CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua da Gloria, 132, 2º. Andar, Centro, Diamantina – MG.
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ATA 177 ª da REUNIÃO ORDINÁRIA do CMAS, DE 20/12/2021
A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina reuniu-se às 09h00min do dia 20
de dezembro de 2021, na Sala dos Conselhos, localizada a Rua da Glória, nº 132, no segundo andar, Centro – Diamantina,
sob a coordenação da Presidente do CMAS, Sra. Kátia Aparecida Cruz Silva, estavam presentes através do aplicativo meet
as conselheiras: Roberta Faria de Azevedo e Aguilar, Ana Amélia Ávila, Carina Cordeiro, Paulina Barbosa de Souza,
Fernanda Rocha Santos, Nágila Steffânia Costa, Roberta Rezende Leão Pires, Jussara Tereza Maurício e a servidora
Ivanete de Cássia Corrêa Faria. Constatando a existência de quórum legal, para a presente sessão, a presidente
agradeceu a presença de todos e pediu a Ivanete que fizesse a leitura da ata nº 176 que foi aprovada pelos conselheiros
presentes. Seguindo o ato passou a fala para a conselheira e Gerente de Gestão de Programa e Financeira a Sra. Roberta
Rezende Leão Pires informou sobre o Demonstrativo Federal do ano 2020, Demonstrativo dos Serviços/Programas da
Gestão SUAS, Demonstrativo da Gestão SUAS do Governo Federal-SUAS e Demonstrativo para o Cofinanciamento do
Governo Federal- SUAS), informou ainda que o saldo dos recursos reprogramados dos exercícios anteriores do Programa
Bolsa Família, vem de alguns anos atrás apresentando erros e que segundo informação da Servidora Ana Amélia, houve
sim dificuldades em resolver a situação por não conseguir entrar em contato com os atendentes do sistema do FNAS
(Fundo Nacional de Assistência Social);

que iriam juntas tentar novamente o contato.

Que em 31/12/2019

o

demonstrativo apresentava um saldo no valor de $415.838,65 e no sistema o valor apresentado era de $124.430,14 o que
confere com o saldo no sistema WEB e o da tesouraria. Informou também, que todo o material da tesouraria e
contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda para fazer as prestações de contas está com ela, e que estará a
disposição dos conselheiros para a referida conferência de dados e documentos. A Conselheira Ana Amélia informou que
somente o IGD do Programa Bolsa Família estaria correto. A Presidente a Sra. Katia Cruz informou que solicitará o envio
da documentação para análise das prestações de contas ora apresentadas para a comissão e que na próxima reunião
diante do parecer da comissão colocaria para deliberação, o que foi aprovado pelos conselheiros presentes. A Conselheira
Roberta Pires solicitou que se fosse possível a comissão analisar e dar o parecer até o dia 14/01/2022, tendo em vista o
tempo para inserir no sistema . A Presidente colocou em discursão e deliberação o calendário de reuniões ordinárias
do CMAS para o ano de 2022, que foi aprovado pelos conselheiros presentes. Ato continuo informou que a próxima
reunião do CMAS será no dia 13/01/2022 de acordo com o calendário 2022 e enfatizou a importância de oficializar o ato
que colocou a servidora Ivanete para desenvolver as atribuições de secretária executiva do CMAS e respondido pela Sra.
Nágila que irá providenciar a referida portaria. E não havendo mais nada para ser tratado a presidente encerrou a presente
reunião agradecendo mais uma vez a presença de todos, e eu Ozânia Joaquina dos Reis, lavrei a presente ata, que depois
de lida foi aprovada por todos os conselheiros presentes. Diamantina, 20 de dezembro de 2021.
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