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Jucimeri Isolda Silveira Antonio Ricardo dos Santos 
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Roseli dos Santos Pires 
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A pauta é a seguinte: 

• Aprovação da memória da reunião do dia 16/08/05;  

• Novos Pleitos de Habilitação; 

• Plano Plurianual dos municípios; 

• Demostrativo Sintético Anual da Execução Físico – Financeira / Relatório de 

Gestão dos municípios;  

• PORTARIA Nº 385, DE 26 DE JULHO DE 2005 - Estabelece regras 

complementares de transição e expansão dos serviços socioassistenciais co-

financiados pelo Governo Federal, no âmbito do Sistema Único da Assistência 

Social - SUAS para o exercício de 2005; 

• PORTARIA N.º 440, DE 23 DE AGOSTO DE 2005 - Regulamenta os Pisos da 

Proteção Social Especial estabelecidos pela Norma Operacional Básica - 

NOB/SUAS, sua composição e as ações que financiam; 

• PORTARIA Nº 442, DE 26 DE AGOSTO DE 2005 - Regulamenta os Pisos da 

Proteção Social Básica estabelecidos pela Norma Operacional Básica - NOB/ 

SUAS, sua composição e as ações que financiam; 

• PORTARIA Nº 459, DE 09 DE SETEMBRO DE 2005 - Dispõe sobre a forma de 

repasse dos recursos do co-financiamento federal das ações continuadas da 

assistência social e sua prestação de contas, por meio do SUAS Web, no 

âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. 

 

• Informes: 

� Relatório da IV Conferência Estadual de Assistência Social; 

� Conferências;  

� Capacitação de Gestores e Conselheiros da Assistência Social; 

� Capacitação de Gestores contemplados na expansão;  

� Curso de Gestores para Enfrentamento da violência contra a pessoa idosa nas 

instituições de longa permanência para idosos;  

� Freqüência nas reuniões e substituição dos membros conforme Regimento 

Interno. 

 



Foi proposto acréscimo na pauta, referente à Expansão do PETI. A plenária 

concordou com a ampliação da pauta. A Srª Fernanda B. Vieira Richa, Presidente 

do COGEMAS entrega formalmente o ofício 001/2005/gabinete à Srª Denise 

Arruda Colin, Coordenadora da CIB, solicitando informações sobre os critérios de 

partilha utilizados na expansão e municípios contemplados.   

 

Aprovação da memória da reunião do dia 16/08/05: 

A Srª Denise Arruda Colin, coordenadora da CIB, inicia a sua fala indicando o 

detalhamento da referida memória, tendo em vista a relevância dos critérios 

utilizados para o processo de habilitação dos municípios em conformidade com a 

NOB/SUAS. Faz a leitura do ítem da memória relativo à habilitação dos 

municípios, considerando para alteração as seguintes indicações: 

• O PAIF é um serviço que compõe o CRAS; 

• O CRAS é um esquipamento da Política de Assistência Social; 

A Srª Márcia Mazarotto, membro da Secretaria Técnica deste colegiado,  sugeriu 

que a memória da reunião de 16/08/2005 seja pactuada na próxima reunião da 

CIB, possibilitando aos gestores uma nova e mais detalhada leitura. A sugestão foi 

pactuada pelo plenário  

 

Novos Pleitos de Habilitação: 

A Secretária Executiva da CIB, Srª Larissa Marsolik, fez a leitura das sugestões da 

Secretaria Técnica quanto ao pleito de Habilitação dos municípios, indicando que 

os critérios utilizados para análise dos pleitos foram os pactuados anteriormente 

por esta comissão. A coordenadora da CIB, Srª Denise Arruda Colin, indica que 

dos 26 pleitos ao nível de gestão básica ou plena, a Secretaria Técnica da CIB 

sugere o deferimento de 11 pleitos. A Srª Larissa Marsolik indica que o principal 

ítem não comprovado nos processos indeferidos é a descrição da localização, 

espaço físico, equipe técnica, área de abrangência (território) e a rede de serviços 

de proteção social básica existente no território e proximidades do CRAS, bem 

como o ofício do gestor indicando a implantação do equipamento social até 31 de 

dezembro de 2005 (data de encerramento da regra de transição). Os membros da 



CIB verificam os casos de indeferimento e indicam a necessidade do 

estabelecimento de um fluxo para que nestes casos, posterior à reunião da CIB, 

os municípios sejam informados o mais breve possível sobre o motivo do 

indeferimento. Este encaminhamento foi pactuado pelo plenário da CIB, bem 

como os seguintes processos de habilitação: 

 

