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MEMÓRIA  DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB

DATA: 09/10/01 - HORÁRIO: 14:00 HS. - LOCAL: SECR

Participantes
Ester Proveller Soeli Maria da Luz Menegusso
Elenice Malzoni Zilda Maria C. R. Marques
Letícia Codagnone Raymundo Maria dos Anjos de Paula
Ana Paula Gadoti Franco Maria Célia Francisco
Marcia Mazaroto Roeli Antunes de Souza
Elizabete Stipp Camilo Salete M. de Camargo Gastaldi
Solange B de Moraes Barros Iliane Lupepsa

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

Pauta

01. Renovação de habilitação dos municípios com pendências na
documentação

02. Resultado de trabalho da Comissão Técnica sobre Capacidade
Gerencial/Perfil do Órgão Gestor da Assistência Social

03. Conferência Estadual de Assistência Social/Reunião com Gestores
Municipais

04. FONSEAS

05. Relatório de Gestão

06. Informes Gerais.

Assuntos da Pauta:

1. Renovação de habilitação dos municípios com pendências na documentação

Conforme Resolução 04/2001-CIB/PR, os 145 municípios com habilitação
condicionada tiveram prazo até 28/09/01 para regularizarem  a documentação junto à
CIB.A Secretaria Técnica da CIB apresenta o resultado do processo de renovação da
habilitação dos municípios com pendências na documentação.

Trinta e quatro municípios permanecem com pendências de documentação e os
principais aspectos observados foram:
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Comprovação de funcionamento dos CMAS
- Atas de reuniões extraordinárias, de reuniões conjuntas a outros conselhos, de

conferências municipais.
- Atas do ano 2000.
- Atas datilografadas, digitadas sem identificação de livro ata e sem assinatura.

Composição do CMAS
- Composição não paritária, principalmente nos municípios onde há secretaria de

assistência social, e o secretário da pasta ocupa cargo de “membro nato”, ficando a
representação governamental com um membro a mais.

- Ausência de indicação dos membros suplentes.
- Ausência de indicação das secretarias e dos órgãos representativos, no caso dos

membros governamentais, e das entidades, no caso dos membros não
governamentais.

- Decreto nomeando os conselheiros governamentais pelo gestor, resolução nomeando
os conselheiros não governamentais pelo conselho, separadamente.

Alocação de Recursos no FMAS
- Apresentação da Lei orçamentária, sem o anexo demonstrando a alocação de

recursos para o exercício 2001.
- Não alocaram recursos no FMAS para o exercício 2001, não sabem como fazê-lo e já

estão definindo os recursos para 2002.

Aprovação do Plano pelo CMAS
- CMAS aprova os critérios de partilha
- Aprova em Ata mas não publica resolução.

O plenário da CIB decide ampliar o prazo para os municípios abaixo relacionados
apresentem a documentação necessária para renovação de habilitação

Iretama Pinhal de São Bento Paranapoema
Janiópolis Laranjal Planaltina do Paraná
Nova Cantu Virmond Carambeí
B. Vista da Aparecida Sta. Maria do Oeste Piraí do Sul
Cafelândia Turvo Reserva
Nova Santa Barbara Teixeira Soares Carlópolis
Leópolis Alvorada do Sul Cambará
Antonina Arapuã Salto do itararé
Mandirituba Florestópolis Nova Santa Rosa
Tunas do Paraná Primeiro de Maio Jussara
Rio Branco do Sul Tamarana
Marechal Cândido Rondon Guairacá

A documentação definida pela Comissão, baseada na recomendação da CIT é:

a) Cópia da Lei Orçamentária aprovada para o exercício 2002 ou a proposta
orçamentária apresentada ao Poder Legislativo, comprovando a alocação de recursos
próprios, destinados às ações finalísticas de assistência social no Fundo Municipal de
Assistência Social.

b) Cópia das 03 (três) últimas atas das reuniões ordinárias do Conselho Municipal de
Assistência Social.
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c) Portaria, Decreto ou Ato do Governo Municipal nomeando a atual composição do
Conselho Municipal de Assistência Social.

d) Cópia da Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social que aprova o Plano
Plurianual de Assistência Social/2002-2005.

Tendo em vista as dificuldades observadas durante o processo de renovação da
habilitação dos municípios, que sugerem a necessidade de maior orientação aos gestores
municipais, principalmente daqueles municípios que estão iniciando a gestão este ano, foi
definida a elaboração de um manual ou cartilha com as questões básicas da Assistência
Social, sob o ponto de vista do órgão gestor.

Será elaborado um formulário no qual os gestores poderão elencar as principais
dúvidas de ordem prática que subsidiarão a elaboração do manual.

02. Resultado de trabalho da Comissão Técnica sobre Capacidade
Gerencial/Perfil do Órgão Gestor da Assistência Social

O documento elaborado pela Comissão Técnica foi encaminhado previamente
para análise a fim de facilitar as discussões durante esta reunião.

A plenária fez algumas considerações acerca do formulário e solicitou prazo de 10
dias para propor adequações, que deverão ser enviadas à Secretaria Técnica da CIB.
Após, o formulário será submetido ao IPARDES.

03. Conferência Estadual de Assistência Social/Reunião com Gestores
Municipais

Entregue a programação do evento que acontecerá dias 19, 20 e 21 de outubro
em Faxinal do Céu.

Sugerida pela SECR, a realização de uma reunião com os gestores municipais da
assistência social, aproveitando a presença dos coordenadores da CIT e da CIB/PR no
evento. A reunião aconteceria simultaneamente a Assembléia da Sociedade Civil, no dia
19/10, às 20:30 hs.

O plenário considerou válida a iniciativa de reunir os gestores municipais para
discutir aspectos relativos ao temário da Conferência, porém conclui que o momento não
seria o mais adequado.

04. FONSEAS

Informes sobre a reunião que aconteceu em Salvador, dia 04/09/01.
Principais pontos abordados:
- Necessidade de definição de um percentual no orçamento nas 3 esferas de governo

para a execução da Política de Assistência Social, sendo sugerido 5%.
- Sugerida a retomada da discussão na CIT sobre avaliação dos municípios habilitados

ao modelo de gestão descentralizado e participativo da Assistência Social referente ao
ano 2000. O FONSEAS entende que a avaliação deve ter caráter pedagógico, sem
estabelecer conceitos e pontuação.

- Instituição de Câmaras Técnicas sobre Articulação Orçamentária  e Co-
Financiamento, Descentralização e Educação Infantil ( o Paraná faz parte desta
última).
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- A SEAS estará repassando recursos para os Estados com objetivo de fortalecer o
Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social. Neste sentido, a CIB
receberá um computador, assim como o CEAS e o setor responsável pelo SIAFAS.
Serão destinados também recursos no valor de R$12.000,00 para custeio das ações
do CEAS

05. Relatório de Gestão

A fim de desencadear o processo no Estado, ficou pactuada a instituição de Comissão
Técnica para elaboração do instrumental referente ao Relatório de Gestão/20001.
Participarão, representando o COGEMAS, técnicos dos municípios de Campo Magro,
Ponta Grossa e São João do Caiuá.

06. Informes Gerais

A Secretaria Técnica informa que recebeu a solicitação de habilitação dos
município de Fênix, Região de Campo Mourão.

A documentação foi encaminhada, porém falta a comprovação de alocação de
recursos no FMAS.

O gestor será informado do indeferimento da solicitação.


