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ATA 007/2017 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARLINDA – MT. 

 

Aos dias 30 de Maio do ano de dois mil e dezessete, as 13:00hs, reuniram-se extraordinariamente na sala 
de reunião dos Conselhos, a Secretária de Assistência Social, senhora Jéssica Alves Lopes Bertipaglia 
juntamente com o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS  , para tratar dos assuntos 
inerentes à: APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO GOVERNO FEDERAL 

DE 2017, A APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA e A X 
CONFÊRENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O Presidente Benedito Costa Araújo 
do CMAS fez abertura da reunião, e passou a palavra para a secretária Jéssica A. Lopes Bertipaglia, que 
apresentou o plano de Ação do Governo Federal de 2017, deixando os conselheiros a par de sua 
importância distribuindo os planos a cada um, em seguida obteve-se a aprovação do conselho sobre o 
plano, após foi apresentado a X Conferência Municipal de Carlinda, os eixos a serem debatidos e o 
cronograma do dia, A Representante da APAE Rosilda Dias Soares questionou a importância de escolher 
outros responsáveis para os eixos a serem debatidos na conferência. Em seguida deixo-os a par da 
próxima reunião a realizar-se no dia 05 de Junho de 2017 às 13:00 hrs, onde a Palestrante irá organizar e 
auxiliar todo processo da Conferência. Foi apresentado o Programa Pró-família, a importância do plano 
para cada família carente, onde serão beneficiados pelo programa o valor de R$: 100,00 por cada família 
cadastrada, a meta prioritária inicial é de 87 famílias, os conselheiros concordaram e aprovaram o 
programa Pró-família. Foi apresentada a nova Secretária Executiva, Daiane Rosa da Silva, onde os 
mesmos aceitaram e a aprovaram. 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada por mim, Daiane Rosa da Silva 
secretária executiva dos Conselhos municipais de Assistência Social,          e              por         todos              
os               presentes. 
A próxima reunião será no dia 05 de Junho as 13:00hs.  
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