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ATA 013 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DE CARLINDA-MT. 

Aos dias vinte e sete do mês de Outubro do ano de dois mil e dezessete, às 16h22min reuniu-se na sala de 

reuniões dos Conselhos, o Conselho Municipal de Assistência Social juntamente com a Secretária da 

Assistência Social Jéssica Alves Lopes Bertipaglia e a Prefeita do município de Carlinda Carmelinda Leal 

Martines Coelho Jéssica Alves iniciou a reunião cumprimentando os conselheiros e apresentando aos 

conselheiros o motivo da reunião que é a aprovação da proposta do projeto de construção do CRAS no 

Município de Carlinda Estado de Mato de Grosso. Sendo que o município não tem sede própria e paga 

aluguel mensal de um imóvel para uso exclusivo de CRAS.  Passando a palavra à senhora Carmelinda Leal 

que apresentou o projeto da construção do CRAS. A senhora  Carmelinda disse que tinham um projeto  da 

construção do cras ressaltando ser um projeto padrão dizendo que deveria ser maior para suprir porém  é o 

que tem no projeto  e tem que seguir o projeto padrão. o valor de repasse é  de R$346.500mil reais e 

R$3.500,00 de contrapartida do Município de Carlinda, totalizando o valor de R$350,000.00 tendo mais três 

projetos para dar sequência para adquirir o recurso, a conselheira Vera perguntou sobre o local da construção 

do Cras cajo seja aprovado, Carmelinda disse que o terreno esta previsto para ser localizado ao lado da escola 

Manoel Bandeira Ressaltando que gostaria que fosse no espaço do Peti porém não é terreno da prefeitura. A 

proposta do projeto da construção do CRAS foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. 

Sem mais a tratar, encerrasse esta reunião que vai assinada por mim Eidi Néia Martins Secretaria Executiva 

dos Conselhos e os demais Membros do Conselho presentes. 
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