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MEMÓRIA DE REUNIÃO DA
 COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB

DATA: 29/02/00 - HORÁRIO: 09:00 HS.

PARTICIPANTES
Angelina Antônio Elenice Malzoni
Deolmaria Dallazen Reisny Fonçatti
Elza Martelli Xavier Maridalva Ultramari Werner- (SECR)
Sônia Benvenutti Rita – (INSS)
Ana Paula G. França Eliete – (INSS)
Ester Proveller

Revisão do Benefício de Prestação Continuada

A Gerência Estadual para revisão do Benefício de Prestação Continuada, composta
por representantes da SECR e INSS, participaram da reunião repassando as
seguintes informações a CIB:
• A SEAS e o INSS determinaram a revisão dos benefícios concedidos no período

de 02/01/96 a 30/04/97;
• No Estado, numa primeira etapa, 3.170 benefícios serão revisados, sendo 1.365

pessoas portadoras de deficiência e 1.805 idosos, atingindo 288 municípios;
• O processo de revisão será desencadeado no Paraná em março de 2000;
• O MPAS destinou R$10,00 ao Gestor Estadual  por benefício a ser revisado,

sendo que R$9,00 por benefício deverá ser repassado aos municípios como
auxílio financeiro para  processo de revisão;

• A Revisão compreende 2 focos de análise a Avaliação das Condições Sociais
( Idoso e PPD) e Avaliação Médica Pericial ( PPD ). A avaliação social deverá ser
realizada por Assistentes Sociais dos Municípios.

Habilitação dos Municípios

A Secretaria Técnica da CIB informou que ao final do processo de habilitação para o
ano 2000, 40 municípios se encontram em Gestão Estadual e 359 foram habilitados
para Gestão Municipal. Salientou – se a morosidade no envio das Lzeis
Orçamentárias, e no detalhamento referente a despesas e receitas dos FMAS. A
CIB entende que as dificuldades identificadas, serão objeto de análise e posterior
capacitação dos gestores.

Análise do Plano Estadual de Assistência Social

A CIB analisou o Plano Estadual de Assistência Social sugerindo as alterações
seguintes no  documento:
− Dentro do Capítulo I - Política Estadual de Assistência Social, no item 5.-

Estratégias, a inclusão, na alínea "a", da "capacitação de profissionais da área
contábil, que atuam nas Prefeituras Municipais, a exemplo dos contadores e
Secretários Municipais de Finanças."
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− Dentro do Capítulo I - Política Estadual de Assistência Social, no item 5.-
Estratégias, a inclusão da alínea "s" (pág.24), com a seguinte redação: " s)
desenvolvimento de estudos visando a alteração de critérios de partilha dos
recursos do Fundo Nacional de Assistência Social relativos aos Serviços
Assistenciais."

− Dentro do Capítulo II - Estrutura Organizacional e Ação Programática do Órgão
Gestor Estadual, no item Atendimento à Crianças, Adolescentes e Jovens em
Espaço Sócio-Educativo em Meio Aberto, a inclusão do "atendimento prioritário
de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos."

− Dentro do Capítulo III - Ações e Recursos Previstos (2000-2003), no Quadro
Demonstrativo da Previsão de Recursos Orçamentários para o Período de 2000
a 2003, sugerir a inclusão de uma Nota Explicativa junto às Considerações feitas
pelo GOFS/SECR no rodapé do Quadro, quanto aos dados em zero, que
referem-se a dados não disponíveis.

− Dentro do Capítulo IV - Plano de Ação - 2000, a inclusão do item 4.2. - Ações e
Recursos Previstos, incorporando as ações referentes à Agenda Social.

− Dentro do Capítulo IV - Plano de Ação - 2000, a inclusão do item 4.3 - Agenda
Social do Paraná/2000, juntamente com o Quadro Síntese da Agenda Social,
demonstrando o total de recursos a serem negociados para a execução das
ações.

− Inclusão da proposta da CIB em promover, juntamente com os Conselhos e a
Assembléia Legislativa, uma articulação voltada para o aumento das verbas
destinadas à Assistência Social no Estado do Paraná.

O Plano Estadual de Assistência Social, com as ressalvas acima
consideradas, obteve anuência da CIB para ser encaminhado ao Conselho
Estadual de Assistência Social.

Esta decisão da CIB será formalizada através de Resolução

Agendamento de Reunião

A próxima reunião ordinária da CIB está agendada para 13/04/2000.


