
 

 

CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE DA CIB/SC  1 
ATA Nº 02/2014  2 
Ao vigésimo primeiro dia do mês de julho de dois mil e quatorze, às 08h30min, no 3 
Centro de Atenção à Terceira Idade - CATI, localizado na Av. Acioni Souza Filho, 4 
Beira Mar – São José/SC, realizou-se reunião da Câmara Técnica Permanente da 5 
Comissão Intergestores Bipartite da Assistência Social (CIB/SC) com a presença 6 
dos membros titulares, suplentes e convidadas (Analistas Técnicas da 7 
SST/DIAS/GEPAS e SST/DIAS/GEPSE e representante do órgão gestor do 8 
Município de Blumenau). Após leitura da pauta e aprovação da mesma, foi 9 
realizada a leitura da ata anterior, sendo a mesma aprovada. Em seguida, a 10 
coordenadora da Câmara Técnica, Maria Eunice Bernat, informou que com a saída 11 
da representante titular do Estado, Bruna Floriano, da Câmara Técnica foi indicada 12 
para substituí-la pela SST/DIAS a Analista Técnica, Paloma Mariucci. 13 
Posteriormente, Maria Eunice realizou alguns informes sobre a reunião que 14 
aconteceu no dia 03 de junho com o Comitê Gestor em que foram enfatizadas as 15 
dificuldades para operacionalização da regionalização dos serviços de Média 16 
Complexidade, enquanto que em relação aos serviços de Alta Complexidade era 17 
algo mais claro. Tratou-se sobre a importância do levantamento de dados, sobre os 18 
questionários a serem aplicados aos municípios sobre a regionalização, sobre a 19 
mobilização dos municípios por meio das Secretarias de Desenvolvimento 20 
Regionais (SDR´s) que realizariam contato com as Associações de Municípios para 21 
também participarem desse processo de mobilização. Foi destacada a questão da 22 
comunicação entre órgão gestor estadual e SDR´s que ainda é falha. Paloma 23 
salientou que foram realizados contatos com as SDR´s, bem como com os 24 
municípios para tratar sobre a aplicação dos questionários, sendo muitos enviados 25 
diretamente aos municípios para serem respondidos. A coordenadora, então, 26 
informou que essa questão será levada para conhecimento do COEGEMAS e 27 
solicitou a relação dos municípios que não responderam ao questionário. Renata 28 
informou que participou do 2º Encontro Nacional de Apoio Técnico à Gestão 29 
Estadual, realizado em Brasília, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 30 
Combate à Fome (MDS), assim como a Analista Técnica, Letícia Martins, e que a 31 
regionalização foi um dos temas do Encontro, sendo enfatizado pelo MDS que ter 32 
equipes de Proteção Social Especial de Média Complexidade apenas na gestão 33 
precariza a oferta dos serviços desta proteção e que é necessário responsabilizar o 34 
ente estadual na oferta desses serviços e não apenas os municípios. Além disso, 35 
foi tratado sobre a Central de Acolhimento para controle de vagas, mas que a 36 
discussão ainda precisa ser aprofundada sobre como se dará esse serviço. Em 37 
seguida, Letícia Martins sugeriu que fosse realizada a eleição da nova secretária da 38 
Câmara Técnica em substituição à Bruna Floriano para depois entrar na discussão 39 
sobre a regionalização. Dessa forma, respeitando a alternância entre estado e 40 
município, acordada anteriormente, a escolha para secretária ocorreu entre as 41 
representantes do estado, tendo sido eleita a Analista Técnica, Paloma Mariucci. 42 
Posteriormente, Paloma apresentou os dados levantados pelo Estado para 43 
discussão sobre o desenho da regionalização dos serviços de Média e Alta 44 



 

 

