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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMASO 

REUNIÃO ORDINÁRIA AMPLIADA 

 

ATA 013/2019 

 

Aos vinte dias de dezembro de 2019, às treze horas, na Sala dos Conselhos, reuniram-se para 

reunião extraordinária do COMASO, os seguintes conselheiros titulares e suplentes, conforme 

consta no livro de presenças: Isabel Troian dos Santos, Solaine Adriana Wagner Ruhoff e sua 

suplente Caroline Ortolon, Claudia da Luz Ramos Zacouteguy, Salete Wagner, Alberto Evangelho 

Pinheiro, Leila Denise Gassen, Heloisa Raquel Assmann Gonçalves, Francielle  Alessandra  

Menegaes Fuzer e  Marli Rodrigues Zapello. Estive presente Iris Lenz Ziani, secretária executiva do 

COMASO. A presidente, Isabel Troian dos Santos, saúda os presentes e passa a palavra ao 

conselheiro Alberto. Alberto inicia apresentando a Proposta a de Participação no PAA, a ser 

submetida à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) da COOPERVEC – Cooperativa 

Mista dos Agricultores Familiares de Vera Cruz, que será a organização fornecedora, junto a 

CONAB, com duração de doze meses, beneficiará 21 fornecedores e 300 beneficiários 

consumidores. Com a apresentação o Conselho está ciente da proposta, e exercerá sobre ela, caso 

seja implementada, ação de controle social. Também foi informado que enquanto instância de 

Controle Social do PAA, terá como ações do COMASO: a) acompanhar a implementação do 

programa na área de abrangência da proposta; b) avaliar periodicamente a implementação do 

programa na área de abrangência da proposta; c) promover a articulação do PAA com outras 

políticas públicas implementadas no município/estado; d) comunicar à Conab, ao Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome ou outros órgãos, qualquer irregularidade identificada 

na implementação do Programa. Após os conselheiros aprovaram a proposta. Na sequencia, Alberto 

apresenta a Proposta nº 00000595343/2019 do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, 

referente ao Temo de Adesão nº 1687/2014 do município de Vera Cruz –RS, no período de 

16/09/2019 a 16/09/2020, que beneficiará 24 agricultores. Após esclarecidas as dúvidas os 

conselheiros definiram que o acompanhamento será através de relatórios de entrega as entidades 

sócio assistenciais e beneficiários, repassados pelos órgãos executores e o acompanhamento do 

programa será realizado como um todo e dentro do que está disposto na legislação. E aprovam por 

unanimidade a proposta. Lembram que a próxima reunião do COMASO ficou marcada para o dia 9 

de janeiro, quinta-feira, às 8 horas, na Sala dos Conselhos. A presidenta agradece a presença e a 

disponibilidade de todos. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião, da 

qual se lavrou a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos conselheiros. Vera Cruz, 

20 de dezembro de 2019. 

 


