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MEMÓRIA  DE REUNIÃO  ORDINÁRIA DA
COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB

DATA: 16/07/02 – HORÁRIO: 14:00 HS. - LOCAL: AUDITÓRIO/SECR

Participantes
SECR COGEMAS

Fani Lerner Marina Klamas Taniguchi
Ester Proveller Sueli Maria Menegusso
Letícia Raymundo Telma  Regina B. Fenker
Elenice Malzoni

Representantes da Secretaria Técnica
Godofredo Steinwandt Neto Victor E. V. R. Pchera.
Sonia Maria J. Benvenutti.

Convidados
Claudio Luiz Pacheco

Pauta

1. Aprovação dos Projetos referentes as novas modalidades.

2. Remanejamento de metas do PETI.

3. Câmara Técnica sobre burocratização.

4. Assuntos gerais

Assuntos da Pauta:

Leitura e aprovação da ata da reunião da Comissão Intergestora Bipartite ocorrida em
12/06/02.

1. Aprovação dos projetos referentes as novas modalidades.

A Secretaria Técnica apresenta a sistemática utilizada para a análise dos projetos
encaminhados pelos municípios contemplados com recursos adicionais (Plus) em
2002, referente ao SACs. Apresenta para a comissão os projetos, com as respectivas
folhas de rosto que contemplam os dados analisados; identificação, justificativa,
objetivos, metodologia apresentada, cronograma de atividades, previsão de recursos,
sistema de avaliação e conclusões. A Secretária Técnica separou os projetos em 3
blocos:
1. Projetos considerados satisfatórios, (aqueles que responderam adequadamente a
todos os requisitos analisados.)
2. Projetos considerados parcialmente adequados)
3. Projetos considerados inadequados, (aqueles que não informaram as formas de
operacionalização e metodologia de trabalho)
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A CIB decidiu que os projetos considerados inadequados seriam devolvidos aos
municípios para reformulação.
Outra questão discutida foi a constatação de que 6 municípios da região de Sto.
Antônio da Platina que estão recebendo apoio de uma empresa de consultoria,
encaminharam os projetos com conteúdo idêntico.
A SECR ressalta que esta situação vem se repetindo em todos os documentos
encaminhados pelos municípios de Tomazina, São José da Bela Vista, Jundiaí do Sul,
Joaquim Távora, Jaboti, Conselheiro Mairick. Foi definido que a Secretária Técnica
encaminhará ofício aos prefeitos informando a necessidade de que a realidade dos
municípios seja respeitada e contemplada nos instrumentos, programas e projetos
elaborados

2. Remanejamento de Metas do PETI

Apresentada cópia de Ofício Circular  MPAS/SEAS Nº 39 que trata da expansão e
remanejamento de metas do PETI e solicita documento comprobatórios da pactuação
do atendimento na CIB.
A SECR apresenta critérios aprovados pela Comissão Estadual do PETI para Seleção
das demandas apresentadas pelos municípios e a listagem dos municípios priorizados.
Ressaltado que devido ao prazo exigido, a relação dos municípios já foi encaminhada à
SEAS, porém a Coordenadoria de Atenção à Criança e ao Adolescente / SECR fez
reunião prévia com 2 representantes da Secretaria Técnica da CIB, dentre esses
estava Sra. Sônia Benvenutti, representando os municípios.
A CIB decide publicar resolução aprovando os municípios priorizados.

3. Câmara Técnica sobre Burocratização

A CIT instituiu Câmara Técnica sobre Burocracia e solicitou que os estados formassem
Câmaras que discutissem o assunto e encaminhassem os resultados para subsidiarem
os trabalhos em âmbito nacional.
Neste sentido, a CIB decidiu que a Secretaria Técnica deverá enviar ofício aos
membros da comissão, solicitando sugestões.

4. Assuntos Gerais

Projeto “ Reescrevendo a NOB e a Política Nacional de Assistência Social”;
A Sra. Elenice Malzoni foi designada pelo FONSEAS para compor o grupo de trabalho
que está trabalhando com o objetivo de reescrever a Política Nacional e a Norma
Operacional Básica da Assist. Social.
Este grupo, composto por representante da SEAS, FONSEAS e CONGEMAS tem
atribuição de rever os citados documentos e apresentar uma proposta de nova
redação, que passará pela pactuação da CIT e aprovação do CNAS.


