
 

 

CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE DA CIB/SC  1 
ATA Nº 04/2014 2 
Ao vigésimo sexto dia do mês de agosto de dois mil e quatorze, às 9h, na sala de 3 
reunião da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, 4 
localizada na Rua Alberto Stein, 466, Bairro Velha, Blumenau/SC, realizou-se a 5 
reunião da Câmara Técnica Permanente da Comissão Intergestores Bipartite da 6 
Assistência Social (CIB/SC) com a presença dos membros titulares, suplentes e 7 
convidados: Representantes da SST/SC – Ana Paula Cioccari, Viviane Fernandes, 8 
Denise Dela Bruna, Juliana Martins, Patrícia Chaves de Souza, Fabiani Lima, 9 
Fernanda Braz, Letícia Martins, Paloma Mariucci; Representantes do 10 
COEGEMAS/SC – Sandra Fernandes, Carla Ludka, Maria Eunice Bernat; e Liliane 11 
Sena (Secretaria Executiva da CIB). Iniciando, a coordenadora Maria Eunice 12 
apresentou a pauta da reunião, que foi aprovada. Na seqüência, a secretária da 13 
Câmara Técnica, Paloma Mariucci, efetuou a leitura da ata da reunião anterior, que, 14 
após lida, foi aprovada por todas.  Antes da discussão dos assuntos em pauta, Maria 15 
Eunice justificou sua ausência na reunião do Comitê Gestor, realizada na Secretaria 16 
de Desenvolvimento Regional (SDR) da Grande Florianópolis, em 21 de agosto de 17 
2014, em virtude da dificuldade de sair do município por conta de compromissos de 18 
trabalho.  Em seguida, Letícia Martins fez o relato dos assuntos discutidos na referida 19 
reunião. Informou que Renata Nunes fez a apresentação inicial e mostrou o 20 
andamento dos trabalhos da Câmara Técnica até o momento. Em seguida, relatou 21 
que Paloma Mauriucci fez a apresentação dos mapas, gráficos e outras informações 22 
coletadas através da aplicação dos questionários nos municípios, ressaltando que 23 
houve levantamentos sobre a questão da fidedignidade dos dados do questionário e 24 
da importância deste preenchimento pelos municípios. Letícia Martins ainda 25 
informou que durante a apresentação, Renata Nunes colocou a importância de trazer 26 
o Ministério Público e o Poder Judiciário para a discussão da regionalização. 27 
Informou também que, durante a reunião, foi solicitado às SDR’s que iniciem o 28 
contato com municípios da sua área de abrangência para organização das oficinas 29 
regionalizadas. Na ocasião da reunião esclareceram-se aos presentes as funções da 30 
Câmara Técnica e do Comitê Gestor no ciclo de oficinas regionalizadas, e colocada a 31 
importância e responsabilidade do Comitê Gestor na condução, organização e 32 
mobilização dos municípios na participação deste processo e a articulação que deve 33 
existir entre as SDR’s e as Associações de Municípios dentro do Comitê Gestor. Na 34 
ocasião, foram apresentadas as datas e os locais de cada encontro regionalizado, a 35 
partir das definições do Comitê Gestor. Maria Eunice disse que seria importante pelo 36 
menos 2 representantes do COEGEMAS/SC em cada encontro e que iria fazer um  37 
movimento para estimular a participação das representantes do COEGEMAS/SC nas 38 
atividades da Câmara Técnica. Logo após os informes dessa reunião, o grupo 39 
levantou questões sobre o modelo de oferta a ser adotado pelo Estado no processo de 40 
regionalização dos serviços, quais as propostas serão levadas aos municípios e as 41 
responsabilidades que devem ser assumidas pelo Estado. Maria Eunice colocou que o 42 
Estado precisa definir seu papel na regionalização, ter clareza nas suas propostas, 43 
planejar ações, pensar em estratégias e estar consciente das dificuldades de recursos 44 
humanos. O grupo reforçou que o Comitê Gestor deve ter clareza de suas 45 
responsabilidades, considerando que o papel da Câmara Técnica é de apresentar 46 
subsídios e estudos sobre o tema. Na seqüência, conforme solicitação, Paloma 47 



