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ATA 001/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARLINDA-MT. 
Aos dias onze de Janeiro do ano de dois mil e dezoito, as 15h00min na sala de reuniões dos 
Conselhos Municipais, o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS reuniu-se para reunião 
extraordinária, sob a Presidência do Senhor Odair Marques Neves, juntamente com a Secretaria de 
Assistência Social Jessica Alves Lopes Bertipaglia e representantes da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria 
de Agricultura, Sindicato Rural, Rotary Club, A Secretaria de Assistência Social Jessica Alves Lopes 
Bertipaglia deu inicio a reunião agradecendo a presença de todos na primeira reunião anual deste 
Conselho e em seguida expôs a pauta da reunião sendo ela: Reprogramação dos saldos de recursos do 
CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL para os serviços sócioassistenciais, no valor total de R$: 
38.918,60 (Trinta e oito mil novecentos e dezoito reais e sessenta centavos) e reprogramação de 
saldos de recursos do CO-FINANCIAMENTO FEDERAL para os serviços sócioassistenciais, no 
valor total de R$: 328.025,40 (Trezentos e vinte e oito mil, vinte e cinco reais e quarenta centavos), 
assim como a distribuição do mesmo dentre os programas Assistenciais. Após analise dos membros 
deste Conselho fica APROVADO a Reprogramação de saldos de recursos a serem distribuídos e 
aplicados da seguinte maneira: I – Serão aplicados R$: R$: 69.923,38 (Sessenta e nove mil 
novecentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos), aos serviços do IGD-PBF - em custeios em 
ações de atendimento as famílias do programa Bolsa família. Para despesas de diárias e passagens 
para participação em capacitações, aquisição de moveis, equipamentos, lanche para as reuniões, 
material de expediente e outros necessário para o desenvolvimento das atividades com os usuários do 
programa Bolsa Família - IGD-PBF; II – Serão aplicados R$: 51.638,79 (Cinquenta e um mil 
seiscentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos), aos serviços do IGD-SUAS - para diárias, 
adiantamento de viagens e passagens para capacitação da equipe e ações de gestão. Aquisição de 
moveis e equipamentos permanentes para o Centro de Referencia de Assistência Social – CRAS, 
reuniões dos conselhos, nos serviços de atendimento as famílias do sistema único de Assistência 
social e outros necessários para o desenvolvimento das atividades com os usuários - IGD-SUAS; III 
– Serão aplicados R$: 199.748,85 (Cento e noventa e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e 
oitenta e cinco centavos), no atendimento aos serviços do PSB (Proteção social básica), pagamento de 
recurso humano, custeios em ações de atendimento as famílias em comunidades rurais e urbanas, 
oficinas em gerais, e outros necessários para o desenvolvimento de atividades com os grupos dos 
programas PAIF e SCFV - PSB; IV- serão aplicados R$: 1.257,83 (Mil duzentos e cinquenta e sete 
reais e oitenta e três centavos), Ações voltadas ao BPC ESCOLA; V- serão aplicados R$: 112,17 
(Cento e doze reais e dezessete centavos), nos Serviços direcionados ao FNAS APREDECNEAS; VI 
– Serão aplicados R$: 5.344,38 (Cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), 
nos serviços direcionados ao FUMIS; CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL I – Serão aplicadas R$: 
38.918,60 (Trinta e oito mil novecentos e dezoito reais e sessenta centavos) em Aquisição de moveis 
e equipamentos permanentes para o Centro de Referencia de Assistência Social – CRAS para 
execução dos Serviços de Proteção Social Básica – distribuídos em Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral a Família – PAIF, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 
SCFV e Benefícios Eventuais. Serviços de terceira pessoa física e jurídica e proteção social especial – 
FEAS. Outra pauta foi sobre a necessidade da aquisição de Materiais permanentes como 01 
Bebedouro, 01 Processador de alimentos, 01 tela de projeção, 04 armário em aço, 03 cadeiras fixas, 
04 longarinas, 01 freezer, 01 micro-ondas, 01 telefone sem fio e 01 mesa, ficando aprovada pelos 
membros a compra desses materiais. A Senhora Secretaria agradece a atenção de todos e se coloca a 
inteira disposição deste Conselho para quaisquer esclarecimentos. Sem mais para o momento finaliza-
se a presente Ata que vai assinada por mim, Eidi Néia Martins, Secretaria Executiva dos Conselhos e os 
demais presentes. 
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