
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 01.617.905/0001-78 
Gestão 2017 – 2020 

 

________________________________________________________________________________ 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 - E-mail: 
prefeituradecarlinda@yahoo.com.br – site: www.pmcarlinda.amm.org.br  

 

ATA 006/2017 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARLINDA – CMAS – MT. 

 

Aos dias 15 de Maio do ano de dois mil e dezessete, as 09 : 00hs, reuniram-se extraordinariamente na 
sala de reunião dos Conselhos, a Comissão organizadora da X Conferência de Assistência Social 2017 , 
com a secretária de Assistência Social senhora Jéssica A. Lopes Bertipaglia e como convidadas as 
senhoras Liliane da Rosa bispo Coordenadora do CRAS, Diana Belini Marques assistente social, 
Amanda Canuto assistente social, Poliana Lima de Freitas Psicóloga e Queila Aparecida Santos 
assistente social, para tratar dos assuntos inerentes o: Cronograma e organização da X Conferência de 
Assistência Social. A secretária Jéssica A. Lopes Bertipaglia deu inicio a reunião falando, sobre o 
cronograma da Conferencia no tocante à quantidade de participantes, onde foi feito uma média de 
duzentas pessoas. Quanto ao local do evento, foi enviado o Oficio ao presidente do Rotary Clube 
solicitando o espaço para a realização do evento, porém ficou decido que, para este evento o melhor local 
é o Clube de Mães. Com relação a confecção de camisetas ficou decidido que será confeccionado trinta e 
cinco camisetas para o evento. Sobre a coordenação dos eixos ficam como responsáveis os conselheiros 
do CMAS. Foi solicitado pelas assistentes sociais a presença de um profissional da saúde para 
atendimento caso necessário. Após todos terem feitos suas considerações ficou definido da seguinte 
forma o cronograma da Conferência: as 07:00 credenciamento e café da manhã, as 08:00 composição da 
mesa de honra, as 08:45 leitura do Regimento Interno, as 09:00 apresentação cultural de crianças, as 
12:00 será servido o almoço, as 13:00 retorno dos trabalhos com os grupos, as 15:00 será servido o 
lanche, as 15:30 haverá mais uma apresentação cultural, as 16:30 a eleição dos delegados e as 17:00 o 
encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada por mim, Maria 
Aparecida Ferreira Lisbôa          secretária           executiva     dos     Conselhos municipais de     
Assistência Social,            e                      por                         todos              os                            presentes. 
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