
MEMÓRIA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE

DATA:15/05/03– HORÁRIO: 14:00 HRS. – LOCAL: sala dos Conselhos/SETP
Participantes

SETP COGEMAS
Denise Arruda Colin Marina K. Taniguchi
Gladys Teixeira Tortato Elizabeth S. Camilo
Enir Warmling Roeli Antunes de Souza

Telma Regina Fenker
Soeli Menegusso
Iliane Lupepsa
Zilda Maria C. Marques

                                                                
Representantes da Secretaria Técnica
          

Letícia C. Raymundo Sonia Maria J. Benvenutti
        

Convidados
                                          

Emerson José Nerone Cláudio Luiz Pacheco
Gisele de Cássia Tavares Márcia Mazarotto
Maria Iolanda de Oliveira Christiane B. Chemin

                                                           
Pauta

1. Estrutura do Órgão Gestor Estadual
2. Orçamento 2003/ FEAS – ações aprovadas pelo CEAS
3. Plano Estadual de Assistência Social – 2004/2007
4. Conferências de Assistência Social
5. Calendário LOAS + 10
6. Municípios com Habilitação Condicionada
7. Calendário de Reuniões da CIB
8. Assuntos Gerais

A reunião teve início com a leitura e aprovação da memória da reunião ocorrida
em 02 de dezembro de 2002.
 Após a apresentação dos presentes, a Coordenadora do NUCLEAS – Núcleo de
Assistência Social, Sra. Denise Colin, informa  a nova representação do órgão
gestor estadual na CIB, de acordo com a Resolução 021/2003 – SETP, sendo ela
mesma a coordenadora da Comissão.



O Diretor Geral da SETP, Sr. Emerson Nerone, faz breves considerações sobre as
diretrizes da secretaria, com ênfase quanto a importância da intersetorialidade
entre as políticas do Trabalho e da Assistência Social.
A Sra. Marina Taniguchi ressalta os avanços alcançados pelo COGEMAS, que se
consolidou como fórum de interlocução entre os gestores municipais e de
fortalecimento dessa instância gestora.

Assuntos da Pauta:

1. ESTRUTURA DO ÓRGÃO GESTOR ESTADUAL:

A Coordenadora do NUCLEAS/SETP – Núcleo de Assistência Social, Sra. Denise
Colin, apresentou a  nova estrutura da área da Assistência Social da Secretaria do
Trabalho, Emprego e Promoção Social, explicando a instituição de 3
coordenadorias:
 -Coordenadoria de Apoio à Gestão Municipal
 -Coordenadoria de Desenvolvimento Estratégico
 -Coordenadoria de Projetos de Enfrentamento à Pobreza.
Explicou que a SETP não terá mais programas próprios e atuará prioritariamente
na assessoria técnica aos municípios. Quanto ao financiamento, o fluxo se dará
conforme preconiza a NOB, ou seja, repasse direto aos FMAS e definições de
prioridades de financiamento feitas à partir das demandas elencadas nos Planos
de Assistência Social. Há previsão de elaboração de NOB Estadual.
A coordenadora informou que será agendada reunião com a Associação dos
Municípios do Estado do Paraná com o objetivo de disseminar as informações
relativas ao fluxo operacional e financeiro da Política de Assistência Social e das
ações da SETP.
Neste sentido, a Sra. Marina Taniguchi afirma que a sistemática de financiamento
a ser adotada pela SETP vem de encontro com as reivindicações dos municípios e
coloca o COGEMAS à disposição para auxiliar na divulgação dessas informações.
Entrega ao Diretor Geral da SETP, Sr. Emerson Nerone, documento elaborado
pelo Colegiado no qual constam,  dentre outros, questionamentos acerca das
novas diretrizes da Assistência Social, e solicitação de diversas informações
quanto ao co-financiamento do Estado e agilização dos documentos referentes
aos SACs exigidos pelo Governo Federal. O programa “Leite das Crianças”
também é questionado, especialmente quanto ao valor mensal per capita. Os
gestores municipais consideram que os recursos da Assistência Social deveriam
ser destinados a programas de contraturno social, que são prioridade nos
municípios.

