RESUMO REUNIÃO CIB – 18/03/21
Pautas:
4. Matéria para Pactuação:
- Composição dos membros da CIB e Câmara Técnica:
Apreciado listagem com a composição atualizada da CIB – aprovado por unanimidade.
- Calendário reuniões CIB 2021:
SDS apresentou os motivos pelos quais levaram a alteração do calendário de reuniões para 2021.
Presidente do COEGEMAS fez nova proposta: manutenção do mês de julho na cidade de
Blumenau, reunião de novembro para dia 25, manter calendário com as reuniões
descentralizadas, avaliando as condições sanitárias para verificar a possibilidade de realizar
reunião presencial ou virtual.
SDS aprovou inclusão do mês de julho. Sugeriu que seja mantido as reuniões via
videoconferência, e se acaso for possível fazer presencial, assim se faça, mas pelo calendário ser
público.
Encaminhamento: aprovado como esta – a partir do segundo semestre será avaliado a
possibilidade de fazer reunião presencial nos municípios.

- Cofinanciamento estadual: Presidente do COEGEMAS sugeriu agendamento de reuniões
extraordinária para tratar como pauta única o Cofinanciamento estadual. Acatado pelo
secretário estadual. Data prevista: 29/03 às 16h – reunião online
Cofinanciamento estadual será avaliado pela Camata técnica da CIB
Solicitação do COEGEMAS que seja inserido em ata a necessidade da SDS encaminhar com
brevidade documentos que requerem a necessidade de estudo e apreciação do COEGEMAS.

5. Matéria de Discussão
-Levantamento dos saldos em conta – presidente do COEGEMAS refletiu sobre a preocupação
que os municípios tiveram recebendo o Oficio da SDS no qual não trouxe os motivos pelos quais
a SDS estava fazendo a referida solicitação.
Caio gestor do FEAS prestou esclarecimentos sobre oficio: disse que está sempre à disposição
para atender os gestores quando possuem as dúvidas. Caio enfatizou que o objetivo do oficio
foi de auxiliar os municípios sobre os saldos em contas; como utilizar os recursos em conta; caio
disse que objetivo da solicitação foi didático.
- Plano de Vacinação
Luciana SDS informou que o plano de vacinação vem a nível federal – não depende do estado.
Informou que está sendo feito movimento a nível de CIT, FECAM e outros movimentos para a
vacinação dos trabalhadores do SUAS. Informou que é necessário as reuniões de pactuação

serem realizadas. Secretário executivo informou que a luta não é apenas para assistentes
sociais e sim para todas as equipes técnicas do SUAS.
Encaminhamento: CIB Assistência social encaminhar oficio à CIB Saúde cobrando vacinação
para os trabalhadores do SUAS. Documento assinado pela CIB.
- Recomendação para concessão de BE em pecúnia (cartão)
Luciana SDS contextualizou pauta – recomendação da SDS já é de ser repassada BE em
pecúnia. É reforçado que seja repassado em pecúnia, garantindo a autonomia e as orientações
que já são tragas nas normativas da Política de Assistência Social.
- Atendimento aos imigrantes e população indígena

6. Informes

