
cÃNDtoo coDót

ESTADO OO RlO GFTANDE DO SUL

DECRETO N " 016/2016, DE 05 DE ABRIL DE 2016.

..CONVOCA A CONF'ERÊNCIA MUNICIPAL DAS
crDADEs DE cÂNDrDo GoDoinÃp oÁ ourRAS pnovrn-ri?iÃÀ::.

GUERINO BACKES, Prefeito Municipal de cândido Godói, Esraclo clo RioGrande do Sul, no uso das atribuiç0., tegais,

no sentido de entes,,:g.".ü,T,il"T,HJ,,!JJ""i:1ffiff:H:ilf:tT#H:"J:: Í:l::i:§:geradas pela 6o conÍbrência Nacional àas cidades; Pu,trca urDana atra

Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

DECRETA:
Art' 1o Fica convocada a conÍbrência Municipal das cidades, que se constitui ern EtapaPreparatória Municipal da 6o c"rf..ê;.ia Nacional aá, ciJaa" s, a realizar-;; ;; dia 03 de junhode 2016' a partit das 14h, o centro ie õonuircncia do toosã'no Município de cândido Godói.

Aft.2oAConÍêrênciaMunicipaldasCidades,seguiráprocedimentos
recomendações constante. na resolução Nonnaiiva no 19, de lg de setemfro de 2015, dcrconselho das cidades, publicado ,o oia.io oficial a" uría" no 204 de 26de outubro cle 2015.clesenvolvendo como tema: "A Função sociar oa ciàaol. ou p.op.iedacre,,.

cra cronferêf##:"irT,'J: x#;:,,l"', 
consriruirá, mediante portaria a comissão prepararória

PARÁGRAFO LINICO caberá à comissão preparatória clellnir paLrla clacorifêrência' critérios para a.participação e critério, pá.u 
"r"ição.dos 

Delegados p.ra a Irtapa
;'rtXffiiff:?laXftas 

diretrizet . u. definições d"; Ii"ú"entos da 6" coniêrência Nacionar e

Art' 4o As despesas com a realização da Conferência Municipal das cidades correrãopor conta dos recursos orçamentários próprios da prefeituraMunicipal;

Art' 5o Este Decreto deverá ser amplamente divulgado Jr-rnto às lidera'ças eseguimentos de representatividade da comunidade, qu. .ao gestores, administradores púrblicos elegislativos; movimentos populares; trabalhadores';;;;;u, entidades sinclicais; empresários

"Doe orgãos, doe sangue: Salve Vidas."
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Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

relacionados a produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano; com atuação na área deDesenvolvimento Urbano.

Art. 3o - Este Decreto entra em vlgor na data de sua publicação, retroagindo SCLISefbitos para o dia 15 de março

/
feito de cândido Godói, RS, em 05 de abril de 20
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