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Aos três dias do mês de maio, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se na Sala de Conselhos: Luana 

da Silveira Andrade, Solaine Adriana Wagner Ruhoff, Hildor Becker, Gabriela Macedo Ferreira, 

Attila Elod Blész, Mirna Weber, Daliane Prochnow, Heloísa Raquel Assmann Gonçalves, a 

Secretaria Executiva Iris Lenz Ziani e a Presidente Samia Nassere. A presidente saudou os presentes 

e solicitou leitura da ata anterior que foi lida e aprovada por unanimidade. Iniciamos com a pauta da 

reunião, onde foram expostos os pareceres sobre a Liga Feminina de Combate ao Câncer e 

Ascar/Emater, sendo que ambos foram aprovados por unanimidade pelo conselho. Seguindo com a 

pauta sobre as entidades, foi agendado dia 11 de maio às 8h30 min para reunião da comissão para 

avaliar a documentação do Lar dos Idosos, Anchieta e Casa Lar. Sobre a inserção no sistema pela 

Gestão, será aguardado a reunião do dia 30 de maio, que é de capacitação, para verificar o que é 

necessário alterar.  Aproveitando ainda, o Conselho aprova o Projeto de Lei “Política Pública de 

Assistência Social do Município” onde vai ser incluído a Lei da Criação do Conselho e dos 

Benefícios Eventuais. Dando sequencia a reunião, Samia trouxe sobre o Bolsa Família, onde relata 

muita dificuldade de trabalhar com os materiais atuais, como computador e impressora que estão 

com bastante tempo de uso. Como O IGD-Bolsa é compartilhado entre as Secretarias, já foi 

apresentado um orçamento, e a partir deste, mais dois serão realizados, pra prosseguir com licitação 

para compra, onde o Conselho fica de acordo com a compra e com o valor de no máximo 

R$8.200,00 (oito mil e duzentos reais). Samia explanou também sobre o Nasf – Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família, contando com um farmacêutico, um profissional de educação física e um 

assistente social, onde oferece apoio as equipes de saúde e demais equipes técnicas. Foram 

repassados alguns lembretes de eventos, onde Mirna refere do dia 07 de junho às 8h30 o Evento 

com as mulheres rurais, onde será uma palestra com médico sobre plantas medicinais.  Desta forma 

a próxima reunião do Comaso fica transferida para dia 14 de junho. Iris também retomou que dia 15 

de maio haverá a Assembleia Municipal do Comude, onde serão disponibilizadas cinco ideias para 

votação para ser incluída na consulta popular. Refere que é um evento aberto a comunidade e que a 

cada 30 pessoas na assembleia tem direito a um delegado regional. Nada mais havendo a tratar foi 

encerrada a reunião, sendo da mesma lavrada a presente ata que vai assinada por todos os presentes, 

para que se produzam os devidos e legais efeitos. Vera Cruz, 03 de maio de 2018. 

 


