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NOTA INFORMATIVA – ATIVIDADES REMOTAS 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Garanhuns - CMAS, em 

observância com a Organização Mundial da Saúde (OMS), que declarou situação de 

pandemia em decorrência do coronavírus, chamado de Covid-19, e seu rápido avanço no 

Brasil, e os decretos publicados pelo governo estadual e municipal, decide SUSPENDER a 

partir de 20 de março até o dia 31 de março de 2020, todos os eventos realizados pelo 

CMAS, tais como: reuniões ordinárias, reuniões de comissões temáticas, visitas por 

conselheiros as entidades públicas e privadas, atendimento presencial na secretaria 

executiva, entre outros. 

Informamos aos conselheiros e conselheiras, movimentos sociais, entidades 

parceiras e a sociedade civil em geral que estamos adotando esta medida preventiva para a 

sede do Conselho Municipal de Assistência Social de forma responsável e cautelosa, para 

evitar aglomerações sem controle prévio do público presente e tem por objetivo diminuir e 

controlar a epidemia do coronavírus no estado e no país, diante de uma crise cuja real 

proporção ainda não conhecemos. 

Na oportunidade, apelamos aos conselheiros, conselheiras e sociedade em geral 

que sigam as orientações das autoridades sanitárias sobre as medidas de prevenção ao 

coronavírus. 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Garanhuns continuará 

acompanhando os canais oficiais de informação sobre a temática e outras medidas poderão 

ser adotadas de acordo com os órgãos oficiais de saúde pública, bem como acompanha a 

situação no município e está em constante interlocução com a Secretaria de Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e com às recomendações do Ministério 

da Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS).  

Por fim, todas as demandas das organizações sociais poderão ser atendidas pelos 

canais oficiais do CMAS. A Secretaria Executiva seguirá atuando com o conjunto da 

SEASDH para atender às demandas urgentes.  

Veja os canais para contato: cmasgus@gmail.com, 

assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br, marizaadv2013@gmail.com 

 

Certo da compreensão de todas e todos. 

 

Garanhuns, 20 de março de 2020. 

Mariza Marques Santos 
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