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COMUNICADO
Corona vírus /Covid – 19

A Mesa Diretora do CMS – URA, seguindo orientações das principais autoridades de 
Saúde pública, informa que está funcionando normalmente de forma remota, bem 
como a realização de reuniões Ordinária de com caráter deliberativo, por reuniões pré-
agendadas pelo aplicativo google meet. Informamos ainda que a Secretaria Executiva 
mantém obedecendo as normas de enfrentamento ao Corona Virus, realizando total 
suporte às conselheiras e conselheiros de saúde, bem como à população.

Tal decisão se dá em cenário de pandemia do Corona vírus (Covid-19), em que a 
principal orientação é evitar a aglomeração de pessoas e tentar, na medida do 
possível, o distanciamento social como prevenção. 

O CMS-URA mantém o seu papel de fiscalizar as ações de enfrentamento propostas 
pela SMS–URA e apoiar as servidoras e servidores da saúde que estão á frente desse 
grande desafio para o Sistema Único de Saúde (SUS). Sistema esse que é o único capaz 
de evitar danos e cuidar da população. 

Em tempo, o CMS seguirá trabalhando com sua equipe em caráter home Office, 
atuando nesse momento tão importante para a saúde coletiva. A Mesa Diretora do 
CMS-MG estará à disposição por meio de whats up, email ou telefone. Lembrando que 
o CMS possui um membro no Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, com isso todas as 
informações serão repassadas aos demais conselheiros. 

Defendemos e acreditamos que o SUS, a ciência, a universidade pública e todos os que 
estão conscientes de seu papel e importância nesse momento, serão os verdadeiros 
responsáveis pela rápida recuperação e restabelecimento de nossa saúde e segurança 
diante desse vírus. 

Uberaba, 15 de Março de 2021
Mesa Diretora

CMS-URA

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBERABA
Avenida Guilherme Ferreira nº 1539 – Telefone: 3331-2755

conselhomunicipal.sms@uberabadigital.com.br 38022-200 – UBERABA - MG