 

 

Mariucci deu continuidade na explanação da análise do detalhamento de dados, 48 
iniciando com a apresentação dos recursos humanos da Diretoria de Assistência 49 
Social – DIAS/SST-SC. Após algumas alterações, deu-se seguimento com a 50 
apresentação dos mapas por macrorregião, que evidencia os municípios que não 51 
possuem serviço de proteção social especial instalado, mas que apresentam 52 
demandas de alta e média complexidade. Os municípios que apresentaram demanda 53 
para alta e média complexidade, de acordo com o questionário, foram sinalizados no 54 
mapa juntamente com a quantidade de casos apresentados. A partir desta análise 55 
foram levantadas as regiões que abrangem os municípios que apresentam maior 56 
número de demandas e podem ser considerados municípios prioritários no processo 57 
de regionalização. O grupo deu seqüência na discussão em torno dos critérios dos 58 
municípios elegíveis e de como esses municípios irão se posicionar dentro do 59 
processo de regionalização, assim como trabalhar com as demandas que serão 60 
apresentadas pelos municípios que não responderam os questionários. Maria Eunice 61 
sugeriu que se faça uma ouvida aos municípios, com apresentação dos mapas e um 62 
relato detalhado do que está sendo apresentado, permitindo que os municípios 63 
exponham suas dificuldades e como eles se percebem nesse processo de 64 
regionalização, avaliando o surgimento de outras demandas. Concluiu-se neste 65 
sentido que podem surgir questões particulares para serem analisadas posteriormente 66 
e questões substanciais que não foram mensuradas. Letícia Martins colocou a 67 
importância de ficar claro nas oficinas o que a Câmara Técnica pretende junto aos 68 
municípios. Maria Eunice reforçou o fato de esclarecer junto ao Comitê Gestor os 69 
objetivos destas apresentações, de se utilizar uma metodologia única. Sugeriu 70 
apresentar os slides para o Comitê Gestor, a fim de ser utilizada a mesma linguagem 71 
e deixar claro o objetivo destas oficinas.  Liliane Sena sugeriu apresentar no lugar 72 
dos mapas, os dados quantitativos do estudo da regionalização com o foco mais 73 
direcionado aos critérios. A discussão se prolongou no intuito de levantar indicadores 74 
e estabelecer critérios que possam ser relevantes para que se escolham os municípios 75 
prioritários no processo da regionalização, sendo para os serviços de proteção social 76 
especial de média complexidade: municípios com sede de comarca, municípios com 77 
CRAS instalado (CAD SUAS), demandas apresentadas pelos municípios através dos 78 
questionários, distância entre o município sede e os demais vinculados, somatória da 79 
população até 20.000 habitantes entre os municípios vinculados, até 50 casos de 80 
violação notificados entre os municípios vinculados; e para os serviços de proteção 81 
social especial de alta complexidade: municípios sede de comarca, municípios com 82 
CRAS e CREAS (CAD SUAS), demandas apresentadas pelos municípios através dos 83 
questionários, distância entre o município sede e os demais vinculados, somatória da 84 
população até 20.000 habitantes entre os municípios vinculados, até 20 casos 85 
notificados (modalidade abrigo), até 10 casos notificados (modalidade casa lar), até 86 
06 casos notificados (modalidade república).  Na seqüência, Maria Eunice informou 87 
que não temos dados e levantamentos da quantidade de adolescentes que estão 88 
saindo do serviço de acolhimento para ingresso na modalidade república. Porém, o 89 
grupo decidiu manter o indicador e levar esta questão aos municípios. Ana Paula 90 
informou que não há obrigatoriedade de CREAS em municípios com menos de 20 91 
mil habitantes e equipe de proteção social especial na gestão. Com base nestas 92 
informações o grupo decidiu não manter esse indicador e o mesmo foi retirado. Logo 93 
após, os membros se organizaram para a participação nos Encontros Regionalizados, 94 



