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Márcia Mazzarotto Simone B. Ferrari Sandra Mancino Suzie A. Zanatta
Soeli Menegusso Roeli  de Souza Zilda Marques
                                                           

A reunião teve início com a leitura e aprovação da memória da reunião ocorrida
em 16 de julho de 2003.
Apresentadas a Resolução 037/2003-SETP, que designa nova representação da
CIB,  a Resolução N.º 002/2003-CIB que prorroga provisoriamente a habilitação à
Gestão Municipal de Araruna e Campina da Lagoa, até 31/12/03, bem como a
Resolução N.º 003/2003-CIB que aprova os projetos técnicos dos municípios que
alteraram as modalidades dos SACs em 2003.
A Coordenadora informa que a CIT indicou a leitura prévia de documentação para
o I Encontro Regional das CIBs, que acontecerá em São Paulo nos dias 9 e 10 de
outubro de 2003. A referida documentação está disponível na pasta entregue pela
Secretaria Técnica.

Assuntos da Pauta:

1.COMPOSIÇAO DA CIB
O COGEMAS indicou a nova representação dos gestores municipais na CIB, a
qual foi questionada pela assessoria jurídica da SETP, quanto a
representatividade das regiões do Estado. De acordo com o regimento interno da
CIB,  12 diferentes regiões devem ser contempladas, entre os titulares e os
suplentes, e o COGEMAS indicou  7 regiões.



Neste sentido, foi enviado ofício ao COGEMAS solicitando revisão dos  membros
indicados, a fim de contemplar todas as regiões. A assessoria jurídica do
Colegiado respondeu, reafirmando a composição anteriormente indicada.
A Coordenadora da CIB argumenta que ao menos os membros titulares deveriam
contemplar regiões diferentes, para garantir a representatividade.
O COGEMAS pondera que o Colegiado tem autonomia para definir  sua
representação, conforme disposto na NOB, a qual não especifica a questão
regional. Informa que os representantes foram indicados em Assembléia Geral, e
que a maior preocupação foi garantir a efetiva participação na Comissão
Intergestora Bipartite.
Sendo assim, o encaminhamento proposto foi  aprovar a indicação do COGEMAS
e  aguardar os indicativos do I Encontro Regional das CIBs e a aprovação da NOB
3, para a próxima composição da CIB. Foi também aprovada a inclusão de mais
um representante do COGEMAS na Secretaria Técnica.

2. REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO

O documento foi analisado e terá algumas reformulações. Alguns pontos tais
como, as questões referentes a composição, organização e funcionamento
deverão ser objeto de novas discussões, a partir da revisão dos referenciais do
Governo Federal.

3. AVALIAÇÃO DAS NOVAS MODALIDADES /SAC IMPLANTADAS EM 2002

 A Secretaria Técnica informa que elaborou instrumento, cuja cópia foi
disponibilizada aos membros da CIB, para avaliação dos projetos aprovados pela
CIB em 2002 e em execução em diversos  municípios. Conforme definido na
última reunião, cada Escritório Regional deveria avaliar até 5 projetos. As
avaliações foram recebidas no dia 30/09/03, portanto  os resultados serão
apresentados na próxima reunião.
Devido às dificuldades relatadas pelos gestores municipais quanto às orientações
para implantação das Novas Modalidades/SAC,  foi aprovada a realização de
seminário, com participação da equipe do Ministério de Assistência Social, ainda
este ano ou no início de 2004.

4. SAC MUNICÍPIO DE PINHAIS - INFORMES

Informado que Pinhais, oficializou a desistência dos recursos do SAC destinados
ao município. O CEAS deliberou os critérios de partilha destes recursos, que
deverão ser utilizados na implantação das Novas Modalidades pelos municípios
que se enquadrarem nos critérios estabelecidos.

5. PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ – 2004/2007

Foi apresentado o resumo dos dados inseridos no sistema de informática da
Secretaria do Planejamento, com os sub-programas da área da Assistência Social.



Os dados contemplam as demandas apresentadas pelos municípios nos seus
respectivos PMAS, inclusive as demandas de financiamento para o Governo
Estadual e Federal.

