
REUNIÃO ORDINÁRIA - 09 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Ata número duzentos e oitenta e cinco, referente à Reunião Ordinária do 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, ocorrida no dia nove de 

fevereiro de dois mil e vinte e dois, na sala de reunião do Órgão Gestor da 

Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, com início às treze horas e 

quarenta minutos, quando a presidente do conselho, Flávia Bueno da Luz deu 

as boas-vindas aos presentes, realizou a explanação geral da pauta. Na 

sequência, Flávia fez a leitura do Ofício nº4224/2021 referente a orientação do 

Ministério da Cidadania em relação a prestação de contas de 2019/2020, onde 

fizeram uma observação ao CMAS e ao Órgão Gestor para os próximos 

preenchimentos no sistema SuasWeb e recomendaram que o CMAS passe a 

acompanhar de forma regular  a execução física e financeira  dos serviços, 

programas e projetos relacionados a assistência social, tendo em vista o papel 

deste colegiado  na política pública , tal ação é de suma importância devido ao 

embasamento necessário para a prestação de contas  dos recursos. Tal 

recomendação seria a título de orientação para preenchimentos futuros, 

considerando que houve um “equívoco” durante o preenchimento do 

questionário no sistema. Dando sequência a pauta, Flávia passou a palavra para 

a Assistente Social do Órgão Gestor, Adriana de Araújo Proença que explanou 

sobre a prestação de contas dos recursos do IGD PBF ano 2020, onde foram 

encaminhados os documentos para a Comissão de Avaliação e Fiscalização do 

Cadastro Único composta por Adilson Barradas, Adriana de Araújo Proença, 

Maria Irenice de Lara, Terezinha Zander Ramos, Eliane Siqueira Pedlowski e 

Jéssica Emanuele Martins Lopes, onde no dia 26 de janeiro de 2022 se reuniram 

na sala de reuniões da SMAS para a análise e apreciação dos documentos, além 

dos integrantes que compõe a comissão, também participou desta reunião 

Marcio Alexandre Domingues, Coordenador do Cadastro Único deste município. 

A comissão analisou os documentos e notas fiscais apresentadas e aprovou a 

prestação de contas sem ressalvas. Na sequência, por meio da projeção de 

página eletrônica, Adriana apresentou o Demonstrativo Sintético de 2020, 

justificando que os valores gastos durante este período, o conselho tomou 

ciência do da prestação de contas e aprovou a mesma. Dando seguimento, 

Flávia passou para o próximo assunto da pauta, sendo este a leitura das atas de 



reuniões ordinárias anteriores (nº282, nº283 e nº284). Referente a 

Reprogramação de Recursos (Governo Federal e Estadual 2021), um dos 

assuntos programado na pauta para a reunião de hoje, definiu-se que este 

assunto seguiria para a próxima reunião. Por fim, nada mais havendo a tratar, 

eu Marcela Massoquette, lavrei a presente ata, que se aprovada seguirá 

assinada por mim e demais presentes.  


