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Ofício nº 505/2020_CNM/BSB

Brasília, 26 de março de 2020.

A Sua Senhoria o Senhor
João Martins da Silva Júnior
Presidente da CNA
SGAN Quadra 601, Módulo K
Brasília/DF
CEP: 70830-021
Assunto:

Resposta a Carta n. 95/2020 – CNA.
Prezado Presidente,

1.
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) renova cumprimentos e
na oportunidade destaca que ao longo do último mês vem acompanhando e
fortalecendo as ações de prevenção ao novo coronavírus, bem como ações para
redução dos impactos econômico nos Municípios.
2.
Entretanto, essa situação apresenta grande dinamismo nas ações e
informações vindas do Governo Estadual, Ministério da Saúde e Governo Federal.
3.
Cientes da re-publicação do Decreto n. 10.282/2020 em edição extra, no
último sábado, esta Confederação reforçou o trabalho de orientação aos gestores
locais, tanto que, realizou na manhã desta quarta-feira uma vídeo-conferência com a
Ministra da Agricultura, Tereza Cristina e representante do Ministério da Infraestrutura,
com o objetivo de nivelar as informações aos gestores municipais quanto à
adequações das ações de isolamento social com especial foco na manutenção dos
serviços essenciais, em especial a garantia de abastecimento, a circulação de
insumos e a manutenção de uma rede de apoio às atividades logísticas.
4.
Assim, informamos que emitiremos nota conjunta dos Ministérios da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de Infraestrutura com a CNM para orientação
ao Municípios sobre as medidas adequadas a serem tomadas, bem como nos
colocamos à sua disposição para ampliar o diálogo com objetivo de garantir o
abastecimento da população brasileira.
Atenciosamente,

Gademir Aroldi
Presidente

Sede: SCRS 505 bloco C 3º andar • Cep 70350-530 • Brasília – DF • Tel/Fax: (61) 2101-6000
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre – RS • Tel/Fax: (51) 3232-3330

Acesse o o�cio da CNA:
Clique aqui

