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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

RESOLUÇÃO No 06/2021 19 DE JULHO DÉ 2021.

Dispóe sobre a convocaçâo e dâ outras providéncias

sobÍe a Vlll Conferência de Assisténcia Social do
municipio de Duas Estradas/PB.
O Conselho Municipal de Assisténcia Social - CMAS, considerando as Resolugdes
CNAS N' 3O de 12 de margo de 2O21 que dispde sobre normas gerais da 1 2a Conferência
Nacional de Assistência Social e da outras providências;

Considerando que as Conferências de Assistência Social são instâncias deliberativas,
com a atribuigâo de avaliar a Politica de Assisténcia Social e definir diretrizes para o
aprimoramento do SUAS, ocorrendo no âmbito dos Municipios, dos Estados, do Distrito
Federal e da União;

o a sua
competéncia e autonomia, principalmente no que tange a convocagdo da Conferéncia em
seu âmbito;
Considerando que os Conselhos devem observar em sua Lei de Griag

o Decreto Estadual n" 40.122 de 13 de marso de 2020, atualizado
posteriormente por outros decretos que atualizam o estado de emergéncia na Paralba por
conta da pandemia do coronavirus, vide o Decreto n" 41 .209 de 28 de abril de 2021, se
deve observar as orientaçôes dos protocolos de Saude do Estado da Paraiba, nestê
sentido deverao optar por qual formato acontecera: online ou presencial, garantindo assim
a realizagâo das Conferências de Assisténcia Social nos Municipios e no Estado:

Considerando

Gonsiderando o Decreto Municipal N' 55 de í6 de Julho de 2021, que convocÍl a"Vi {{a
Conferéncia Municipal de Assisténcia Social
RESOLVE:

1'- Convocar a Vlll Conferência Municipal de Assisténcia Social, com objetivo de
garantir espago de debates e construgâo nas 3 esÍeras do governo, onde usuarias(os),
trabalhadoras(es), entidades, gestoras(es) e outros segmentos estejam unidos buscando

Art.

estratégias para

o

da

aprimoramento

Polltica Publica com direito

garantido

constitucíonalmente com fi nanciamento publico.

Art. 2' - A constitui<;>do de uma Comissao Organizadora, para organizagâo da yllla
Conferéncia Municipal de Assisténcia Social, a ser constituida de forma paritaria,
coordenada pelas Presidente do CMAS a Senhora Cibele dos Santos Vieira e
conselheiras(os) que fazem parte do orgâo.

Art. 3. - A Vlll Conferência Municipal de Assistência Social tera como tema: '?ssisÍência
Sociar.' rflreito cfo povo e dever do Esfacfo, com f,nanciamento publico para
enfrenfar as íes/goa/cfacfes e garantir a protegâo soc/a/".

Aft.4" -A Vlll' Conferéncia Municipal de Assisténcia Social, realizar-se-a no (s) dia (s) í7
de agosto de 2021 de forma presencial no auditorio do Centro de ReÍeréncia de
Assist6ncia Social (CRAS).

Art.s'- A Conferência Municipal devera ser realizada em conformidade com a Resolugâo
n" 30 do CNAS de 12 de margo de2021

.

- O Conselho Municipal de Assisténcia

Social devera registrar, até o dia 15 de
formulario
on-line
a
ser disponibilizado pelo CEASiPB, as
de
2021,
em
setembro

§1"

informagOes referentes a realizagâo da Conferéncia Municipal.

Constara no referido formulario campos especificos para validagâo da
realizagào da conferéncia, das propostas e dos delegados eleitos.

Parágrafo Unico

Art.6" - A escolha das(os) delegadas(os) na Conferéncia Municipal para participagâo na
Vlll Conferéncia Estadual obedecera ao critério do porte do municlpio, obedecendo ainda,
a paridade, a saber:

| - Municipio Porte I e ll: 02 delegadas(os),

priorizando

a

participagâo minima de 01

usuaria(o);

§í' -

Para cada representante eleita(o) devera ser escolhida(o) a(o) sua(seu)
respectiva(o) suplente, preferencialmente do mesmo segmento para o caso de
necessidade de substituigao.

Apoiara a organizagao da Vlll conferéncia MunicipaÍ de Assístência
Parâgrafo Uníco
Social a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

-

Art.8"

- As despesas

decorrentes da aplicaçáo deste Decreto correro por conta de

dotagdo propria do orgamento do orgâo gestor municipal de assisténcia social.
Art.8" - Esta Resolugâo entra em vigor na data de sua publicagâo.
Ouas Estradas/PB, 16 de Julho de2A21.

\

CIBELE DOS SANTOS VIEIRA
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASS|STÊNCN SOCIAL
DUAS ESTMDAS/PB

