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Governo do Estado de Santa Catarina 

Excelentíssimo Sr. Carlos Moisés da Silva 

 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 

Excelentíssimo Sr. Secretário Claudinei Marques 

 

Secretaria de Estado da Saúde 

Excelentíssimo Sr. Secretário André Motta Ribeiro 

 

Excelentíssimos Senhor Governador e Senhores Secretários de Estado, 

 

Em 02/06/2021, em ato público, a Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de 

Assistência Social da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina foi reinstalada. A Frente é 

suprapartidária e atua na defesa do SUAS em nosso estado, por meio da atuação em conjunto dos(as) 

parlamentares: Dirce Heiderscheidt (MDB), Fabiano da Luz (PT), Fernando Krelling (MDB), Ismael 

dos Santos (PSD), Jair Miotto (PSC), Luciane Carminatti (PT), Marlene Fengler (PSD), Neodi Saretta 

(PT), Paulinha (PDT) e Dr. Vicente Caropreso (PSDB). 

Na Reinstalação da Frente Parlamentar do SUAS na ALESC, com presença do Secretário 

de Estado do Desenvolvimento Social, Sr. Claudinei Marques, este informou que na reunião da 

CIB/Saúde daquela tarde (02/06/2021) teríamos a nota técnica que incluiria os profissionais da 

Assistência Social no Plano Estadual de Imunização. 

Ademais, na 254ª reunião Extraordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) da 

Saúde, de 02 de junho de 2021, ocorreu a menção sobre a inclusão das(os) trabalhadoras(es) do SUAS 

para vacinação pelo superintendente da SES, o que foi acatado pelas representações do COSEMS/SC, 

com solicitação de inserção também dos Conselhos Tutelares e inclusão deste grupo de profissionais 

na nota técnica. Todavia, até o momento, 08/06/2021, ainda não há nota técnica oficial que inclua 

estes profissionais no plano de imunização estadual. 

A Assistência Social é serviço indispensável antes, durante e no pós-pandemia, e 

conforme o Decreto Federal nº 10.282 de 20/03/2020 e o Decreto Estadual de Santa Catarina nº 525, 

de 23/03/2020, é considerada atividade essencial, sem interrupção – e com aumento das demandas – 

no período de calamidade pública devido à pandemia do novo Coronavírus. 
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As(os) trabalhadoras(es) do SUAS estão na linha de frente no combate às desigualdades e 

aos problemas sociais acentuados pela pandemia de Covid-19. Em todos os equipamentos do SUAS 

nos municípios catarinenses e instituições estaduais estão os(as) profissionais da política, acolhendo as 

demandas da população, informando sobre seus direitos e encaminhando os atendimentos e serviços 

necessários à sua dignidade e convívio social. Para que usuários do SUAS sejam atendidos em suas 

demandas, é imprescindível a atuação segura destes profissionais.  

Diante da essencialidade de sua atividade, a qual carece de contato direto e presencial 

com usuários(as) do SUAS, sem a qual não há proteção social aos cidadãos catarinenses, é 

improrrogável a necessidade de vacinação de todos trabalhadores e todas trabalhadoras do SUAS em 

Santa Catarina. Há exemplos de estados brasileiros
1
, como a cidade de São Paulo e estados de 

Pernambuco e Paraná, em que os servidores da Assistência Social estão vacinados com a primeira 

dose da vacina contra a Covid-19, valendo de subsídio para o estado de Santa Catarina.  

Considerando que a Assistência Social é atividade essencial, bem como a atuação na 

linha de frente dos profissionais do SUAS na proteção social dos cidadãos catarinenses, pleiteamos 

que todos(as) trabalhadores(as) do SUAS sejam incluídos no grupo prioritário para vacinação em 

Santa Catarina. 

Respeitosamente, 

Parlamentares da Frente Parlamentar em Defesa do SUAS da ALESC: Dirce 

Heiderscheidt (MDB), Fabiano da Luz (PT), Fernando Krelling (MDB), Ismael dos Santos (PSD), Jair 

Miotto (PSC), Luciane Carminatti (PT), Marlene Fengler (PSD), Neodi Saretta (PT), Paulinha (PDT) e 

Vicente Caropreso (PSDB): 
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1
 Disponível em < https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/05/27/pe-amplia-vacinacao-contra-a-covid-

para-pessoas-a-partir-de-59-anos-e-para-quem-trabalha-em-onibus-metro-escolas-e-presidios.ghtml>  

<http://www.capital.sp.gov.br/noticia/servidores-da-assistencia-social-tomam-primeira-dose-da-vacina-contra-

covid-2013-19>.  

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/05/27/pe-amplia-vacinacao-contra-a-covid-para-pessoas-a-partir-de-59-anos-e-para-quem-trabalha-em-onibus-metro-escolas-e-presidios.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/05/27/pe-amplia-vacinacao-contra-a-covid-para-pessoas-a-partir-de-59-anos-e-para-quem-trabalha-em-onibus-metro-escolas-e-presidios.ghtml
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/servidores-da-assistencia-social-tomam-primeira-dose-da-vacina-contra-covid-2013-19
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/servidores-da-assistencia-social-tomam-primeira-dose-da-vacina-contra-covid-2013-19

