
 

 

Decreto nº.   902/2019 
 
                                                                                      
 

 
    “Convoca a VIII Conferência 
Municipal de Assistência Social e 
dá outras providências.” 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE/MT, 
VONEY RODRIGUES GOULART no uso das atribuições,  
 
 
D E C R E T A: 
 

Art. 1º Fica convocada a VII Conferência Municipal 
de Assistência Social, a ser realizada em Gaúcha do Norte - MT, no dia 08 de 
Agosto de 2019, sob a coordenação do Conselho Municipal de Assistência 
Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 
Art. 2º A VIII Conferência Municipal de 

Assistência Social terá como tema “Em Defesa da política de Assistência 
Social como Direito do Cidadão e dever do Estado” em defesa do SUAS, 
de recursos e dos direitos. Entende-se que a Conferência é a instância máxima 
e legítima de avaliação e de deliberação da política de assistência social; e que a 
conjuntura de congelamento dos recursos, diante do novo marco fiscal, e de 
reformas, notadamente a previdenciária, afetam as provisões de serviços e 
benefícios em respostas às vulnerabilidades e riscos, às demandas territoriais, 
assim como comprometem a capacidade de gestão dos entes federados, 
penalizando, sobretudo, a população mais pobre. 

 
Art. 3º Na VIII Conferência Municipal de 

Assistência Social serão escolhidos e indicados os delegados participantes para 
participar da etapa Estadual. 

 
Art. 4º A VIII Conferência Municipal Assistência 

Social será presidida pelo Presidente do Conselho Municipal de Gaúcha do 
Norte e, em sua ausência ou impedimento eventual, pelo seu Vice-Presidente. 

 



 

Art. 5º O Regimento Interno da VIII Conferência 
Municipal de Assistência Social será aprovado pelo Conselho Municipal e 
publicado por Decreto do Secretário Municipal de Assistência Social. 

 
Parágrafo único. O Regimento Interno disporá 

sobre a composição das delegações de participantes sendo: 2 Governamental e 
2 não governamental, sendo 01 titular e outro suplente.  

 
Art. 6º As despesas com organização e realização da 

Conferência Municipal de Assistência Social correrão à conta das dotações 
orçamentárias da Secretaria Municipal de Assistência Social de Gaúcha do 
Norte - MT. 

 
Art. 7º As despesas de deslocamentos dos 

delegados (as) municipais, para a participação na Conferência Estadual de 
Assistência Social, serão custeados pelo seu município de origem. 

 
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Gaúcha do Norte 26 de Junho de 2019. 
 

_______________________________ 
Voney Rodrigues Goulart 

Prefeito Municipal 
 


