ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS,
REALIZADA DIA VINTE E NOVE DE MARÇO DE 2012, NA SEDE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
CIDADANIA-SEMDESC.
HORÁRIO: 08h40. QUORUM DE ABERTURA: constatada a presença dos
conselheiros (as); Edvardes Luiz Pessoa, Hélio Borges Rezende, Lucélia G. Soares,
Luciana Risolia Navarro Cardoso Vale, Lucidalva Barreto dos Santos, Maria Rosália
Alves Fonseca, Neuzira Cardoso Ottoni, Severina Alda de Aguiar, representando o
Programa Bolsa Família Cláudia Maria de Oliveira Alves, a assistente social da
SEMDESC - Thaís Pereira Souza da Costa e Mariana P. B. Martins – assistente
administrativo dos conselhos ligados a área social. Iniciando a reunião, a presidente
Neuzira introduziu a pauta para a qual foi convocada: Análise e Deliberação sobre a
prestação de contas financeira do IGD-M do Programa Bolsa Família do ano de dois
mil e onze, e explicou que a Comissão de Análise de Instrumentos Legais foi
convocada por duas vezes nos últimos quatorze dias, mas não obteve quorum para se
reunir e que portanto a prestação de contas não pôde ser previamente analisada
estando sendo apresentada novamente ao conselho para análise e deliberação.
Neuzira disse também que, sentiu falta de relatório de atividades do ano de 2011
referente a utilização do IGD-M, no Programa Bolsa Família para que o conselho
possa analisar a prestação de contas, juntamente com as notas fiscais, tendo real
noção do físico e financeiro executado. Cláudia disse que não pôde elaborar relatório
devido o pouco tempo de que dispunha mas que tem um resumo das atividades
realizadas no ano de dois mil e onze. Alda disse que os conselheiros que compõe as
comissões deste conselho precisam ter mais responsabilidade e compromisso com o
trabalho proposto, uma vez que foi deliberado em reunião pelo conselho o que
deveria ser feito. Lucidalva explicou aos conselheiros que, juntamente com as notas
fiscais existe um resumo das despesas e que o recurso foi utilizado somente com
material de consumo, não foi adquirido no ano de dois mil e onze material
permanente o que facilita para os conselheiros a análise da prestação de contas
(financeira) do IGD-M, além disso, informou que as parcelas recebidas no ano de
dois mil e onze do IGD-M foi de setenta e cinco mil e quarenta reais e oitenta e dois
centavos, havendo também saldo inicial em conta no valor de dezenove mil

quinhentos e vinte e um reais e setenta centavos, tendo sido executado oitenta e seis
mil duzentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos, sendo que a parcela
de dezembro de dois mil e onze foi reprogramada para dois mil e doze no valor de
nove mil duzentos e três reais e cinquenta e cinco centavos. Assim, com o intuito de
deliberar sobre a prestação de contas financeira do Programa Bolsa Família, os
conselheiros fizeram a análise das notas apresentadas, juntamente com o resumo dos
serviços e atividades (palestras, projetos direcionados às famílias beneficiárias do
PBF, visitas, encaminhamentos e ações coletivas em parceria com entidades e outras
secretarias) apresentado na reunião pela Cláudia, gestora do Programa Bolsa Família.
Claúdia enfatizou que o Programa Bolsa Família executa o recurso através da
Prefeitura Municipal de Unaí-MG, não existindo nenhum suprimento ou recurso em
espécie. Edvardes fez alguns questionamentos quanto ao Programa Bolsa Família que
foram esclarecidos pela gestora do PBF e pela técnica Alda presentes na reunião.
Luciana pediu que o Cadastro Único encaminhe ao conselho o relatório de atividades
do ano de dois mil e onze para que este possa arquivar juntamente com o
demonstrativo financeiro. Alda sugeriu que o conselho aprove a prestação de contas
financeira do Programa Bolsa Família e depois caso o conselho sinta necessidade,
uma comissão visite o PBF para maiores esclarecimentos e análise documental que
considerar necessária. Assim, o conselho deliberou pela aprovação da prestação de
contas do Programa Bolsa Família do ano de dois mil e onze. Dessa forma, a
presidente Neuzira encerrou a reunião, agradecendo a atenção e o incentivo à Política
de Assistência Social como direito num processo democrático e participativo e eu,
Mariana, lavrei essa ata que será lida e aprovada por todos os presentes.
ENCERRAMENTO: 9h28;