Complexidade. Paloma enfatizou que os dados foram obtidos por meio da Gerência 45 
de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade da SST, bem como por 46 
meio dos questionários aplicados aos municípios. Após a apresentação, Emiliana, 47 
representante do município de Rio do Sul, sugeriu também utilizar dados da 48 
Secretaria de Estado da Saúde. Paloma informou que foram solicitadas 49 
informações sobre a incidência de violação de direitos no estado, mediante Ofício, 50 
ao Ministério Público, Delegacia Geral da Polícia Civil, Secretaria de Estado de 51 
Segurança Pública. Porém, ainda não houve resposta desses órgãos. Maria Eunice 52 
solicitou que seja encaminhada à Câmara Técnica a relação de municípios que 53 
responderam e não responderam aos questionários aplicados para notificação ao 54 
COEGEMAS com o registro das ações de mobilização realizadas. Em seguida, 55 
sugeriu a definição de indicadores para elaboração da proposta de desenho da 56 
regionalização e levar para discussão com municípios nas macrorregiões de 57 
Assistência Social. Renata sugeriu a inclusão do Poder Judiciário e do Ministério 58 
Público na discussão. Então, sugeriu-se que o Comitê Gestor encaminhe ofício aos 59 
referidos órgãos convidando-os para os encontros. Renata destacou que o desenho 60 
da regionalização tem que ser pactuado na CIB/SC até novembro de 2014. Letícia 61 
Martins ressaltou que o prazo para apresentação da proposta de regionalização 62 
tem que ser prorrogado junto à CIB/SC, visto que o prazo estipulado em ofício da 63 
CIB/SC é até 25 de julho de 2014. Posteriormente, definiu-se que na próxima 64 
reunião da CIB/SC será realizado informe da Câmara Técnica sobre o andamento 65 
dos trabalhos para elaboração da proposta de desenho da regionalização. Iniciou-66 
se os trabalhos para definição dos indicadores para regionalização da Alta 67 
Complexidade, tendo como base os dados levantados pelo Estado. Primeiramente, 68 
definiu-se que os indicadores serão sistematizados por Macrorregião de Assistência 69 
Social, sendo elencados os seguintes indicadores: 1) municípios por macrorregião; 70 
2) municípios com serviço de acolhimento; 3) municípios sem serviço de 71 
acolhimento; 4) municípios com mais de 10 mil habitantes; 5) municípios com mais 72 
de 10 mil habitantes e que são sede de comarca; 6) municípios com demanda para 73 
serviço de acolhimento nos últimos 12 meses; 7) municípios que necessitam de 74 
aporte de outros municípios para atender a demanda; 8) municípios que 75 
encaminham demanda para município da mesma comarca; 9) municípios que 76 
encaminham demanda para município da mesma associação de municípios; 10) 77 
municípios que encaminham demanda para município da mesma SDR; 11) 78 
municípios que encaminham demanda para qualquer outro município que tenha 79 
vaga; 12) municípios que utilizam o convênio como instrumento legal; 13) 80 
municípios que utilizam o consórcio como instrumento legal; 14) municípios que não 81 
utilizam instrumento legal; 15) municípios em que há equipe exclusiva para Alta 82 
Complexidade; 16) municípios em que a equipe atua no CRAS; 17) municípios em 83 
que a equipe atua em sala exclusiva na gestão; 18) municípios em que a equipe 84 
atua em sala compartilhada na gestão; 19) municípios em que a equipe atua em 85 
outros espaços; 20) municípios com dificuldade para atender situações de alta 86 
complexidade. Com base nos questionários respondidos pelos municípios 87 
identificou-se que a principal dificuldade para atender situações de alta 88 



 

 

