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ATA DA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARLINDA – MT. 

2017. 

         Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às sete horas, nas 

dependências do Clube de Mães, situada a Rua Professor José Wilson Andrade – Centro, 

inicia-se os trabalhos da X Conferência Municipal de Assistência Social de Carlinda - 2017, 

sob o tema: “A garantia de direitos no Fortalecimento do SUAS” com um café da manhã e o 

Credenciamento. Após o credenciamento, a Mestre de Cerimônias Karyna Cruz Azevedo 

cumprimenta os presentes anunciando o tema da conferência convocada através do decreto 

nº 281/2017 de 12 de maio de 2017 e convida para a composição da mesa, as seguintes 

autoridades: Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Benedito Costa Araújo, 

a Secretária de Assistência Social Jéssica Alves Lopes Bertipaglia, Representando a Prefeita, 

a chefe de gabinete Lúcia Cano e o Vice-Prefeito Paulo Sérgio Lupo. Com a mesa composta a 

mestre de cerimônias convidou os presentes para se colocarem em pé para acompanharem a 

execução do Hino Nacional Brasileiro. A secretária de Assistência Social foi a primeira a fazer 

uso da fala enfatizando a importância da sociedade a se fazer presente e que precisamos 

trabalhar para mudar a história da Assistência Social no município efetivando o SUAS. 

Agradeceu a participação dos presentes desejando um bom aproveitamento dos trabalhos. O 

presidente do Conselho Municipal de Assistência Social iniciou sua fala pedindo a benção a 

todos e dando abertura a X conferência Municipal de Assistência Social. A Mestra de 

Cerimônias cumprimentou as demais autoridades presentes ao evento e convidou as 

autoridades que compuseram a mesa para tomarem assento na plateia para a leitura do 

Regimento Interno exibido no telão para que todos pudessem acompanhar, informando que o 

Regimento Interno da Conferência será submetido à apreciação para possíveis alterações e 

aprovação do plenário. Com a aprovação do Regimento Interno da X Conferência, é convidada 

para fazer a palestra de abertura a Assistente Social Queila de Oliveira Cardoso Gomes 

Especialista em Políticas Públicas Sociais, funcionária da Prefeitura de Jaciara, falou sobre o 

tema oficial da conferência “Garantia de direitos no fortalecimento do SUAS”. Destacando que 

uma das primeiras propostas da Conferencia é ver as quantas anda a Assistência Social em 

Jaciara, o que podemos melhora. A assistente social Queila explicou sobre todos os eixos que 

serão abordados aqui. Destacou a importância da presença dos usuários e que devemos 

trabalhar com eles e não para eles, eles precisam ser protagonistas desse trabalho. Ao 
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encerrar sua palestra abriu o espaço para questionamentos. A representante da APAE 

questionou a importância dos cursos a ser implantados na sociedade. A Assistência Social 

Queila, respondendo o questionamento, diz como garantir a evolução e prática destes cursos, 

para o empreendedorismo dos resultados de cada curso para o município, para que haja uma 

continuidade econômica social. Esta questão será abordada nos debates em grupos. 

Questionado também qual a porcentagem utilizada no orçamento para o fundo de garantia do 

SUAS, e no município é utilizado 5% do fundo municipal.  Segue com uma apresentação de 

dança pelas crianças e adolescentes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos ao 

finalizar a dança à professora de dança fez o uso da fala e fez algumas dinâmicas com todos 

os presentes. Houve uma modificação no regimento interno, onde adiantou o cronograma e à 

plenária fez a divisão para debater os eixos temáticos conforme a cor do cordão do crachá de 

cada um no ato da inscrição, cada grupo com 01 conselheiro, 01 técnico e alguns com apoio, 

de acordo com os seguintes eixos: EIXO 01. A Conselheira Cármem Carissími e a Técnica 

Queila Santos, com o tema: A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade 

como paradigma para a gestão dos direitos sócioassistenciais; as metas debatidas e 

elencadas pelo grupo foi: META 01 para o Governo Federal: Co-Financiamento para 

construção da unidade do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e um Centro 

Dia para Idosos. Aprovada. META 02 para o município: Assegurar o acesso a informação 

por parte dos usuários e prestadores de serviços; Aprovada. META 03 para o município: 

capacitar os trabalhadores do SUAS, agentes de saúde e rede em geral, quanto aos serviços 

prestados pelo SUAS; aprovada. META 04 para o Estado: garantir a manutenção da 

capacitação permanente das profissionais do SUAS e conselheiros do CMAS; aprovada. 

