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MEMÓRIA  DE REUNIÃO  ORDINÁRIA DA
COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB

DATA: 02/04/02 – HORÁRIO: 14:00 HS. - LOCAL: AUDITÓRIO/SECR

Participantes
SECR COGEMAS

Fani Lerner Marina Klamas Taniguchi
Letícia Raymundo Zilda M. C. Riesemberg Marques
Elenice Malzoni Roeli Antunes de Souza
Ana Paula Gadotti Franco Salete Maria de Camargo Gestald
Marcia Mazarotto Elizabeth S. Camilo

Solange  Barros

Representantes da Secretaria Técnica
Godofredo Steinwandt Neto Victor E. V. R. Pchera.

Convidados
Soeli Rosty Claudio Luiz Pacheco
Izabel Brito

Pauta

� Relatório de Gestão;

� Plano Plurianual/2002;

� Reunião Técnica com representantes da SEAS;

� Informes:

� Reunião Ampliada da CIT.

� Critérios de Partilha.

� Debate em Família.

� Cadastro Único.

� Capacitação:

� Gestores Municipais

� Série Diálogo.

� Assuntos Gerais.

Assuntos da Pauta:

A reunião teve início com a leitura e aprovação da Memória da última Reunião da
comissão.
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1. Relatório de Gestão
Entregue a versão preliminar.
• A metodologia utilizada para sistematizar os dados analisou, por amostragem, as

questões descritivas respondidas por 106 municípios de pequeno, médio e grande porte.
Como apenas 337 municípios enviaram seus Relatórios, esta amostragem corresponde
31,4% dos municípios.

• Ressaltado que neste Relatório aparece somente os dados quantitativos totalizados.
A análise e tratamento dos dados serão feitos posteriormente, possivelmente em conjunto
com o IPARDES.

• Os dados referentes ao Monitoramento, os quais foram incluídos no Relatório de
Gestão, ainda não foram consolidados, devido aos equívocos cometidos no preenchimento
por parte de muitos municípios.

•••• Relatório de Monitoramento será, então, apresentado  posteriormente.
• Destacada a importante reflexão que o Relatório de Gestão proporcionou aos

gestores, técnicos e conselheiros da Assistência Social. Conclui-se que o resultado auxiliará
no planejamento das ações da área.

2. Plano Estadual de Assistência Social
• Entregue cópia do documento, que este ano, trata-se de atualização de planilha, uma

vez que o Plano Estadual de Assistência Social é Plurianual e foi feito em 1999. A SECR
esclarece foi feita consolidação dos Planos Municipais de Assistência Social e que o
documento é composto por 03 partes:

I. Demanda dos Municípios;
II. Ações e Recursos Previstos;
III. Sistema de Monitoramento e Avaliação.
• Questionada a totalização dos recursos orçados para compor o FEAS. São eles:

R$ 11.000.000,00  Tesouro Estadual
R$   5.261.000,00  Emendas Parlamentares
R$ 10.437.000,00  FNAS
R$   4.251.010,00  Copel

R$ 30.949.010,00  Total FEAS.
• Foi constatado que a maior demanda apontada pelos municípios refere-se à área da

criança.
 Neste sentido, foi questionada a relação com o Conselho Estadual dos Direitos da

Criança e do Adolescente – CEDCA e Fundo da Infância e Adolescência – FIA, e explicado
que as articulações com o referido Conselho já foram iniciadas com vistas a garantir o
financiamento das ações previstas nos Planos de Assistência Social.

• Na análise da demanda dos municípios, foi observados que aparecem ações que
não       são da área da Assistência Social e sim da Saúde, Educação ou de outras Políticas.
Reforça-se desta forma a importância da articulação intersetorial e a necessidade de
revisão dos benefícios eventuais e a importância da inclusão dos mesmos no
orçamento.

• Os integrantes desta CIB terão até o dia 04/04/02 para enviar à Secretaria Técnica,
sugestões de aprimoramento do documento.

3. Projeto Debate em Família
Parceria entre MPAS/SEAS/CENAFOCO e Governo do Estado do Paraná, através da

Secretaria de Estado da Criança e Assuntos da Família – SECR, o projeto será
desenvolvido junto aos demais Estados brasileiros, e visa oportunizar às famílias atendidas
por programas sociais, a reflexão relativa a temas que possibilitam o fortalecimento de uma
rede de proteção, estimulando sua participação responsável.
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Os temas estabelecidos e definidos como fundamentais são ligados à família como foco
das políticas públicas, questões relativas a escola e à educação, possibilidade de aumento
de renda, documentação, violência e abusos, aspectos de saúde e meio ambiente.