2. ORÇAMENTO 2003 – AÇÕES APROVADAS PELO CEAS

Apresentado o Orçamento para 2003, que sofreu redução de recursos destinados
ao FEAS, devido às emendas parlamentares.
A coordenadora do NUCLEAS fez algumas explicações quanto à continuidade do
projeto Karatê Piá no Esporte, aprovada pelo CEAS em 2002, devido ao bom
resultado da avaliação feita naquele ano. Em 2003, o projeto será desenvolvido



pelo Paraná Esporte, tendo a SETP e a Federação Paranaense de Karatê
Tradicional como parceiras. Os recursos a serem utilizados serão os orçados pela
área da Assistência Social, mas a partir de 2004 o Paraná Esporte passará a
utilizar recursos próprios, com possibilidade de inclusão de outras modalidades
esportivas e garantia de atendimento do público alvo da Assistência Social. Ainda
em 2003, o CEAS deliberou que os municípios que já estavam inseridos no
projeto, poderão optar por manter a operacionalização através da federação ou
poderão receber os recursos no FMAS e gerenciar o próprio projeto.

3. PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 2004/2007

Apresentado o roteiro para elaboração do plano, proposto pela SETP e aprovado
pelo CEAS, no qual a principal inovação diz respeito à divisão das ações e a rede
em 3 eixos: Proteção Social, Proteção Especial e Enfrentamento à Pobreza.
A Sra. Marina Taniguchi ressalta que, por ser uma instância de pactuação e
devido  aos gestores municipais não terem assento no Conselho Estadual, as
reuniões da CIB sempre precediam as reuniões do CEAS. A coordenadora da CIB
considera que haverá entraves nesse sentido, já que as reuniões da CIB são
bimensais e as do CEAS voltaram a ser mensais, mas compromete-se que,
sempre que possível, todas as questões operacionais serão discutidas
primeiramente na CIB.

4. CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Informado que o CEAS instituiu comissão paritária para organização da V
Conferência Estadual de Assistência Social, que deverá acontecer em outubro, em
Curitiba.
As Conferências Regionais ocorrerão até 8 de setembro, e deverão apresentar até
3 propostas por eixo: Gestão, Financiamento e Controle Social. Na Conferência
Estadual serão definidas 6 propostas por eixo.
A IV Conferência Nacional de Assistência Social será em Brasília, no dia 7 de
dezembro.
Foram feitos também informes quanto à Conferência Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente. O CEDCA instituiu comissão paritária para organização
da Conferência, mas manteve a composição não governamental para a
organização do processo eleitoral dos conselheiros da sociedade civil.

A Sra. Denise Colin informa que a SETP propôs ao CEDCA que as capacitações
de conselheiros fossem unificadas, com módulos específicos para cada área, mas
a proposta não foi aceita. O FIA continuará financiando as capacitações
específicas para a área da criança e do adolescente.

5. CALENDÁRIO LOAS + 10

Em virtude dos 10 anos de promulgação da LOAS, o CNAS instituiu grupo de
trabalho que conta com a consultoria da Universidade de Brasília, cuja atribuição



principal é promover mobilização nacional para avaliar os avanços e desafios
obtidos nesse período. Foi definido um calendário com eventos que acontecerão
até dezembro deste ano.
O CNAS enviará formulário aos CMAS com questões que possibilitem uma
avaliação nacional dos resultados obtidos com a LOAS.
Haverá encontros nas 5 regiões do país com o mesmo objetivo. A reunião da
Região Sul será em Florianópolis, nos dias 24 e 25 de junho.

6. MUNICÍPIOS COM HABILITAÇÃO CONDICIONADA

Os municípios de Araruna e Campina da Lagoa, tiveram a Habilitação provisória
prorrogada pela CIB até 31/03/03. Como o prazo já expirou, cabe a esta comissão
definir se amplia o prazo ou desabilita os dois municípios.
Ficou pactuado que a habilitação seria prorrogada até 15/08/03, sendo que a
SETP deverá prestar assessoramento especial, visando sanar as dificuldades de
documentação dos referidos municípios.

7. CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA CIB

Definido que as reuniões ordinárias da CIB acontecerão nas terceiras quartas
feiras dos meses ímpares, ou seja:
- 15/07/03
- 17/09/03
- 19/11/03

8. ASSUNTOS GERAIS

• Os municípios que estão implantando as novas modalidades dos SACs em
2003, deverão apresentar os projetos técnicos à CIB, conforme previsto na
portaria da SEAS n.º 2874/2000. Definido prazo de envio até 30/06/03.

• Os municípios que desde 2002 estão desenvolvendo as novas modalidades,
terão seus projetos avaliados, por amostragem, com fim de monitoramento das
ações desenvolvidas e detecção de experiências exitosas no Estado.

• Reforçada a necessidade de orientação aos municípios quanto à implantação
das novas modalidades/SAC, principalmente no momento de elaboração das
propostas orçamentárias para 2004.

• A transição da Educação Infantil será pauta da próxima reunião.
• Ressaltada pelo COGEMAS, a necessidade de capacitação dos Escritórios

Regionais da SETP, considerada fundamental para a implementação da
Política de Assistência Social no Estado.


