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Cons elho Municipal de Assistência Social - CMAS.
Moza rlând la - Goiás.
Assistência Socia l
Resolução nº 05/2021 do Conselho Mun icipa l de

"Dispõe sobre Aquisição eventual (cento e
oitenta e seis cestos) para o Munic[pio de
Mozarlândia - GO."
do Muni cípio de Moza rlánd ia, Estad o de
O Conselho Muni cipal de Assistência Social
,e
Lei Muni cipal nº 860 de 13 de març o de 2018
Goiás, instit uído por força das disposições da
e,
ordin ária no dia 12 de març o de 2021
regim entad as, reun ido em plená ria extra
como
bem
r e fiscal izar a gestã o dos recursos,
cons idera ndo sua funçã o de acom panh ar, avalia
os sociassistenciais ofert ados : e,
os ganh os sociais e o dese mpen ho dos serviç
Cons idera ndo a Lei Muni cipal nº 860/2 018;
l;
Cons idera ndo a Lei Orgânica da Assistência Socia
Social;
Cons idera ndo a Política Nacional de Assistência
saúde públi ca decla rada pela OMS;
Cons idera ndo a situa ção de emer gênc ia em
até o dia 30 de junho de 2021 a situa ção de
Cons idera ndo o Decr eto nº 9.778 , que prorr oga
;
emer gênc ia na saúd e públi ca no Estado de Goiás
repre senta ntes do Pode r Públi co Muni cipal e
Cons idera ndo e respe itand o a parid ade entre
Organizada;
do segm ento Não Gove rnam ental - Sociedade

RESOLVE:
e oiten
Art. 1 º -Aqu isiçã o de bene fício even tual (cent o

ta e seis cestas) para o Muni cípio

de Moza rlãnd ia-GO .
de sua publi caçã o.
Art. 2º - Esta Resolução entra rá em vigor na data
Social do Muni cípio de Moza rlând ia, Estad o
Sala do CMAS - Conselho Muni cipal de Assistência
ano de 2021.
de Goiás, aos 12 dias do mês de a març o do

Saciai
Presi dente do Conselho Muni cipal de Assistência

Luzia Candlda da Silva
Presi dente do CMAS

Conselho Munlclpal de Assistência Social - CMAS.
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Conselho Municipa l de Ass istênci a Social - CMA S.
MozarlAndla - Goiá s.
Represen tantes Governam ental.
Secretaria Munlclp al de:
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Asslstên h a Social
Wislani M arqu es de Oliveira Barcelos
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Finanças
Nllton Douglas Araújo Gracia da Costa

9a!RDH
/ ' JO
A

5-~
1c

Educação
Virdelena Lucio da Silva

Saúde
Francisco Tarciso de Alencar Mota
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Serviços Urbano
Natalino Pereira de Oliveira
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Representantes Não Governamentais:
Representante Munlclpal de:

Entidade da Igreja Assembleia de Deus
Pastor João Batista Pereira Varão

Centro Espirita
Maria Lucia de Freitas Stein

Conselho Munlclpa l de Asslstlncla Social - CMAS.
A efetlveçlo do SUAS depende do empenho de cada uml
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Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.
Mozarl4ndla - Goiás.

Entidade Igreja Católica
Josy Dayane de Almeida Sil va

Pastoral da Criança
Auride te Marga rida Bezerra da Silva
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Trabalhadores Rurais

Laiane Rodrigues Souza

Usuários
Mezeq ui Ramos de Souza

Conselh o Municipal de Asslstf nda Social - CMAS.

A efettv• çlo do SUAS depend e do empen ho de cada
um 1

