
 
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO DA 
COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE 

 
DATA: 08/03/05– HORÁRIO: 13:30 HRS. – LOCAL: Sala de Reuniões /SETP 

 
Participantes 

 
 
  
SETP COGEMAS 
Denise Arruda Colin Fernanda B. Vieira Richa 
Jucimeri Isolda Silveira Edilson Carneiro Baggio 
Maria Iolanda de Oliveira José Henrique Filho 
Lenir Mainardes da Silva Thaís Pasqualin 
Carmen Cristina Zadra Sonia Maria Santana 
 Nilva Dematé Zolandek 
  
  
                                                                
Representantes da Secretaria Técnica 
           
Larissa Marsolik Márcia Mazzarotto  
Haline Todorowicz Ana Maria Macedo 
Maria Leonor L. Zanella  
Cristina de Fátima Lima  
Rosely Lemos  
         
Convidados 
 
Cristina N. Maciel Sobreira  Maysa N. de V. Costa 
Zeli da Costa Turra Patrick B. R. Pereira 
Roseli dos Santos Pires Edenilson E. Maia 
Tania Regina Pasqualin Kuichal Kelli Regina Albanese 
 Adriele Carvalho 
                                        
                                        
 
A reunião teve início com fala da Sra. Denise Arruda Colin, Coordenadora da CIB, 
recepcionando à todos e desejando ao grupo um bom trabalho neste período que se 
inicia. Pede licença aos homens e parabeniza à todas as mulheres presentes pelo Dia 
Internacional da Mulher. Explica que todos estão recebendo um envelope com o material 
completo desta reunião. Justifica que no site da CIB ainda não está a atual composição 
uma vez que para tal atualização é necessário aguardar a publicação das resoluções. 
Neste momento iniciou-se uma rodada de apresentações de todos os presentes. 
 
 
 
Assuntos da pauta: 



 
 
RELATÓRIO DE GESTÃO 
 
A Sra. Denise Arruda Colin, Coordenadora da CIB, inicia sua fala reforçando o papel do 
Relatório de Gestão como instrumento de aprimoramento da gestão, tão importante 
quanto o Plano Municipal e Estadual, os quais este ano estarão sofrendo alterações e não 
somente revisões, pois este ano os planos são plurianuais. A Sra. Márcia Mazarotto 
questiona o motivo do Relatório de Gestão do Estado não ter sido encaminhado 
anteriormente para apreciação, uma vez que o prazo normalmente indicado pelo Governo 
Federal seria de entrega até 28/02. A Sra. Jucimeri Isolda Silveira responde que nós 
estamos tentando redimensionar o Relatório de Gestão e que por isto foi construído um 
roteiro de trabalho, que consta nos materiais deste colegiado, e que se todos entenderem 
que ele pode ser encaminhado desta forma cumpriremos a nova orientação do 
MDS/SNAS de encaminhá-lo até o mês de junho. A Sra. Márcia Mazarotto reforçou a 
importância da proposta enfatizando assim, que o prazo será cumprido e o instrumento 
aprimorado. O Plenário da CIB pactuou o roteiro (ANEXO) apresentado como forma de 
orientação à ser seguida, tendo em vista o aprimoramento do instrumento e o prazo 
ampliado dado aos Estados. 
 
