Conse lho Munic ipal de Assist ência Social - CMAS.
Moiar lAndla - Golás.

Rl\solu,•fto n" 0(,/2021 do Com1clho Munic lpRI de A11dstê11cia
Socia l
"/JispDe .wbre Anális e para aqul.v lç/lo de
equlpa numto s de ínform ótlca, ,rwh{/~a ~
nwter /a/ de exped iente para as equip es S UA.~
do Munic lpio rle Mo1..0.rl{uuiia - (;O. "
O Conselho Munlc lpal de Assistência Social do Munic
ípio de Mozar lândia , Estad o de
Goiás, institu ído por força das disposições da Lei Munic
ipal n2 860 de 13 de março de 2018, e:
regime ntadas , reunid o em plenár ia extrao rdinár ia
no dia 30 de março de 2021 e,
consid erand o sua função de acomp anhar, avalia r e fiscaliz
ar a gestão dos recurs os, bem cerno
os ganho s sociais e o desem penho dos serviços sociassistenciais
oferta dos: e,
Consi deran do a lei Munic ipal n2 860/2 018;
Consi deran do a Lei Orgânica da Assistência Social;
Consi deran do a Polític a Nacional de Assistência Social
;

Consi derand o a situaç ão de emerg ência em saúde pública declar
ada pela OMS;
Consi deran do o Decre to n2 9.778, que prorro ga até o
dia 30 de junho de 2021 a situaç ão de
emerg ência na saúde pública no Estado de Goiás;
Consi deran do e respe itando a parida de entre repres
entan tes do Poder Públic o Munià pal e.
do segme nto Não Gover namen tal -Socie dade Organ izada;

RESOLVE:
Art. 1 º -Aquis ição de equip amen to de inform ática, mobil
iário

para as equip es SUAS do Munic ípio de Mozarlãndia-GO.

e mater ial de exped ient e

Art. 2º - Esta Resolução entrar á em vigor na data de sua public
ação.
Sala do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social do
Munld pio de Mozar lândia , Estad o
de Goiás, aos 30 dias do mês de a março do ano de 2021.

Presid ente do Conselho Munic ipal de Assist ência Social

luzia Candlda da SIiva
Presid ente do CMAS

Conse lho Municipal de Anlst~ ncla Social - CMAS.
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