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DECRETO N" 034/2015 GP EM 20 DE J I  LIIO DE 2015.

^DISPÕI: SOBRE A CONVOCAÇÃO DA VI
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO. Prefeito Municipal de SÀO JOSÉ DE 
PIRANHAS, estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e em conjunto com o 
Presidente do Conselho Municipal da Assistência Social o senhor Daniel Lira.

Considerando a urgente necessidade de avaliação da situação atual do Sistema Único 
de Assistência Social - SUAS. assim como a propositura de diretri/.es visando ao 
aperfeiçoamento do Sistema;

Considerando que o processo de Conferências de Assistência Social são espaços 
amplos e democráticos de discussão e articulação coletivas em torno de propostas e 
estratégias de organização, cuja principal característica é reunir governo e sociedade 
civil organizada no âmbito dos municípios. Distrito Federal. Estados e União para 
debater e decidir as prioridades na Politica de Assistência Social para os próximos anos;

DECRETA:

Artigo Io - Convocar a VI Conierência Municipal de Assistência Social com a 
finalidade de realizar um debate que constituirá a base do plano decenal de Assistência 
Social, com estratégias e metas a curto, médio e longo prazo.

Artigo 2o - A Conferência Municipal de Assistência Social será realizada no município 
de SÀO JOSÉ DE PIRANHAS, estado da Paraíba no dia 28 de agosto de 2015.

Artigo 3° - O evento terá como tema geral; A VI Conferência municipal de Assistência 
Social terá como tema “Consolidar o -SUAS de vez rumo a 2026" ÍENDO COMO 
OJETIVCJS: Analisar, propor e deliberar, com base na avaliação local, as diretrizes para 
gestão e financiamento do Sistema Único da Assistência Social, reconhecendo a 
corresponsabilidade de cada ente federado

Artigo 4o - O município durante a sua Conferência Municipal elegerá delegados para 
participação na C.’onferência Estadual, conforme critério definido no Regimento Interno 
da Conferência e baseado na tabela proporcionalidade populacional e porte do 
município conforme prevê a Política Nacional de Assistência Social, garantindo a 
paridade entre Oü*s e ÜNG‘s.

Artigo 5o - Para organização do evento poderão ser criados grupos de trabalho, 
denominados de comissões.

Artigo 6o - Fica delegado o CMAS para a adoção de outras providências necessárias ao 
cumprimento do objeto desta resolução.
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