 
PLANOS DE AÇÃO DA REDE SAC COM PREENCHIMENTO DO SISTEMA SUAS – 
WEB 
 
A Sra. Denise Arruda Colin, Coordenadora da CIB, destacou que as Portarias 
MPAS/SEAS nº 2854/2000 e nº 2874/2000 estão sendo respeitadas neste processo e 
enfatiza que por meio deste sistema sabemos que a maior parte de entidades prestadoras 
de serviços da Assistência Social é não-governamental. A Sra. Lenir Mainardes da Silva 
fala então, do trabalho que vêm sendo realizado pela SETP, de orientação aos municípios 
conforme a Portaria MDS/SNAS nº 736/2004, que estabelece procedimentos relativos à 
transferência de recursos financeiros destinados à rede de Serviços Socioassistenciais de 
Ação Continuada para o exercício de 2005. Apresentou como dificuldades que os 
municípios tiveram para realizar a inclusão no sistema, a mudança de gestão e problemas 
na concretização de convênios. Coloca que em abril o sistema será aberto para os 
municípios fazerem alterações na rede SAC. Neste momento a Sra. Zeli da Costa Turra 
esclarece dúvidas que estão surgindo com relação ao preenchimento do sistema, 
esclarecendo que os município não precisam necessariamente fazer as alterações no 1º 
trimestre, mas que é necessário informar ao MDS/SNAS também se ele mantém as 
modalidades existentes. O Sr. José Henrique Filho indica que os gestores municipais 
precisam de mais discussão e orientação para dar continuidade a este processo. Sugere 
capacitações nesta área. A Sra. Lenir Mainardes da Silva coloca em discussão a 
possibilidade de uma Reunião Extraordinária da CIB para pactuar os projetos de alteração 
de modalidade da rede SAC. A Sra. Márcia Mazarotto questiona sobre a possibilidade da 
instituição de uma Câmara Técnica para apreciação destes projetos, desfazendo assim a 
necessidade de uma Reunião Extraordinária. A Sra. Jucimeri Silveira indica que este 
primeiro momento sinaliza uma série de desafios e afirma que o papel deste colegiado é 
justamente pensar em uma forma de articulação. A Sra. Denise Arruda Colin questiona se 
então não deveríamos construir uma Norma Técnica que dê conta destes 
encaminhamentos, de acordo com as determinações nas áreas da Assistência Social, 
Saúde e Educação. Para além disto, os municípios com prazo de 31/03/2005 para 



encaminhar à CIB o projeto técnico para alteração de modalidade e a resolução do 
CMAS, para  posteriormente incluir no sistema SUAS – WEB até 30/04/2005. 
Foi pactuada por Plenário a construção da Norma Técnica nestes termos, respeitando o 
documento Critérios de Partilha de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 
para os municípios do Estado do Paraná, bem como a instituição de Câmara Técnica para 
apreciação dos Projetos Técnicos encaminhados em prazo acordado, não ultrapassando 
o número de 10 municípios. Caso este número seja extrapolado será realizada a 
convocação para Reunião Extraordinária da CIB.  
 
ROTEIRO DO PROJETO PARA ALTERAÇÃO DE MODALIDADE 
 
A Sra. Denise Arruda Colin passou a palavra à Sra. Lenir Mainardes da Silva que fez a 
proposta de não alteração do roteiro do projeto de alteração de modalidade tendo apenas 
uma nova formatação. A proposta foi pactuada.  
 
CRONOGRAMA DE REUNIÕES 
 
A Sra. Denise Arruda Colin iniciou sua fala explicando a sistemática das reuniões até a 
presente data, abrindo para discussão o calendário deste ano. Dentre os vários 
encaminhamentos foi pactuado pelo Plenário que as reuniões acontecerão nas quartas 
terças-feiras dos meses pares.  
 
INFORMES 
 

• A Sra. Denise Arruda Colin, Coordenadora da CIB informou qual o atual quadro de 
habilitação dos municípios explicando as diferenças presentes neste quadro e as 
dificuldades com a documentação encaminhadas à este colegiado.  

• A Sra. Maria Iolanda de Oliveira informou que a próxima Reunião Ampliada do 
CNAS será aqui em Curitiba, com a discussão da NOB. Indica a parceria realizada 
entre o Governo do Estado do Paraná com a Prefeitura Municipal de Curitiba para 
a realização deste evento.  

• Com relação ao SUAS – WEB, a Sra. Lenir Mainardes da Silva colocou que no 
eixo de Proteção Social Básica concluiu-se que o Estado deveria estar dando 
prioridade aos municípios com índices de pobreza de aproximadamente 40%.  

• A vinda do Ministro Patrus Ananias, informada pela Sra. Denise Assuda Colin será 
no dia 16/03/2005, para a apresentação do lançamento do CRAS, Portal da 
Inclusão e Economia Solidária.  

• Na próxima reunião é ponto de pauta colocada pela Sra. Denise Arruda Colin, a 
discussão da NOB já entendido que é papel deste colegiado discutir os pisos que 
serão vinculados à este fundo. 

 
Núcleo Estadual de Assistência Social 

Coordenadoria de Desenvolvimento Integrado 
Secretaria Técnica da CIB   
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1. Identificação; 

2. Apresentação; 

3. Introdução; 

4. Avaliação setorial; 

5. Programas, projetos e ações: 

5.1. Ações sócio-assistenciais; 

5.2. Segurança Alimentar; 

5.3. Proteção especial; 

6. Avaliação de eficácia; 

7. Propostas de gestão ou Propostas para o novo exercício. 

 


