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ATA 008/2017 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARLINDA – MT. 

 

Aos dias 05 de Junho 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 e as técnicas do CRAS, para tratar 
dos assuntos inerentes à:  X CONFÊRENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, realizar-se 
no dia 06 de Junho de 2017. A Palestrante Queila Cardoso Gomes, conheceu os membros do conselho e 
comentou sobre os trabalhos que já atuou referente a assessoria a conferências municipais. Foi 
argumentado se houve alguma dificuldade relacionado à conferência. A assistente Social Queila, 
questionou a dificuldade que se teve na ultima conferencia em obter informações referentes aos eixos. A 
Palestrante perguntou se existe alguma Lei específica que regulamenta a Assistência Social municipal, e 
explica sobre todos os eixos a ser debatido na 10ª Conferência Municipal de Carlinda. Foi comentada a 
questão de um centro de convivência próprio para os idosos. É feito a divisão dos eixos para cada 
conselheiro, para auxiliar no levantamento das metas. 
Eixo 01: Cármem Carissími e Tatiane Rocha (Conselheiras) e Queila Santos (Técnica)  
Eixo 02: Benedito Costa (Conselheiros) e Diana Belido (Técnica) 
Eixo 03: Rosilda Dias (Conselheira) e Amanda Canuto (Técnica)  
Eixo 04: João Reis (Conselheiro), Poliana de Lima Freitas (Técnica) e Cosmo (Apoio). 
Dividido os eixos, todos responsáveis por cada um, fazem a leitura. A Palestrante explica a proposta e a 
realidade de cada plano decenal dos eixos.  
 
Eixo 01: A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a 
gestão dos direitos sócioassistenciais.  
É feito observações referente a novos critérios para participação frequente das famílias amparadas pela 
Assistência Social. 
 
Eixo 02: Gestão Democrática e controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS.  
Palestrante questiona a participação de membros da sociedade civil, e é colocada como meta a 
publicidade das resoluções e atas do conselho e debatido os métodos a ser aplicado. 
 
Eixo 03: Acesso às seguranças sócioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e 
transferência de renda como garantias de direitos sócioassistenciais.  
Todo trabalho realizado pela Assistência Social, a garantia da inclusão dos beneficiários. A Conselheira 
Rosilda Dias questiona uma melhoria de fortalecimento entre as relações da equipe de cada secretaria, 
para criarem estratégia para melhoria no atendimento das famílias, referente à educação, saúde e os 
demais. Cosmo argumenta também a união das secretárias de educação, saúde e as demais para que se 
tenha uma melhoria no resultado dos atendimentos das famílias. 
 
Eixo 04: A legislação como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades 
dos entes federativos para garantia dos direitos sócioassistenciais. 
Comentado sobre a regularização do SUAS e suas diretrizes. 
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Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada por mim, Daiane Rosa da Silva,          
e              por         todos              os               presentes. 
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