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MEMÓRIA DE REUNIÃO DA
 COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB

DATA: 07/11/00 - HORÁRIO: 09:30 HS. - LOCAL: AT / SECR

NOME
Ester Proveller Sonia Maria J. Benvenutti
Elenice Malzoni Eunice Somacal
Ana Paula Godotti Franco Letícia Raymundo
Deomaria R. Dallazen Lourdes Bubula da Silva

PAUTA:   1. Relato da Câmara Técnica;
2. Relatório de Gestão;
3. Resolução 008/2000 - CIB;
4. Assuntos Gerais;

Assuntos da Pauta:

1. Relato da Câmara Técnica – que analisou a situação de
municípios que têm entidades mantenedoras, conveniadas com
SAC’s, cujas executoras estão sediadas em outros municípios
(relatório anexo). Os integrantes da comissão relatam a
dificuldade de estabelecimento de critérios ou procedimentos
que orientem os gestores e CMAS quanto aos recursos que,
pela rede histórica, vinham sendo destinados a custear os
Serviços Assistênciais das executoras sediadas em outros
municípios. Definiu-se por referendar os itens 2,4 e 6 do
estudo da comissão técnica e dar continuidade ao trabalho da
comissão.

2. Relatório de Gestão – considerando a mudança de prefeitos em
234 municípios e a não definição do relatório de gestão como
instrumento de prestação de contas, a CIB resolve endossar,
através de oficio a CIT o posicionamento da SECR e do CEAS
em adiar o processo para o próximo ano. A SEAS já foi
oficiada, mas não se pronunciou a respeito.

3. Resolução 008/2000 – CIB – referente a
habilitação/desabilitação dos municípios à Gestão Municipal,
a qual foi entregue aos componentes da CIB.
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4. Assuntos Gerais:

� Informes sobre reunião de Interlocutores da CIB junto à
SEAS: Na reunião ocorrido em setembro ultimo dentre os
assuntos abordados, discutiu-se a necessidade em se
uniformizar alguns pontos do regimento interno de todas as
CIB’s. A Secretaria Técnica efetuou estudos do regimento
desta CIB a fim de compatibilizá-lo com as orientações da
CIT. Após análise, a CIB aprovou as alterações propostas. A
secretaria técnica providenciará publicação no Diário
Oficial do Estado.

� Leitura do ofício nº 39/CIT que trata da proposta técnica
para definição dos prazos para alteração no modelo de gestão
dos municípios no ano de 2001 e os critérios a serem
estabelecidos para a renovação dos municípios atualmente
habilitados. O referido ofício, estabelece prazo até
15/12/2000 para que a CIB envie suas considerações e
sugestões. Para tanto, será feita reunião da Secretaria
Técnica, com a participação da Sra. Sônia Benvenutti para
análise e encaminhamentos necessários.

� Leitura do Ofício 296/SEAS – de 21/09/2000 que faz
esclarecimentos acerca da sugestão da SEAS quanto a
alteração do modelo de gestão dos municípios contemplados
com o PETI e que se encontravam inadimplentes com o INSS. No
referido ofício, a Gerência de Atenção À Criança e ao
Adolescente solicita que esta CIB altere a resolução nº
007/2000 que trata do assunto e que dê ciência aos membros
da comissão sobre assuntos, o qual já havia sido discutido
em reunião anterior. Por unanimidade, os membros da CIB
resolvem não proceder qualquer tipo de alteração.

� Informado quanto a previsão de data da III Conferência
Nacional de Assistência Social 25, 26 e 27 de setembro de
2001.

� Definido o calendário de reuniões ordinárias da Comissão
para o ano 2001, conforme exigência regimental.

    1ª reunião 03 de abril de 2001
    2ª reunião 05 de junho de 2001
    3ª reunião 07 de agosto de 2001
    4ª reunião 02 de outubro de 2001
    5ª reunião 04 de dezembro de 2001

� Cancelada a última reunião ordinária de 2000 marcada para
14/12/2000.
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