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Reunião Colegiados Estaduais de Assistência Social – Vídeo conferência  

 

Data: 27/03 
Horário: 14h30  
Sistema zoom: https://zoom.us/j/278543355 
 

Participantes:AMESC (Rosangela), GRANFPOLIS (Vânia), FECAM (Janice), AMAI (Fernanda), AMERIOS 

(Cristiane e Giley), AMPLANORTE(Valéria), AMNOROESTE (Rose), AMMOC(Rúbia, Sandra e José Carlos), 

AMFRI (Neuza), AMOSC (Marlete e Ivone), AMVALI (Cilene), AMEOSC (Claudia), AMPLASC(Fabiana), 

AMUREL(Ivania), AMMVI (Maria Eunice e Beatriz), AMURES (Lauro), AMREC (Gradys), AMUNESC 

(Márcia).   

 

Pauta Deliberação 
Atendimento pela Política de 
Assistência Social, com a presença 
da Abigail Torres 

• A Assistência Social tem um trabalho importante durante 
a pandemia e após, no atendimento e fortalecimento de 
vínculos das famílias.  

• Equipes devem estar próximas do cotidiano das famílias, 
com todas as medidas de proteção.  

• Atuação nos momentos de perda de entes queridos em 
função do Corona vírus.  

• Agilizar o acesso a benefícios eventuais.  

• Intervenção dos profissionais do SUAS, para as condições 
de vida das pessoas, para além do benefício eventual.  

• Atenção não somente material, mas sim relacional.  

• As equipes do SUAS neste momento devem estar à 
disposição da política, trabalho de um coletivo de 
trabalhadores, de uma equipe.  

• Equipes de linha de frente e equipes remotos, todas 
dedicadas e empenhadas a política de assistência social.  

• Cuidados com a saúde dos trabalhadores.   

Live FEAS No dia 30/03, as 14h teremos Live sobre o cofinanciamento 2020, 
organizada pela SDS.  

Alteração da LOAS  A LOAS foi alterada, agora para acesso ao BPC a renda per capita é 
de ½ salário mínimo.  

http://www.fecam.org.br/
https://zoom.us/j/278543355
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Abertura das lotéricas e 
pagamento do Programa Bolsa 
Família 

Considerando que a partir do dia 30/03 o sistema financeiro estará 
aberto e as Famílias que recebem os recursos do Programa Bolsa 
Família podem acessá-los para recebimento dos valores.  
 
A FECAM conclama os Municípios que, por meio da Gestão da 
Política de Assistência Social e da Gestão do Programa Bolsa 
Família, organizem com as lotéricas e agências bancárias, a 
logística para acesso destas famílias.  
 
As famílias que conseguem acessar os caixas eletrônicos, devem 
priorizá-los. 

Informe 1 da Frente Nacional  O COAS estará se embasando em sua orientação no documento 
elaborado pela Frente Nacional do SUAS.  
 
https://static.fecam.net.br/uploads/1670/arquivos/1742919_INFO

RME_1___ASSISTENCIA_SOCIAL_NO_ENFRENTAMENTO_D

O_COVID_19_FRENTE_NACIONAL_EM_DEFESA_DO_SUAS.p

df 
Orientação COAS Finalizamos e aprovamos a Orientação do COAS, segue para 

conhecimento e compartilhamento aos Municípios.  
 
https://static.fecam.net.br/uploads/1670/arquivos/1742918_FECA

M_ORIENTACOES_PARA_A_AREA_DA_ASSISTENCIA_SOCIA

L_EM_DECORRENCIA_DO_CORONA_VIRUS_SUAS_2703_Ve

rsao_Final.pdf 
Documento encaminhado pelo 
MP aos Municípios  
 

Os Municípios receberam uma informação do MP falando sobre o 
trabalho do Assistente Social, diante das manifestações de alguns 
trabalhadores fizemos contato com o MP (Dr. João) e replicamos a 
seguinte informação:  
 

Retorno do MP - contato Dr. João🙌🏻 
 
Foi encaminhado para todos os promotores, mas surgiu a 
necessidade por conta apenas de alguns casos pontuais.  
 
Estávamos recebendo diversas queixas de trabalhadores do SUAS 
que, mesmo não estando no grupo de risco e sendo convocados ao 
trabalho, estavam se recusando. 
 
Certamente muitos promotores só encaminharam para 
conhecimento. 
 

http://www.fecam.org.br/
https://static.fecam.net.br/uploads/1670/arquivos/1742919_INFORME_1___ASSISTENCIA_SOCIAL_NO_ENFRENTAMENTO_DO_COVID_19_FRENTE_NACIONAL_EM_DEFESA_DO_SUAS.pdf
https://static.fecam.net.br/uploads/1670/arquivos/1742919_INFORME_1___ASSISTENCIA_SOCIAL_NO_ENFRENTAMENTO_DO_COVID_19_FRENTE_NACIONAL_EM_DEFESA_DO_SUAS.pdf
https://static.fecam.net.br/uploads/1670/arquivos/1742919_INFORME_1___ASSISTENCIA_SOCIAL_NO_ENFRENTAMENTO_DO_COVID_19_FRENTE_NACIONAL_EM_DEFESA_DO_SUAS.pdf
https://static.fecam.net.br/uploads/1670/arquivos/1742919_INFORME_1___ASSISTENCIA_SOCIAL_NO_ENFRENTAMENTO_DO_COVID_19_FRENTE_NACIONAL_EM_DEFESA_DO_SUAS.pdf
https://static.fecam.net.br/uploads/1670/arquivos/1742918_FECAM_ORIENTACOES_PARA_A_AREA_DA_ASSISTENCIA_SOCIAL_EM_DECORRENCIA_DO_CORONA_VIRUS_SUAS_2703_Versao_Final.pdf
https://static.fecam.net.br/uploads/1670/arquivos/1742918_FECAM_ORIENTACOES_PARA_A_AREA_DA_ASSISTENCIA_SOCIAL_EM_DECORRENCIA_DO_CORONA_VIRUS_SUAS_2703_Versao_Final.pdf
https://static.fecam.net.br/uploads/1670/arquivos/1742918_FECAM_ORIENTACOES_PARA_A_AREA_DA_ASSISTENCIA_SOCIAL_EM_DECORRENCIA_DO_CORONA_VIRUS_SUAS_2703_Versao_Final.pdf
https://static.fecam.net.br/uploads/1670/arquivos/1742918_FECAM_ORIENTACOES_PARA_A_AREA_DA_ASSISTENCIA_SOCIAL_EM_DECORRENCIA_DO_CORONA_VIRUS_SUAS_2703_Versao_Final.pdf
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O MP não está mandando reabrir nada, isso não compete ao MP.  
 

Orientação FECAM sobre documento do MP 📚 
 
Se os municípios quiserem responder para deixar o MP do que 
estão fazendo, penso que é importante, até para que os promotores 
conheçam a Assistência Social. 
 
Eixo 3 - Políticas Públicas  
FECAM 

 
 
Registro da Reunião:  
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