
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

Rua da Gloria, 132, 2º. Andar, Centro, Diamantina – MG 

Email:cmasocialdtna@yahoo.com.br 

 

 

 

ATA da 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA  CMAS EM 19/11/2020 

A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social do município de 

Diamantina reuniu-se às 09:00 horas do dia 19 de novembro de 2020, na Sala dos 

Conselhos, sob a coordenação da Presidente Interina do CMAS, Sra. Roberta Faria de 

Azevedo e Aguilar. Estavam presentes os conselheiros do CMAS Ana Amélia da Silva 

Ávila, Aline Alcântara Guimaraes, Adriana Santos, Roberta Faria de Azevedo Aguilar, 

Marcos Vinicius Baracho, Zulma Fernanda Rocha, Paulina Barbosa de Souza, 

Cleunicéia Silverina Nunes,  e Gláucia Aparecida Bento. Após existência de quórum 

legal, a presidente interina Roberta agradeceu a participação de todos. A senhora 

Roberta relatou sobre a importância de ter uma secretária executiva no conselho e 

informou que o Secretário Walter da Secretaria de Desenvolvimento Social emitiu uma 

portaria interna, que foi apresentada a todos os presentes indicando como secretaria 

executiva, a Assistente Social efetiva lotada na mesma secretaria, Cleunicéia Silverina 

Nunes. Em seguida passou a palavra para a conselheira Ana Amélia que fez a 

prestação de contas do Piso Mineiro, relatando que de seis em seis meses é 

apresentado o monitoramento do SIM SUAS, que se refere a execução do piso 

mineiro.  O  FEAS ( Fundo Estadual da Assistência Social) disponibilizou para 

preenchimento o demonstrativo em 2016 e nos anos seguintes não o fizera, mas 

agora foi solicitado com um prazo mínimo para fazer os anos de 2017,2018 e 2019. O 

demonstrativo de 2016 foi reaberto devido há divergências nos saldos: o relatório das 

despesas estavam com o valor certo, mas o demonstrativo com o errado. Sendo assim 

o secretário fez um ofício e foi encaminhado para o FEAS que reabriu o mesmo sendo 

as divergências corrigidas. Foi apresentado os demonstrativos físicos com a receita, os 

rendimentos, as despesas e o que não foi utilizado, sendo então reprogramado dos 

anos de 2017 à 2019. Também relatou que as reprogramações sempre foram feitas 

com a ciência do CMAS. Em 2019  foi reprogramado R$26.000,00 para 2020, ainda 

não foi feito o cálculo do que vai ser para reprogramados para 2021, enfatizando que 

será um ano difícil com grandes impactos do COVID. Salientou a importância do Plano 

de Ação para 2021 com o Piso Mineiro e a necessidade de planejar com o que será 
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gasto o recurso. Foi citada a necessidade do município destinar recursos próprios para 

despesas de benefício eventual e Família Acolhedora com recurso livre, sendo essa 

uma discussão importantíssima para o ano de 2021, sendo uma proposta já enviada a 

assessoria jurídica do município. Diante do exposto os conselheiros aprovaram a 

correção do Demonstrativo do ano de 2016 e os demonstrativos da 

execução do Piso Mineiro dos anos de 2017, 2018 e 2019 . Quanto a prestação 

do recurso federais, referentes a serviço, programas e gestão, a conselheira Ana 

Amélia ressaltou que todo processo foi feito com orientação da  SEDESE, da tesouraria 

e da contabilidade do município para análise das contas, mas apesar das dificuldades 

e urgências conseguiram finalizar o demonstrativo corretamente. Sobre o IGD Bolsa 

família, desde 2018 foi feito uma comparação com os demonstrativos anteriores e 

identificadas divergências com o próprio sistema do governo, o SUAS WEB. A situação 

já foi repassada para o Ministério da Cidadania, e aguardamos retorno para as 

adequações, ressaltando que os valores da contabilidade são idênticos aos do SUAS 

WEB, sendo a divergência apenas no demonstrativo de gestão. Foi apresentado 

fisicamente os demonstrativos do IGD Bolsa Família e do IGD SUAS, sugerindo que o 

conselho faça o planejamento dos 3% para 2021. Em relação ao programa AEPETI foi 

gasto recurso com camisetas para fazer uma ação, mas não foi possível devido ao 

COVID. O Aprimora Rede deve ser usado nas  atividades relacionadas ao CNEAS mas 

não foi usado e vai ser reprogramado. O recurso relativo ao questionário do BPC 

Escola também não foi usado. O recursos das proteções básicas e especial, foram 

direcionados para pagamento dos profissionais, material de consumo e custeio e 

nenhum bem permanente. Diante do exposto os conselheiros aprovaram o 

demonstrativo para co-financiamento do governo federal dos SUAS: 

programas, serviços e gestão referente ao executado em 2019. Roberta 

retomou a fala e informou que esse ano é o último da gestão atual do CMAS conforme 

ata da reunião 154 do CMAS, e será preciso realização de eleição da sociedade civil e 

indicação governamental para compor uma nova chapa. Em seguida a senhora Glaucia 

informou que a Casa Lar fez um projeto que foi apreciado e aprovado pelo CMAS com 

recebimento mensal no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) através de termo de 
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colaboração celebrado entre o município e a Casa Lar, valor este que, de acordo com 

a coordenadora da instituição, é direcionado para pagar quatro funcionárias sendo que 

duas servidoras, Janete e Cláudia, por motivo de doença afastaram-se do serviço 

tendo o direito de receber o auxílio doença via INSS, como não receberam pela 

instituição o dinheiro ficou retido na conta ( R$2.154, 68). Ela informou que precisa 

pagar as férias das funcionárias e segundo ela no Termo de Colaboração 001/2018 

existe essa possibilidade. Os conselheiros presentes aprovarão a reutilização do 

recurso, ressaltando que a finalidade da execução é de responsabilidade da instituição 

no momento da prestação de contas junto ao setor responsável. Roberta retomou a 

palavra e disse que ela estaria na presidência do CMAS até o dia 02 de Dezembro e 

que iria reunir-se com a Presidente Kátia para finalizar algumas considerações como o 

prazo para recadastramento das entidades que foi prorrogado para final de Dezembro 

e que tem alguns questionamentos a serem pontuados, pois a mesma entrou em 

contato com o Conselho Estadual pedindo orientações diversas que o conselho precisa 

se apropriar. Feito todos os  esclarecimento a presente  Ata foi colocada em 

votação e aprovada por todos os participantes. Nada mais havendo para ser 

tratado eu Cleunicéia Silverina Nunes, secretariei esta reunião e lavrei à presente ata, 

que depois de lida foi aprovada por todos os conselheiros presentes. 

                                            Diamantina, 19 de novembro de 2020. 

 

Roberta Faria de Azevedo e Aguilar                     Adriana Regina Santos 

   Presidente Interina do  C.M.A.S.                       Secretária do C.M.A.S. 

 

 

Cleuniceia Silverina Nunes 

Secretaria Executiva do CMAS 