complexidade é a falta de equipe técnica. Enfatizou-se ainda que além da 89 
elaboração da proposta de desenho da regionalização, seria importante a Câmara 90 
Técnica pontuar questões importantes referentes à estrutura física, recursos 91 
materiais, humanos, financeiros, bem como sobre as atribuições de cada ente 92 
envolvido no processo, tanto estadual quanto municipal, para oferta qualificada dos 93 
serviços regionalizados. Em seguida, discutiu-se sobre o cronograma de reuniões 94 
da Câmara Técnica, sendo definido da seguinte forma: 1) 15 de agosto de 2014 – 95 
Reunião da Câmara Técnica a ser realizada em Florianópolis, na SST, às 13h, 96 
tendo como pauta a análise do detalhamento dos dados levantados pela SST/DIAS, 97 
definição da estrutura física, recursos materiais, humanos, financeiros, bem como 98 
das atribuições dos entes federativos envolvidos para oferta qualificada dos 99 
serviços regionalizados e organização do material para apresentação ao Comitê 100 
Gestor; 2) 25 de agosto de 2014 – Reunião da Câmara Técnica a ser realizada em 101 
São José, no CATI, das 08h30min às 16h, tendo como pauta a organização do 102 
material que será apresentado nos encontros nas 08 Macrorregiões de Assistência 103 
Social e a elaboração de instrumental a ser utilizado nos encontros a serem 104 
realizados nas oito Macrorregiões de Assistência Social para organização das 105 
informações coletadas; 3) 10 de outubro de 2014 – Reunião da Câmara Técnica a 106 
ser realizada em Blumenau, em local a ser definido, das 08h30min às 16h, tendo 107 
como pauta a sistematização das informações coletadas nos encontros realizados 108 
nas 08 Macrorregiões de Assistência Social. Em seguida, definiu-se apresentar 109 
como proposta de data para reunião da Câmara Técnica com o Comitê Gestor, a 110 
semana entre 18 a 22 de agosto de 2014, sendo que o dia deverá ser definido pelo 111 
Comitê e informado à Câmara Técnica. Em relação aos encontros nas 112 
Macrorregiões de Assistência Social foram sugeridos dois encontros por semana no 113 
mês de setembro pela Câmara Técnica, configurando-se da seguinte forma: 1) 114 
Semana de 01 a 05 de setembro de 2014 – Encontro na Macrorregião do Vale do 115 
Itajaí e na Macrorregião da Foz do Rio Itajaí (definir dias diferentes para cada 116 
encontro e não considerar o dia 02/09/14, pois é feriado em Blumenau); 2) Semana 117 
de 08 a 12 de setembro de 2014 – Encontro na Macrorregião do Grande Oeste e na 118 
Macrorregião do Meio Oeste (definir dias diferentes para cada encontro); 3) 119 
Semana de 15 a 19 de setembro de 2014 - Encontro na Macrorregião da Serra 120 
Catarinense e na Macrorregião do Sul (definir dias diferentes para cada encontro); 121 
4) Semana de 22 a 26 de setembro de 2014 – Encontro na Macrorregião da Grande 122 
Florianópolis e na Macrorregião do Planalto Norte (definir dias diferentes para cada 123 
encontro). Posteriormente, discutiu-se sobre os indicadores para regionalização dos 124 
serviços de Média Complexidade, sendo que o levantamento de dados também 125 
deveria ser sistematizado por Macrorregião de Assistência Social. Os indicadores 126 
elencados foram os seguintes: 1) incidência de violação de direitos; 2) distância dos 127 
municípios à sede de comarca; 3) demandas para média complexidade 128 
identificadas com base nos questionários aplicados aos municípios; 4) municípios 129 
com CRAS em funcionamento; 5) dados de recursos humanos – equipe técnica do 130 
Estado, equipe de referência completa no CRAS para referência e contrarreferência 131 
e equipe exclusiva para Média Complexidade na gestão municipal para articulação 132 



 

 

com CREAS Regional; 6) municípios com encaminhamentos para alta 133 
complexidade. Após definição dos indicadores, ficou acordado que o setor de 134 
Vigilância Socioassistencial da SST/DIAS ficará responsável pela sistematização 135 
das informações para próxima reunião da Câmara Técnica, a ser realizada no dia 136 
15/08/2014. Em seguida, definiu-se que a Gerência de Proteção Social Especial da 137 
SST/DIAS faria um levantamento prévio da estrutura física e demais recursos 138 
necessários para implantação de CREAS Regionais. Ficou acordado que a 139 
coordenadora, Maria Eunice, faria o informe na próxima reunião da CIB/SC sobre o 140 
andamento dos trabalhos da Câmara Técnica para elaboração da proposta de 141 
desenho da regionalização. Nada mais havendo a tratar, eu Letícia Martins, relatora 142 
da Câmara Técnica, lavrei a presente ata. 143 


