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ATA Nº 03/2014  2 
Ao décimo quinto dia do mês de agosto de dois mil e quatorze, às 13h, na sala de 3 
entrevistas do SINE, localizada na Secretaria de Estado da Assistência Social, 4 
Trabalho e Habitação - Av. Mauro Ramos, 722, Centro, Florianópolis/SC, realizou-5 
se a reunião da Câmara Técnica Permanente da Comissão Intergestores Bipartite 6 
da Assistência Social (CIB/SC) com a presença dos membros titulares, suplentes e 7 
convidados: Representantes da SST/SC - Fabiana de Souza, Patrícia Chaves de 8 
Souza, Scheila Xavier, Letícia Martins, Renata Nunes, Ana Paula Cioccari, Regina 9 
da Silva, Fabiani Lima, Paloma Mariucci; Representantes do COEGEMAS/SC - 10 
Sandra Fernandes, Carla Ludka, Adriana Maciel Machado, Emiliana Vargas, Maria 11 
Eunice Bernat; e Liliane Sena (Secretaria Executiva da CIB). Iniciando, a 12 
coordenadora Maria Eunice apresentou a pauta da reunião, que depois de incluído 13 
o item “Participação da representante da Câmara Técnica na reunião do Comitê 14 
Gestor”, foi aprovada por todas. Na seqüência, a secretária da Câmara Técnica, 15 
Paloma Mariucci, efetuou a leitura da ata da reunião anterior. Após retificação de 16 
palavras, a referida ata foi aprovada. Em seguida iniciaram-se as discussões dos 17 
assuntos em pauta. Paloma Mariucci fez uma breve apresentação dos dados 18 
apresentados na última reunião, e em seguida apresentou o detalhamento da 19 
demanda com base nos dados do questionário sobre CREAS e Serviço de 20 
Acolhimento aplicado pela SST/SC nos municípios, especificando os seguintes 21 
itens: CREAS por macro região (quantidade de municípios sem CREAS que 22 
responderam e não responderam o questionário, violações por faixa etária, 23 
existência de equipe exclusiva para atendimento das situações de média 24 
complexidade, local de trabalho da equipe que atende situações de média 25 
complexidade e existência de famílias aguardando atendimento de média 26 
complexidade); Alta Complexidade (quantidade de municípios sem serviço de 27 
acolhimento que responderam e não responderam o questionário, demanda para 28 
serviço de acolhimento e quantidades de crianças, necessidade de aporte de outros 29 
municípios para atendimento da demanda, critérios para atendimento da demanda, 30 
instrumento legal para atendimento das situações de alta complexidade, existência 31 
de equipe para atendimento das situações de alta complexidade, local de trabalho 32 
da equipe que atende situações de alta complexidade e principais dificuldades para 33 
atender a demanda). Na ocasião, Liliane Sena informou que os dados 34 
apresentados estão disponíveis no menu Câmara Técnica da CIB, no site da 35 
SST/SC. Em discussão, os membros discutiram sobre a fidedignidade das 36 
respostas dos questionários, a importância da vigilância socioassistencial nesse 37 
processo e as dificuldades no trabalho com as SDR´s. Na ocasião, Letícia Martins 38 
propôs que fosse identificada no mapa a quantidade de demandas que existem e 39 
que não estão sendo atendidas, para fazer uma relação entre os “vazios” de 40 
serviços e as demandas identificadas. Logo após foram apresentados os seguintes 41 
dados: recursos humanos referentes a equipe de referência completa no CRAS, 42 
equipe exclusiva para média complexidade na gestão municipal, municípios sem 43 
CREAS e Sede de Comarca/ Sem serviço de acolhimento e Sede de Comarca, 44 



 

estrutura física necessária para abrigos, casa lar e CREAS (segundo modelo do 45 
MDS), recursos humanos da gestão estadual, municípios sem CREAS e com 46 
serviço de alta complexidade/ sem CREAS e sem serviço de alta complexidade (por 47 
macro região), Dados oficiais sobre incidência de violação de direitos em Santa 48 
Catarina (Fonte: Ministério Público, Delegacia Geral da Polícia Civil, Secretaria de 49 
Estado de Segurança Pública e Secretaria de Estado da Saúde). Sobre os recursos 50 
humanos da gestão estadual, foi solicitado ao setor de vigilância socioassistencial 51 
um levantamento interno das equipes que compõem a Diretoria de Assistência 52 
Social para verificar se o estado terá recursos humanos necessários para cumprir 53 
suas atribuições na regionalização dos serviços. Em seguida, Paloma apresentou 54 
os informes do VII Encontro Nacional de Monitoramento e Vigilância 55 
Socioassistencial do SUAS 2014. Durante esse encontro foram apresentadas as 56 
experiências dos estados de Pernambuco e Ceará. Numa proposta, o valor de 20 57 
mil, para CREAS, foi dividido para até 4 municípios (5 mil para cada um), com 58 
administração e execução do município. Em outra proposta, o Estado é responsável 59 
pela coordenação e gerência administrativa, técnica e financeira, e a gestão é 60 
realizada por meio de um conselho formado por representantes dos municípios 61 
vinculados sob a coordenação do órgão gestor estadual. Na ocasião os membros 62 
falaram sobre as dificuldades financeiras para manter os equipamentos e ter as 63 
equipes de referência completas. Renata Nunes falou da importância do estado 64 
cofinanciar mais de 50% do valor para garantir a oferta qualificada dos serviços. 65 
Após discussão, Maria Eunice propôs a elaboração de um quadro comparativo com 66 
os dois modelos de regionalização, definindo o que será necessário enquanto 67 
estrutura e cofinanciamento no âmbito do estado e do município, definindo suas 68 
responsabilidades. Foi acordado que a Gerência de Proteção Social Especial da 69 
SST/SC irá elaborar um esboço da proposta que será encaminhada por e-mail a 70 
todos os membros para construí-la coletivamente. As contribuições deverão ser 71 
encaminhadas até 25 de agosto de 2014 para serem discutidas na próxima reunião 72 
da Câmara Técnica a ser realizada em 26 de agosto de 2014, em Blumenau. Para 73 
finalizar, foi acordado que Maria Eunice irá participar da reunião do Comitê Gestor a 74 
ser realizada em 21 de agosto de 2014. Nada mais havendo a tratar, eu Paloma 75 
Mariucci, secretária da Câmara Técnica, lavrei a presente ata. 76 