META 05 para o município: adequar o quadro de profissionais de acordo com a demanda 

apresentada. Aprovada. EIXO 02. O Conselheiro Benedito Costa e a Técnica Diana 

Belido, com o tema: Gestão Democrática e Controle Social: o lugar da sociedade civil no 

SUAS; as metas debatidas e elencadas pelo grupo foi: META 01: articular política pública de 

mobilização da sociedade civil no que refere a participação ao serviços ofertados pelos 

agentes sociais, onde possam estar aberta a novas críticas e sugestões, para melhoria dos 

serviços ofertados a todos. Aprovada.  META 02 para o município: garantir a efetividade na 

realização do monitoramento por parte do CMAS nos equipamentos dos SUAS e entidades 

que prestam serviços sócioassistenciais; aprovada. META 03: criar e organizar meios para 
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divulgação e publicidade dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social, como 

também das ações desenvolvidas pelo conselho, divulgação e publicidade estas através de 

diário oficial ou “veículo oficial de comunicação, sites, rádios entre outros”. Aprovada. EIXO 

03. A Conselheira Rosilda Dias e a Técnica Amanda Canuto, com o tema: Acesso às 

seguranças sócioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de 

renda como garantias de direitos sócioassistenciais; as metas debatidas e elencadas pelo 

grupo foram: META 01 para Governo Federal: – Co-Financiamento da construção do centro 

de convivência dos idosos; suprimir. META 02 para o Governo Federal: garantia do Co-

Financiamento para a construção do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS; 

suprimir. META 03 para o município: Fortalecer o trabalho Inter setorial com reuniões entre 

as secretarias municipais. Aprovada. META 04 para o município: criar critérios para o 

acesso aos benefícios através de resoluções do CMAS, embasadas em legislações vigentes; 

aprovada. META 05 para o município: criar estratégias de divulgação dos serviços como 

através de mídias gráficas em parceria com a águas de Carlinda (distribuição conjunta com a 

conta de água) e outras parcerias como energisa e rádio; aprovada. META 06 para o 

município: desenvolver atividades diversificadas com os grupos de SCFV, como teatro, aulas 

de informáticas, passeios e intercâmbio com outros municípios, ampliando e mantendo as 

atividades já existentes. Aprovada. EIXO 04. O Conselheiro João Reis, a Técnica Poliana 

de Lima Freitas e como Apoio Cosmo de Souza Santos, com o tema: A legislação como 

instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos 

para a garantia dos direitos sócioassistenciais; com o encerramento do debate dos eixos, as 

metas debatidas e elencadas pelo grupo foram: META 01: ampliar a oferta dos serviços para 

que haja maior acessibilidade dos serviços para pessoas que não estão em situações de 

vulnerabilidade, mantendo a prioridades para os grupos de riscos, garantindo a equidade entre 

zona urbana e rural; aprovada. META 03: local apropriado para melhor trabalhar com o grupo 

da terceira idade; suprimida. META 04: uma melhor estrutura para que o CRAS possa 

oferecer trabalho com maior eficiência e produza resultados efetivos; suprimir. META 05 para 

o município: avaliar a Lei 891/2015 se está de acordo com as diretrizes do CNAS – Conselho 

Nacional de Assistência Social; aprovada. META 06 para o município: avaliar o plano de 

governo municipal para que seja executado em acordo com as diretrizes do SUAS. Aprovada. 

META 07: Rever os quadros de funcionários para a adequação a NOB, SUAS e RH. 
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Suprimida. Em seguida os participantes foram convidados para o almoço. No período da 

tarde, retornando às 13 horas, houve a aprovação das metas, foi feito um intervalo, para uma 

apresentação cultural de violão, retornou a aprovação das metas e logo após, passou-se a 

eleição de delegados para a XI Conferência Estadual de Assistência Social do Mato Grosso, 

sendo eleitos: Delegado governamental Titular: Vanessa da Rocha Lima Representando a 

Secretaria de Saúde e Suplente: Cosmo de Souza Santos. Delegado sociedade civil Titular: 

João Ribeiro dos Reis representante do Rotary e Suplente: Lourdes Aparecida Lima 

representante da Associação da Comunidade Rural. Após houve uma apresentação 

cultural de capoeira das crianças e adolescentes dos serviços de convivência e fortalecimento 

de vínculos. A Secretária de Assistência Social agradece a cooperação de todos os presentes, 

parabenizando a todos pelos trabalhos e informa que os certificados serão entregues em 

seguida, encerrando assim, com um lanche a X Conferência Municipal de Assistência Social. 

Nada mais havendo a relatar, eu Daiane Rosa da Silva, encerro a presente ata que segue 

assinada por mim, pelo presidente do Conselho Municipal de Assistência Social Benedito 

Costa Araújo, e pela Secretária de Assistência Social, Jéssica Alves Lopes Bertipaglia, 

constando em anexo a lista dos participantes da X Conferência Municipal de Assistência Social 

de Carlinda  
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