
 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMASO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA 003/2019 

Aos três dias do mês de abril de 2019, às oito horas e trinta minutos, na Sala de Conselhos, 

reuniram-se para reunião ordinária do COMASO, os seguintes conselheiros titulares e suplentes, 

conforme consta no livro de presenças: Isabel Troian dos Santos, Regina Janice de Lara, Solaine 
Adriana Wagner Ruhoff, Lidia Teresinha Klinger Kist suplente de Rute Carvalho Favero Silva 

Magalhães, Alberto Evangelho Pinheiro, Francielle  Alessandra  Menegaes Fuzer, Fernanda Kerlen 

Nyland, Francielle Aline Frantz suplente de Claudia da Luz Ramos Zacouteguy e Ivan Armando 

Marx suplente de Salete Wagner e Iris Lenz Ziani, secretária executiva do COMASO. Rute 

Carvalho Favero Silva Magalhães justificou a ausência por motivos de saúde de familiares. Isabel 

Troian dos Santos, presidente, saúda os presentes e solicita a leitura da ata. Francielle  Alessandra  

realiza a leitura da ata. Isabel coloca em apreciação a ata. A conselheira Lidia diz que não consta a 

situação relatada na reunião sobre o CRAS. É aprovada a ata anterior com a seguinte inclusão: 

Conselheira Lidia relata que no CRAS houve troca de monitor das oficinas e uma indisposição entre 

alguns usuários e a coordenadora do CRAS e solicita que deva ser escutado ambos as partes por 

parte da gestão e a Assistente Social da Gestão, Gabriela, solicita que esta questão é particular, e 

deve ser resolvida fora do COMASO, pois não é assunto para ser trazido para a reunião do 

conselho. Isabel pede que todos a auxiliem na condução dos trabalhos, pois para ela é tudo novo e 

uma experiência nova, que possamos ter sabedoria e um ano de trabalho profícuo. Regina também 

relata que para ela também é novo e questiona de como proceder quando recebe uma denúncia e 

quais os serviços existentes. Iris explica que quando recebe uma denuncia essa deve ser 

encaminhada ao serviço para averiguar e realizar as devidas providências. Ivan reafirma que o 

COMASO não vai resolver a situação e sim encaminhar ao serviço. Iris explica rapidamente alguns 

exemplos e para qual serviço (CRAS,CREAS, Gestão) é encaminhado e como entra o papel do 

Conselho de Assistência Social e este pode solicitar auxilio em relação aos direitos do COMPEI, 

COMDICA, COMPEDE, CMDM  entre outros conselhos para darem apoio. Ivan diz que na parte 

das finanças seria importante o acompanhamento mensal e trazer o parecer a plenária. Isabel diz que 

trabalhou anos nos serviços públicos e não tinha a compreensão do papel dos conselhos. Alberto 

sugere que façamos um cronograma de estudos das legislações e serviços para entendermos e 

conhecermos sobre a politica de assistência social. Vários conselheiros concordam com isso. Isabel 

e Regina, solicita para Iris explicar as competências do COMASO e de cada Comissão. Iris explica 

rapidamente os questionamentos e as dúvidas em relação a frequência nas reuniões, a importância e 

o papel das comissões. Solaine relata que na Educação é ela que faz o acompanhamento do 

Programa Bolsa Família, explicando como procede o monitoramento da frequência escolar e os 

avanços e as dificuldades encontradas. Conselheiro Alberto questiona porque esta diminuindo o 

número de beneficiários. Solaine não sabe o porque mas existem várias condicionalidades. 

Conversam sobre o Programa do Bolsa Família. Surgem vários questionamentos, são relatados 

exemplos de famílias e algumas situações são esclarecidas e outras não. Franciele explica algumas 

condicionalidades referente a saúde.  É orientado que se existem famílias que necessitam devem ser 

orientadas a irem na Assistência Social e se cadastrarem. Alberto questiona sobre até quando as 

entidades devem encaminhar a documentação. É relatado que até o dia 30 de abril de cada ano 

devem encaminhar a documentação. No adiantado da hora fica combinado que a resolução das 

Comissões poderá ser revista os integrantes e na próxima reunião seja explicado detalhadamente 

sobre o Programa Bolsa Família e na sequencia será outro Programa ou serviço. 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, 04 de abril de 2019. 


