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MEMÓRIA  DE 5º REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA
DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB

DATA: 28/06/01 - HORÁRIO: 14:00 HS. - LOCAL: OUVIDORIA/SEJU

Participantes
Ester Proveller Solange Barbosa de Moraes
Elenice Malzoni Telma Regina B. Fenker
Letícia Codagnone Raymundo Salete M. de Camargo Gastaldi
Marcia Mazaroto Maria dos Anjos de Paula
Roeli Antunes de Souza

Representantes da Secretaria Técnica
Godofredo Steinwandt Neto Sônia Maria Janicki Benvenutti.

Pauta

01. Alteração do Modelo de Gestão;

02. Plano Plurianual de Assistência Social;

03. Conferência de Assistência Social;

04. Assuntos Gerais

Assuntos da Pauta:

A reunião teve início com a leitura da e aprovação da Memória da última Reunião da
comissão.

11  --    Alteração do Modelo de Gestão;

- A Secretaria Técnica da CIB apresenta a documentação dos municípios que
solicitaram habilitação à Gestão Municipal, são eles: Nova Fátima, Altamira do Paraná
Contenda, Paranaguá, Pontal do Paraná, Balsa Nova, Agudos do Sul.

Todos estes municípios apresentaram a documentação exigida, a qual comprova
que os mesmos possuem capacidade técnica e gerencial para a Gestão da Política
Municipal de Assistência Social. Sendo assim, a CIB resolve habilitá-los a Gestão
Municipal. Para tanto, será publicada resolução que será enviada à CIT, para
implementação dos procedimentos operacionais necessários.

- Os municípios de Mato Rico e Uniflor solicitaram habilitação mas não
encaminharam a documentação dentro do prazo determinado pela Resolução nº
01/CIT/2001.
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Estes municípios serão informados que poderão apresentar  seus documentos para
habilitação a qualquer tempo, porém a gestão financeira permanecerá a mesma, até que
a CIT determine novos prazos para alteração.

- A Secretaria Técnica informa que apesar do prazo para que os municípios enviem
a documentação para renovação da habilitação estar expirando, muitos municípios ainda
não o fizeram.

Foi solicitado apoio aos representantes regionais da CIB quanto a agilização da
documentação.

- A Comissão solicita que quando da análise dos documentos, a Secretaria Técnica
destaque os pontos que precisam ser implementados e informe ao gestor municipal, a
fim de garantir a qualidade da gestão. Solicitado também que o CEAS seja informado
quanto as questões relativas aos CMAS.

2 – Plano Plurianual de Assistência Social

- Apresentados os instrumentos propostos pela Secretaria de Estado da Criança e
Assuntos da Família – SECR para elaboração do Plano Plurianual 2002 – 2005.

O referido material foi analisado e os representantes municipais poderão apresentar
sugestões para aprimoramento até 06/07/01.

Informamos que os Escritórios Regionais da SECR serão capacitados para
desencadear o processo junto aos municípios no final de julho.

3 – Conferências de Assistência Social

- Entregue o 2º caderno contendo informações sobre o processo. Será divulgado 3º
documento, após deliberação do CEAS.

- Os representantes da CIB poderão compor as comissões regionais que estão
organizando as Conferências.

4 – Assuntos Gerais

- Sugestão de pauta para próxima reunião:
Discussão sobre capacidade Gerencial/Perfil do Órgão Gestor.
- Sugerido que a CIB realize mobilização junto a Associação dos Prefeitos para

sensibilização quanto a as questões da área da Assistência Social, bem como
fortalecimento do órgão gestor da Política e dos Conselhos Municipais de Assistência
Social. Esta mobilização deverá acontecer assim que a CIB disponha de dados
referentes ao diagnóstico dos municípios e análise da capacidade gerencial dos órgãos
gestores.

- A próxima reunião da Comissão será dia 07/08/01.