Inicialmente o projeto abrangerá os municípios com baixo IDH e onde já foram
implantados os Portais do Alvorada.

4. Cadastro Único
• Esta ação do Governo Federal é coordenada pela SEAS/MPAS e desencadeada

diretamente com os municípios. A fim de definir e normatizar o papel do Governo do Estado,
foi formada comissão envolvendo as Secretarias de Saúde (envolvida na Bolsa-
Alimentação), de Educação (Bolsa Escola), Agricultura (Agricultura Familiar) e Segurança
Pública e Justiça (Cidadania ao Alcance de Todos – Documentação). A referida comissão
sugere que os municípios fomentem a formação de um grupo intersetorial com um
coordenador municipal que seria o elo de ligação entre as três esferas de governo.

• A SEAS designou a Srta. Maristela Pioli como facilitadora do Cadastro Único no
Paraná. Os municípios serão informados quanto as suas atribuições.

• As gestoras municipais presentes fizeram críticas quanto às dificuldades de
operacionalização do cadastramento. A representante do município de Cambé informa que
incluiu no CADSUS dados que permitem visualizar as condições de vida das famílias.

5. Capacitação
• Informes sobre o andamento da Capacitação à Distância / Série Diálogo e Debate

Brasil Urgente, para o ano de 2002, quais sejam:
� Encaminhamento da grade da programação via e-mail aos municípios através dos

Interlocutores Municipais.
Informações sobre a análise da documentação encaminhada pelos Escritórios Regionais,

a ser enviada à SEAS, para obtenção dos certificados, verificando-se os seguintes
resultados:

� Participação de aproximadamente 3.500 pessoas na Capacitação à Distância.
� Receptividade pelos participantes do Programa, cujo conceito ficou entre bom e

muito bom.
� Dificuldade dos municípios na captação dos programas de ambas as Séries, razão

pela qual será solicitado ao CEAS, deliberação quanto a aquisição das fitas da Série Diálogo
a serem enviadas a cada município. Quanto a Série Debate Brasil Urgente, será mantida
estratégia já utilizada anteriormente.

• Capacitação dos Gestores, Técnicos, Funcionários Efetivos e Conselheiros Não
Governamentais da Assistência Social dos Municípios do Paraná.

 Atividades realizadas:
� Constituição de estrutura descentralizada de trabalho através de seleção e

treinamento de sessenta (60) profissionais multiplicadores;
� Execução por macrorregiões da capacitação de Gestores, Técnicos, Funcionários

Efetivos e Conselheiros Não Governamentais dos 399 municípios do Estado ( abril a julho ).

6. Assuntos gerais:
Resolução CIT Nº 08 de 12/12/01
A referida resolução define que a partir de 01/06/02 o FEAS passará a receber apenas

25% dos recursos atualmente nele alocados.
Os demais 75%  serão repassados aos Fundos Municipais de Assistência Social/FMAS.
Esta comissão considera que o Estado do Paraná, por estar habilitado à Gestão

Estadual, deveria continuar recebendo os recursos destinados às Entidades dos municípios
em Gestão Estadual. Portanto, ficou pactuado o encaminhamento de ofício a CIT,
reivindicando a manutenção do fluxo de repasse de recursos conforme definido pela NOB.
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O Estado tem atualmente 41 municípios em Gestão Estadual e até a presente data
apenas o município de Tunas do Paraná encaminhou documentação completa para
habilitação.

• Solicitado às representantes do COGEMAS nesta comissão, que seja feito um
esforço concentrado para habilitar o maior número de municípios e assim de garantir a
manutenção dos recursos. A CIT definiu a data de 31/05 para recebimento da resolução
publicada com as alterações do modelo de Gestão. A fim de garantir prazo para os
procedimentos operacionais, a CIB estabeleceu o dia 21/05/02 para recebimento da
documentação dos municípios.

Memória da CIB para os municípios
O COGEMAS solicita que seja enviado aos Gestores Municipais de Assistência Social,

sinopse das reuniões da CIB a fim de mante-los informados, enquanto a página desta
comissão não está disponível na Internet.

• Os demais assuntos de pauta não foram discutidos por não haver tempo disponível.
• Os assuntos relevantes serão pautados na próxima reunião, marcada para o dia

07/05/02.


