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Aos dois dias do mês de março de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta minutos, 

reuniu-se na Sala de Conselhos, situada na Avenida Nestor Frederico Henn, 1645, realizou-se 

reunião ordinária do COMASO, com os seguintes Conselheiros: Gabriela Macedo Ferreira, Alcido 

Felten suplente de Irma Schneider, Solaine Adriana Ruhoff, Samia Nassere, Celeste Dummer 

suplente de Attila Elod Blesz; Heloisa Raquel Assmann Gonçalves; Daliane Prochnow; Mirna 

Regina Weber; Ivan Armando Marx, Clovis Leandro Morsch, Lilian Agnes suplente de Luana da 

Silveira Andrade e a Secretária Executiva e conselheira Iris Lenz Ziani sulente Ieda Freese.  A 

Conselheira e vice-presidente 2015-2017, Gabriela Macedo Ferreira, iniciou a reunião saudando a 

todos e  fez leitura da ata anterior que após lida foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros 

presentes. Apresentou a pauta: Eleição da Diretoria, Legislação do Marco regulatório, 

reprogramação do FEAS e diversos. Na sequencia Iris apresentou a nominata dos representantes, 

como também foi falado sobre as orientações do funcionamento do COMASO. Prosseguindo foi 

realizada a eleição da diretoria para a gestão 2017/2019, onde se colocou quem teria interesse em 

ser da diretoria e após por aclamação foi eleita por unanimidade a seguinte composição: Presidente: 

Samia Nassere, Vice-Presidente  Attila Elöd Blész, 1ª Secretária Luana da Silveira Andrade e 2ª 

Secretária Heloisa Raquel Assmann Gonçalves. E a secretaria executiva continuará Iris Lenz Ziani. 

Na sequencia Gabriela colocou que a reprogramação dos recursos e a prestação de contas ainda não 

está pronta e para isso terá que ser realizada uma reunião extraordinária, ficando a ser avisado o dia 

da mesma. Gabriela também relatou que fez contato com o IGAM para ser oportunizado aos 

funcionários, conselheiros e entidades curso sobre a questão da Lei do Marco Regulatório e assim 

que tiver agendado será divulgado a todos. Na sequencia, Celeste relatou da importância das 

capacitações, e ressaltou que espera que as legislações sirvam para ter menos desvios dos dinheiros 

públicos. Celeste  convida a todos para a inauguração do Prédio da Associação dos Lar dos Idosos 

no dia 26 de março, terá almoço por adesão. Gabriela e Iris convidam para participarem no sábado 

na programação do sábado na Praça, referente a corrida da Mulher. Nada mais havendo a tratar, a 

Presidente declarou encerrada a reunião do que, para constar, eu, lavrei esta ata, que lida, votada e 

aprovada, vai assinada pelos conselheiros. Vera Cruz, 02 de março de 2017. 

 


