Mozarlandia, 09 de setembro de 2018.

ATA N 010/2018- CMAS

PAUTA:

DELIBERAÇÃO

A AQUISIÇÃO

DE

BENEFICIOS

EVENTUAIS

(COMPRA

DE

PASSAGENSA

MORADORES DE RUA E EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE.
Aos nove dias do mês de setembro do corrente ano, reuniram-se nas dependências da Secretaria

membros do
Assistência Social SMAS, sito à Rua São Paulo S/N Centro, os
Conselho Municipal de Assistència Social - CMAS, com o intuito de discutir a pauta da reunião
de passagens a moradores de
que da Deliberação a aquisição de Beneficios eventuais (compra
reunião iniciou com a fala da
rua e pessoas em situação de vulnerabilidade). Dessa forma, a
a pauta da
presidente do CMAS, a Sra. Eleuza Oliveira de Amaral Carvalho, que apresentou
reunião, e ainda, justifica que convocou o advogado Danilo a participar da reunião com objetivo
o Dr. Danilo
de apresentar os tramites legais conforme foi acordado em reunião anterior, assim,
convênio este, o qual viabiliza a
apresentou o convênio realizado com a empresa Moreira,
a moradores de rua e pessoas em situação
compra Benefícios eventuais (compra de passagens
de Março de 2018, e Lei
de vulnerabilidade) conforme estabelece a Lei Municipal N9 860 de 13
dezembro de 1993, após apresentado
Orgânica de Assistência Social-LOAS de Ne 8742 de 07 de
foi analisado o balancete referente ao mês de
o convênio aos membros do CMAS, em seguida
social baseado nos dados e relatórios
junho de 2018, o qual foi explanado pela assistente
unanimidade o
pela Contabilidade, após análise, os conselheiros aprovaram em

Municipal de

disponibilizados

do CMAS, a
a
balancete financeiro referente ao mês de junho do ano de 2018, assim, presidente
reunião agradecendo a presença de todos na
Sra. Eleuza Oliveira de Amaral Carvalho encerra a
Souza de Jesus encerro e assino esta.
reunião, sem mais para o momento, eu, Shirley de
1. André Luiz Rosário

2. Raquel Cristina Freitas

a

AikaNantimoma

3. Eleuza Oliveira de Amaral Carvalho
p Odna
olh
4. Gildilene Lopes Batista daSilva CuIdilnu loepa Batto
5. Gisely Simone Vasconcelos Freitas uka
sbA0aDn
ccALi
6. Rosimeire Bispo dos Santos-

7. Shirley de Souza de Je_us_L

8. Suenir Machado de AlmefdauruIA

9.

Vanilda Lúcia

de Lima Almeida mela, kuucsa o k Qaeuoleu

10. Clarismundo Pereira da Silva Filho

Rua São Paulo S/N® - Centro - CEP:76.7000-000-Mozarlândia-G0, Email: cmasmozarlandia@gmail.com-FONE: (62) 3348-6333

