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NOTA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Caxias do Sul vem por meio

desta nota manifestar sua disposição e engajamento para colaborar neste difícil momento

peloxqualxnossaxcidade,xestado,xpaísxexoxmundoxpassam.

O CMAS mantém suas atividades de forma remota, com atendimentos presenciais às

entidades que necessitam por meio de agendamento com a secretaria. Neste mês também

realizamos  a  primeira  Assembleia  Virtual  do  Conselho  para  agilizarmos  a  solução  de

demandas  de  entidades  referentes  ao  recebimento  de  recursos federais.

A área da assistência social, mote único da nossa atuação, necessita de todo apoio e

suporte do município, estado e país e, para tanto, estamos à disposição para construirmos

juntos soluções para uma efetiva assistência aos vulneráveis. Sabemos dos desafios da

área da saúde e parabenizamos, em especial,  todos os profissionais que estão hoje na

linha de frente no combate à pandemia. Da mesma forma, queremos também manifestar

nosso apoio irrestrito aos profissionais que atuam na área da assistência social, também,

na linha de frente do atendimento e auxílio às pessoas em situação de vulnerabilidade

social.

Estamos acompanhando as atividades da Fundação de Assistência Social – FAS de

Caxias  do  Sul,  a  qual  vem  se  empenhando  no  auxílio  às  pessoas  em  situação  de

vulnerabilidade  social.  Dentre  as  ações  realizadas  podemos destacar  a  concessão  de

renda emergencial às famílias, a distribuição de cestas básicas em diferentes locais, bem

como nos domicílios de usuários da rede quando possível (evitando aumento no fluxo de

pessoas circulando).  Agendamento dos atendimentos presenciais  nos CRAS, CREAS e

Cadastro Único. Atendimento à população de rua, acolhendo-os em locais adequados a

suaxsegurança,xentrexoutrasximportantesxações.

Dessa forma nos colocamos à disposição e esperamos construir em parceria com toda

a comunidade caxiense, governos municipal, estadual e federal, um plano de ação eficiente

para  a  área  da  assistência  social  que  demanda  especial  atenção  pelos  significativos

reflexosxsociaisxdaxpandemia.

Caxias do Sul, 04 de maio de 2020.
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