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COMISSÃO ESPECIAL PEC 383/17 – SISTEMA ÚNICO DE

de

audiência pública para debater
os desafios do SUAS - Sistema
Único de Assistência Social no
contexto

da

Pandemia

do

Coronavírus.

Senhor Presidente,
Com fundamentono artigo 255 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência a realização de
audiência pública para debater os desafios do SUAS - Sistema Único
de Assistência Social no contexto da Pandemia do Coronavírus. Para
debater o tema, solicitamos que sejam convidados:



Representante da Federação Nacional dos Assistentes Sociais FENAS



Representante do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de



Representante da Cáritas Brasileira;



Representante do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação
Social – CENDHEC



Representante do Conselho Nacional de Assistência Social



Representante dos Usuários do SUAS



Representante da Federação Nacional dos Psicólogos – FENAPSI
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necessidade do SUAS - Sistema Único de Assistência Social, ao
mesmo tempo que trouxe novos desafios para o setor e todos os

REQ n.13/2021

A grave crise da pandemia do novo Coronavírus, potencializou a
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JUSTIFICATIVA

trabalhadores nele envolvidos.
É fundamental que esta comissão, responsável pela discussão
acerca da 383/17 que visa justamente o estabelecimento de garantia
mínima de recursos para o financiamento do SUAS, possa também se
debruçar sobre os impactos da pandemia na área e dar voz aqueles
que atuam cotidianamente na ponta da gesta e prestação de serviços
de assistência social.
Ante o exposto reforça a solicitação aos membros desta
comissão que aprovem o presente requerimento e possibilitando
assim a concretização da Audiência Pública aqui pleiteada.

Sala das Comissões, em

de outubro de 2021

Túlio Gadêlha
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