6. PETI

A técnica Eliana, responsável pelo PETI na SETP, informa que o Estado tem saldo
de aproximadamente 419 metas para o programa. Explica que a Comissão
Estadual aprovou a destinação de 36 metas para o município de Guaíra, que
apresenta demanda de 66 metas. Informa que por determinação do Governo
Federal, a CIB deve aprovar os remanejamentos de metas, e sugere que na
resolução a ser publicada fique aberta a possibilidade de expansão do número de
metas para o referido município.  Esclarece que os critérios utilizados pela
Comissão Estadual para definição dos municípios a serem contemplados são:
análise da Delegacia Regional do Trabalho, apresentação de demanda,
características regionais, como por exemplo, ser região de fronteira e apresentar
demanda significativa.
A CIB pactuou a destinação de metas conforme encaminhamento apresentado
pela Comissão Estadual do PETI.
Quando questionada em relação ao fluxo de operacionalização adotado pela
Comissão Estadual, a técnica explica que as reuniões são bimestrais  e que os
encaminhamentos da documentação e as orientações devem se dar através dos
Escritórios Regionais e pela Coordenadoria de Apoio à Gestão Municipal. Apenas
os casos especiais têm a orientação de buscar informações junto ao MAS.

7. PLANOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Apresentado o relatório parcial dos dados enviados pelos municípios até a
presente data. Como o fechamento do sistema aconteceria no dia 10/10/03, e
ainda 38 municípios não haviam acessado o sistema, a SETP solicita apoio do
COGEMAS, no que couber.
A gestora de Cascavel relatou dificuldades, especialmente pelo fato do sistema
não permitir o preenchimento sem estar conectado à Internet, e devido aos
quadros do sistema  estarem diferente do roteiro.
A  SETP informa  que dos 17 municípios que não haviam enviado os PMAS/2003,
ainda 03 não entregaram. A CIB e o CEAS deverão definir os encaminhamentos.

8. RELATÓRIO DE GESTÃO/ RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO

A SETP colocou a necessidade de rever os roteiros dos Relatórios de Gestão e de
Monitoramento e Avaliação, que foi utilizado no ano de 2002 e definir o
instrumento a ser utilizado em 2003. Para tanto, sugeriu  a instituição de
Comissão Técnica. A proposta foi aprovada e a Comissão será composta por
técnicos da SETP, sendo um da Coordenadoria de Gestão Municipal – CGM, um
da Coordenadoria de Desenvolvimento Integrado – CDI, um da Coordenadoria de
Programas Especiais de Enfrentamento à Pobreza – CEP, Gestor da Assistência
Social de Campo Largo e Campo Magro, dois técnicos da Secretaria Técnica da



CIB e um técnico do IPARDES. A reunião ficou marcada para o dia 22/10/03,com
início às 9horas,na sala da CGM/SETP – 2º andar.

9. COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

A Comissão Interinstitucional de Educação Infantil, na reunião de 01/10/03,
elaborou duas notas técnicas para normatização dos procedimentos a serem
adotados pelo Estado nos encaminhamentos da Política de Educação Infantil,
tanto na área da Educação quanto na área da Assistência Social. As mesmas
deverão passar por revisão pelas pastas correspondentes e, posteriormente,
serão encaminhadas à CIB e ao CEAS para os encaminhamentos necessários.

10. ASSUNTOS GERAIS

- Programa Luz Fraterna
Os gestores municipais solicitaram informações e esclarecimentos sobre a
operacionalização deste programa. Algumas dúvidas foram esclarecidas, mas
optou-se por uma consulta à COPEL devido a complexidade do assunto,
permanecendo como pauta para próxima reunião.

- Memória de reunião da CIB
Após breve discussão sobre o procedimento atualmente adotado para aprovação
e divulgação da memória da CIB, definiu-se pela agilização deste
encaminhamento devido a necessidade de instrumentalizar os representantes
gestores municipais na CIB e os escritórios regionais da SETP nas informações a
serem repassadas nas respectivas regiões.
 A memória da reunião deverá ser disponibilizada aos integrantes da CIB para
aprovação, via Internet, em um período de 10 dias a contar de data de realização
da reunião. Após, será divulgada preferencialmente na página da CIB na Internet.

- Karate Piá no Esporte 2003
A SETP informa sobre o lançamento oficial do projeto, ocorrido em 30/09/03.
Serão beneficiados 25000 crianças e  adolescentes, em 228 municípios.

- Convênios assinados em 2002
A gestora do município de Campo Largo questiona sobre os recursos referentes
aos convênios assinados em 2002. A SETP esclarece que o CEAS deliberou pela
continuidade do repasse dos recursos para as obras já iniciadas e para aquisição
de equipamentos que viabilizem o funcionamento dos projetos.

Pauta p/ próxima reunião:
� Critérios de partilha;
� Educação Infantil;
� Luz Fraterna;
� Novas Modalidades/SAC-2002
� Municípios que não enviaram o PMAS/ 2003


