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RESOLUÇÃO  N.º 005/2000 – CIB/PR

A COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE – CIB/PR, reunida
ordinariamente em 08 de junho de 2000, no uso de suas atribuições regimentais,

R E S O L V E

Art. 1º. Criar Comissão Técnica para discussões de proposições técnicas e
políticas sobre a transição da Educação Infantil, encaminhando o resultado do estudo a
todas as instâncias propositivas e deliberativas da assistência social, e também à
Comissão Interinstitucional, sendo formada por: Letícia C. Raymundo (SECR); Sônia J.
Benvenutti, Beatriz Malucelli Lamarão e Rosa Comazi Giovanini (município de Curitiba);
Ivonete Boving (município de Pinhais) e Maria de Lourdes San Roman (CSS/SECR). A
primeira reunião da Comissão está marcada para o dia 09 de junho de corrente ano, das
14:00 h às 16:00 h, na SECR.

Art. 2º. Solicitar à SEAS posicionamento e providências para a continuidade
do BCC nos municípios de Curitiba e Iporã que, segundo os respectivos Conselhos
Municipais, apresentaram resultados de impacto social nas ações desenvolvidas pelo
Programa BCC.

Art. 3º. Referendar os critérios de partilha constantes do Relatório da
Câmara Técnica, discutido e aprovado pela CIT em  reunião do dia 19 de abril de 2000.

Art. 4º. Elaborar documento em conjunto com as diversas instâncias
propositivas e deliberativas da assistência social (SECR, CEAS, FOREAS, CEDCA e
COGEMAS), que resultará no parecer do Estado do Paraná sobre a Portaria que altera as
modalidades de atendimento dos Serviços de Ação Continuada.

Art. 5º.  Quanto à Portaria n.º 885 do MPAS, que trata do Acompanhamento
Físico e Plano de Ação, ficou acordado que o COGEMAS auxiliará a sua divulgação junto
as gestores municipais.

Art. 6.º Referendado ofício encaminhado à SEAS sobre a situação dos
municípios de Curitiba e Iporã quanto ao PETI, sobre a opção de recebimento de recursos
via Fundo Municipal de Assistência Municipal.

P U B L I Q U E – S E.

Curitiba, 12 de junho de 2000.

FANI   LERNER
Coordenadora da CIB / PR