PLEITOS ANALISADOS 
MUNICÍPIO SITUAÇÃO ATUAL  SUGESTÃO da Secretaria 

Técnica da CIB 
Atalaia Pleito à gestão básica Indeferido 
Bom Sucesso do Sul Indeferido (documento complementar) Habilitado em Básica 
Colorado Pleito à gestão plena Indeferido 
Cruzeiro do Sul Indeferido (documento complementar) Indeferido 
Doutor Camargo Pleito à gestão básica Indeferido 
Floraí Pleito à gestão básica Indeferido 
Ibiporã Pleito à gestão plena Indeferido 
Icaraíma Pleito à gestão básica Habilitado em básica 
Inácio Martins Pleito à gestão inicial  Habilitado em inicial 
Itaguajé Pleito à gestão básica Indeferido 
Itambé Pleito à gestão básica Indeferido 
Jandaia do Sul Pleito à gestão básica Indeferido 
Mallet Indeferido (documento complementar) Habilitado em básica 
Maripá Indeferido (documento complementar) Habilitado em básica 
Nova Esperança Pleito à gestão plena Indeferido 
Novo Itacolomi Pleito à gestão básica Habilitado em básica 
Paiçandu Pleito à gestão plena Indeferido 
Palmas Pleito à gestão básica Habilitado em básica 
Presidente Castelo Branco Pleito à gestão básica Indeferido 
Rebouças Pleito à gestão básica  Habilitado em básica 
Reserva Indeferido (documento complementar) Habilitado em básica 
Rolândia  Pleito à gestão plena Habilitado em plena 
Santa Fé Pleito à gestão plena Indeferido 
Santa Inês Indeferido Indeferido 
Santo Inácio Indeferido Indeferido 
Sarandi Indeferido Habilitado em plena 
 

 

Plano Plurianual dos municípios: 

A Coordenadora da CIB, Srª Denise Arruda Colin, relata que somente 02 

municípios paranaenses não preencheram no sistema informatizado o Plano 

Plurianual.   

 

 



Remanejamento do saldo de metas do PETI: 

A Srª Lenir Mainardes, membro da CIB e Coordenadora de Apoio à Gestão 

Municipal da SETP, relata que com relação à expansão de metas do PETI 

pactuadas anteriormente por este colegiado, foi gerado um saldo tendo em vista a 

devolução de alguns municípios, totalizando 400 metas. Conforme os critérios 

pactuados anteriormente, somente seriam contemplados municípios com a 

existência do fenômeno que ainda não possuem o programa. Relatou que está 

sendo iniciado um trabalho em parceria da SETP com a Delegacia Regional do 

Trabalho - DRT, para levantar índices de trabalho infantil nos municípios 

paranaenses. Aduz que este saldo de metas foi gerado uma vez que 06 

municípios contemplados e consultados quanto a disponibilidade e interesse em 

implantar o programa  entraram em contato com a SETP “devolvendo” as metas 

recebidas, alegando não possuírem demanda neste sentido. Desta forma, indica o 

repasse destas 400 metas para os municípios seguintes no ranqueamento do 

MDS. indicou também a devolução de metas de 04 municípios para 

remanejamento. O plenário da CIB pactuou o remanejamento de metas e a 

expansão, tendo em vista o acompanhamento sistemático da CEPETI – Comissão 

Estadual de acompanhamento ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.   

 

Demostrativo Sintético Anual da Execução Físico – Financeira / Relatório de 

Gestão dos municípios: 

A Srª Samira Kauchakje, membro da CIB e assessora técnica do NUCLEAS/SETP 

fez a apresentação do roteiro do relatório de gestão à ser preenchido pelos 

municípios, repassando todos os ítens e alterando-os conforme indicações do 

Plenário, com destaque à inclusão de questões relativas aos CRAS, BPC, 

benefícios eventuais e Cadastro Único. Foi pactuado o instrumento e a abertura 

do sistema para o dia 05/12/2005 e o fechamento para 05/02/2005. A srª Denise 

Arruda Colin indica que o Relatório de Gestão dos municípios será mantido, uma 

vez que o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico – Financeira refere-

se apenas aos Programas Federais. O instrumento e procedimentos foram 

pactuados pelo Plenário da CIB.  



 

PORTARIA N.º 385, PORTARIA N.º 440, PORTARIA N.º 442 e PORTARIA N.º 

459/2005: 

A coordenadora da CIB, Denise Arruda Colin, fez alguns destaques com relação 

às inovações indicadas nas portarias acima citadas.    

 

Data da próxima reunião: 

A Srª Denise Arruda Colin, coordenadora da CIB indica a importância da 

convocação de uma reunião extraordinária ainda para o ano de 2005, tendo em 

vista o processo de habilitação dos municípios em conformidade com a regra de 

transição da NOB/SUAS. O plenário da CIB pactuou a convocação de uma 

reunião extraordinária para o dia 13/12/2005.  

 

Informes: 

� Relatório da IV Conferência Estadual de Assistência Social; 

� Conferências;  

� Capacitação de Gestores e Conselheiros da Assistência Social; 

� Capacitação de Gestores contemplados na expansão;  

� Curso de Gestores para Enfrentamento da violência contra a pessoa idosa nas 

instituições de longa permanência para idosos;  

� Freqüência nas reuniões e substituição dos membros conforme Regimento 

Interno. 

 

Segue anexo os materiais explicativos sobre cada um dos informes realizados 

nesta reunião (entregues aos membros na pasta com conteúdos da reunião).  

 

 

 

Núcleo Estadual de Assistência Social 

Coordenadoria de Desenvolvimento Integrado 

Secretaria Técnica da CIB 


