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Oficio 16/2022 

Resposta à Notificação de N° 2022005513055 

Vossa Excelência, 

Huggo Edgard de Campos Silva. 

Promotor de Justiça da Comarca de Mozarlaândia 

A par de cumprimentá-lo, venho por meio do presente, informar que ao venficar 

na ata n° 01/2021 (correto: n° 15/2021) no verso da folha 54 e na folha 56 do Conselhoo 

Municipal de Assistência Social, a qual ocorreu no dia 13 de janeiro de 2021, constatei 

que tal indicação não foi realizada na minha gestão, pois minha nomeação ocoreu no 

dia 21 de junho de 2021, conforme está transcrito em ata do CMDCA na folha 16.Sobre 

o conselho consultivo e deliberativo, esses até o momento não existem nem ato que 

comprove a sua formação que eu tenha ciência. 

Em relação a Equipe Técnica, essa foi solicitada ao Secretario de Administração 
e ao Prefeito por todos os presidentes das Entidades do Terceiro Setor que compõe 
os conselhos municipais, em reunião ocomida no gabinete do prefeito no dia 15 de 

junho de 2022 ás 10 horas, onde se encontrava presente: A presidente da APAE 
senhora Mariana Figueredo Alves; O presidente da ASFAM, senhor Lindemberg Souza 

Gonçalves; O presidente do Ciclismo Barreirinho, o senhor Leandro Fagundes Reis, O 

presidente da ACIM, senhor Dercione Potenciano da Silva; A Diretora da ASCOM, 
senhora Jane Silvério do Carmo Santos; A presidente da APAM, senhora Lirnia Dieques 
Amaral Sousa e a minha pessoa, como Presidente do COPEM. Na qual o prefeito e o 

secretáno de administrativo comprometeram-se em regularizar a situação da Casa dos 
Conselhos no prazo de 7 dias corridos, porém até o presente momento a minha pessoa 

desconhece a formação dessa Equipe técnica. 
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