
  
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA         
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

DATA: 29/09/2008 
HORÁRIO: 10:00 às 12:00                
LOCAL: SETP – Curitiba 

Participantes 
Membros: 
SETP COGEMAS 

Carmem Cristina Zadra  Eunice Ap. Porcel Sommacal 
Ironi Camargo Joaquim Guilherme da Silva Filho 
Jucimeri Isolda Silveira  Márcia Mazzarotto 
Renata Mareziuzek dos Santos  

  
Representantes da Secretaria Técnica: 
Ana Paula Gonçalves 
Kellen Cristina Dalcin 
Rosely Lemos 
 
Convidados: 
Aline V.F. Braga 
Creusa Lurdes de Melo 
Gabriela Luciano  
Sandra A. Galeski 
Sionara de Paula 

 

Pauta:  

- Análise dos Planos de Providências dos municípios que apresentaram CRAS 

em situação insatisfatória; 
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  Jucimeri Isolda, coordenadora substituta da CIB, justifica a ausência de 

Denise Colin, que está em período de férias e lembra que esta reunião 

extraordinária foi encaminhada devido não haver o quorum na reunião de 09 de 

setembro, ficando como ponto de pauta apenas a análise dos Planos de 

Providências encaminhados pelos municípios para que a CIB possa pactuar esse 

compromisso registrado pelos gestores municipais. 

 Renata Santos, representante da SETP, entrega aos membros as 

resoluções 006 e 007/08 CIT, relembrando que ficou estabelecido o prazo para 

pactuação na CIB até 30 de setembro. Ela resgata os Planos de Providência são 

referentes a um total de 15 CRAS localizados em 10 municípios  

Renata afirma que na impossibilidade de pactuar o conteúdo de todos os 

planos devido a insuficiência de informações, a CIB poderá fazer nova pactuação, 

a partir da orientação do MDS, desde que haja prévia comunicação aos 

municípios e MDS. 

 Eunice Porcel, representante do COGEMAS, questiona se o próximo 

procedimento a ser adotado após o Plano de Providências é a visita ao município 

para monitoramento. Renata responde que o que está previsto em resolução é  

para que se iniciem as visitas à partir de julho de 2009, quando já houver o 

sistema do MDS de monitoramento dos Estados. Jucimeri complementa que é 

possível realizar as visitas antes deste período, e, posteriormente, quando o 

sistema do MDS estiver disponível, cada Escritório Regional poderá informar seu 

parecer técnico a respeito das questões encaminhadas. 

Seguindo para análise dos Planos, Renata expõe a situação de cada um 

dos Planos de Providência. Os membros avaliaram o conteúdo das propostas 

encaminhadas pelos órgãos gestores, e definiram que alguns Planos fossem 

pactuados nesta oportunidade, pois contemplam os itens solicitados. Para estes, 

será elaborada uma resolução da CIB a ser publicada em Diário Oficial, e 

posteriormente enviada aos municípios, Escritórios Regionais e CIT. 

Aos demais municípios, cujos Planos não continham previsão completa de 

reordenamento, pactuou-se pelo envio de orientação da CIB, via memorando aos 
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respectivos Escritório Regionais, solicitando o envio de novo Plano até o dia 24 de 

outubro para propor nova pactuação na reunião ordinária da CIB de 28 de outubro. 

E.R. Município Plano de 
Providências 

Situação do Plano 

Campo Mourão Campo Mourão I 
(R. Nelson B. 
Prado 1180) 

- Ausência de 
instalações 
sanitárias; 

 

Pactuado em 29 de 
setembro 

Campo Mourão Campo Mourão II ( 
R. Alberto Spika 
104) 

- Ausência de 
salas 
adequadas; 

Pactuado em 29 de 
setembro 
 
 

Cascavel Boa Vista da 
Aparecida (Av. 
Cícero Barbosa 
Sobrinho s/n) 

- Ausência de 
instalações 
sanitárias; 

- Ausência de 
salas 
adequadas; 

Com pendências; 
A ser pactuado em 
28 de outubro 
 
 
 
 

Cascavel Corbélia (R. Amor 
Perfeito 1616) 

- Ausência de 
instalações 
sanitárias; 

Pactuado em 29 de 
setembro 
 
 

Curitiba Colombo (Praça 
Alfredo Chaves 
190) 

- Presença de 
apenas 1 
técnico com 
nível superior 
na equipe; 

Com pendências; 
A ser pactuado em 
28 de outubro 
 
 
 

Curitiba Fazenda Rio 
Grande (R. Rio 
Paraná 616) 

- Presença de 
apenas 1 
técnico com 
nível superior 
na equipe; 

Com pendências; 
A ser pactuado em 
28 de outubro 
 
 
 

Curitiba São José dos 
Pinhais (Estrada 
Campestre da 
faxina s/n) 

- Presença de 
apenas 1 
técnico com 
nível superior 
na equipe; 

Pactuado em 29 de 
setembro, com 
observações no 
Plano 
 
 

Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu 
(R.Mundaú 400) 

- Ausência de 
instalações 
sanitárias; 

Com pendências; 
A ser pactuado em 
28 de outubro 
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Londrina Londrina I (Atílio 
Scudeles 283) 

- Presença de 
apenas 1 
técnico com 
nível superior 
na equipe; 

Pactuado em 29 de 
setembro 
 
 
 

Londrina Londrina II 
(R.Alivercino 
Marçal 55) 

- Presença de 
apenas 1 
técnico com 
nível superior 
na equipe; 

Pactuado em 29 de 
setembro 
 
 
 

Londrina Londrina (Av. São 
João, 31) 

- Presença de 
apenas 1 
técnico com 
nível superior 
na equipe; 

Pactuado em 29 de 
setembro 
 
 
 

Londrina Londrina (R. 
General Osório 
399) 

- Presença de 
apenas 1 
técnico com 
nível superior 
na equipe; 

Pactuado em 29 de 
setembro 
 
 
 

Maringá Maringá (R. Santos 
Dumont 3071) 

- Ausência de 
salas 
adequadas; 

Pactuado em 29 de 
setembro, com 
observações no 
Plano 

Ponta Grossa Castro I  
( Abapan – 
R. Blumenau s/n) 

- Presença de 
apenas 1 
técnico com 
nível superior 
na equipe; 

Com pendências; 
A ser pactuado em 
28 de outubro 
 
 
 

Ponta Grossa Castro II  
(Arapongas – 
R. Humberto 
Mendes do Prado 
118) 

- Presença de 
apenas 1 
técnico com 
nível superior 
na equipe; 

 

Pactuado em 29 de 
setembro 
 
 
 

 

Por fim, Renata esclarece que serão pactuados os Planos dos municípios 

de Maringá e São José dos Pinhais, porém, com a ressalva de que se trata de 

justificativa do não funcionamento adequado do equipamento devido à  equívocos 

no preenchimento da ficha ou por computar como CRAS um equipamento 

descentralizado da política com características diferenciadas de CRAS. 

 