 

 

de acordo com a região, datas e viabilidade de compromissos. Foi feita uma divisão 95 
de forma que houvesse a representação tanto dos municípios quanto do Estado em 96 
cada encontro.  Em seguida iniciou-se uma discussão sobre o modelo de oferta que o 97 
Estado irá adotar em relação à regionalização e os critérios que devem ser 98 
estabelecidos para escolha dos municípios. Neste momento surgiu a necessidade do 99 
grupo efetuar uma re-leitura da Resolução CNAS nº 31, de 31 de outubro de 2013. 100 
De acordo com interpretações diferentes levantadas pelo grupo, algumas questões em 101 
relação ao critério de escolha dos municípios não ficaram bem esclarecidas. Neste 102 
sentido os membros sugeriram a possibilidade de solicitar assessoria técnica do MDS 103 
para esclarecimento e orientação. Sobre os encontros regionalizados, Maria Eunice 104 
colocou a necessidade de se construir uma metodologia única, não evidenciar as 105 
contradições percebidas na resolução e sim destacar os indicadores e os critérios 106 
estabelecidos para escolha dos municípios. Ressaltou também que a linguagem 107 
utilizada nos encontros deverá ser clara e acessível, que a apresentação deverá ser 108 
sucinta, que é importante apresentar os levantamentos para os municípios e abrir, na 109 
seqüência, para a discussão.  Além disto, a Câmara Técnica deve relatar os encontros 110 
e construir um instrumental objetivo utilizado em todos os encontros. Ana Paula 111 
salientou que para realizar uma apresentação é necessário ter um estudo concluído. O 112 
grupo se manifestou ponderando que não há conclusões precisas para se apresentar. 113 
Maria Eunice sugeriu então dar seguimento aos estudos e realizar um grande 114 
encontro no final com apresentação das propostas. Contudo, os membros salientaram 115 
que os estudos somente podem continuar a partir do momento que o Estado definir o 116 
modelo de oferta. Neste sentido, o grupo levantou algumas dificuldades em dar 117 
continuidade no processo dos encontros regionalizados e na preocupação em abrir a 118 
discussão aos municípios de uma proposta que ainda não está alinhada.  Logo após 119 
Liliane Sena relembrou que a CIB/SC encaminhou para a Câmara Técnica uma 120 
solicitação de estudos e proposição sobre a regionalização de serviços, e que a idéia 121 
dos encontros surgiu, após, uma proposição do órgão gestor. Neste sentido, a Câmara 122 
Técnica decidiu, através de seus membros, elaborar um documento ao Comitê Gestor 123 
resgatando as atribuições dos atores envolvidos nos encontros, destacando as 124 
responsabilidades tanto da Câmara Técnica quanto do Comitê Gestor neste processo. 125 
Considerou-se também que para a continuidade do estudo da Câmara Técnica, bem 126 
como a realização do ciclo de oficinas, faz-se necessário que o órgão gestor estadual 127 
se manifeste identificando o modelo a ser adotado atendendo o artigo 6, inciso III da  128 
Resolução CNAS nº 31, de 31 de outubro de 2013, que dispõe: “Definir critérios para 129 
local da oferta do PAEFI e Municípios vinculados ou para o co-financiamento dos 130 
Municípios de acordo com o modelo de oferta escolhido pelo Estado”. Na ocasião foi 131 
acordado que Paloma Mariucci encaminhará por e-mail para Maria Eunice o material 132 
elaborado pelo grupo durante a reunião, o qual será posteriormente enviado ao Órgão 133 
Gestor. O grupo decidiu aguardar posicionamento do Órgão Gestor em relação às 134 
propostas de regionalização e ao ciclo de oficinas. Nada mais havendo a tratar, eu 135 
Paloma Mariucci, secretária da Câmara Técnica, lavrei a presente ata. 136 


