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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMASO 

REUNIÃO ORDINÁRIA  

 

ATA 003/2020 

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às oito horas e trinta minutos, na Sala 

dos Conselhos, reuniram-se para reunião ordinária do COMASO, os seguintes conselheiros titulares 

e suplentes, conforme consta no livro de presenças: Claudia da Luz Ramos Zacouteguy, Heloisa 

Raquel Assmann Gonçalves, Salete Wagner, Rute Carvalho Favero Silva Magalhães suplente de 

Clarisse Soares, Micheline Castro de Oliveira, Solaine Adriana Wagner Ruhoff e Caroline Ortolan 

suplente de Solaine  Adriana Wagner Ruhoff, Jeane Maria Nicolay suplente de Fernanda Kerlen 

Nyland, Alberto Evangelho Pinheiro, Iara Rosane Ortiz Paz Dos Santos e Marli Rodrigues Zapello e 

Iris Lenz Ziani. A presidente, Isabel Troian dos Santos e sua suplente justificaram a ausência. O 

vice-presidente, Alberto saúda os presentes e inicia a reunião apresentado a pauta: ata nº002/2020; 

Inscrição e renovação da EMATER; Parecer de finanças do FMAS dos meses janeiro e fevereiro; 

Regras sobre os benefícios eventuais; Inscrições existentes e não; Relato das comissões. É realizada 

a leitura da ata nº002/2020 e em seguida coloca-se em apreciação. A mesma é aprovada por 

unanimidade pelos conselheiros presentes. Alberto apresenta a solicitação de renovação da entidade 

ASCAR/EMATER. A Comissão agenda para o dia 10 de março se reunir e analisar a documentação 

e na próxima reunião trazer o parecer a plenária. Conversam sobre as inscrições e renovação das 

entidades no COMASO, o que é necessário e precisa se fazer algumas mudanças na inscrição e 

renovação quanto o entendimento das entidades, entregam sempre a documentação como era antes e 

quando entregam. É sugerido que se busque auxilio com o jurídico do município e se convoque as 

entidades e se fale sobre a importância de estarem com o registro atualizado, como buscar parceria 

com os outros conselhos já que algumas também estão vinculadas a outras políticas públicas. Irão 

entrar em contato com o jurídico e com as entidades que estão inscritas, mas que não estão de 

acordo e que se elas quiserem continuar precisam atualizar a documentação. Após é agendada que a 

comissão de finanças irá analisar o FMAS referente aos meses janeiro e fevereiro para dia 10 de 

março, às 7h45min. Caroline relata sobre o relatório do PAA, é questionado se é o relatório do PAA 

do município ou é da COOPERVEC. Ela informa que é dos dois juntos. Na sequencia, conversam 

sobre estudar e discutir a respeito dos benefícios eventuais, para elaborar os critérios. Marcam de se 

encontrar para tratar sobre no dia 12 de março, às 13h30mim, e na próxima reunião está será a 

primeira pauta. Conversam sobre campanhas de arrecadação e pedágios que acontecem no 

município e relatam alguns casos de crianças com AME. Conversam sobre as dúvidas que tem sobre 

as entidades que já foram por um determinado período inscritas e se poderia retornar a ser, mesmo 

que ficou fora por um tempo. Conversam sobre convidar alguém do jurídico para participar de uma 

reunião e sanar estas e outras dúvidas. Ou talvez em convidar a UNISC, mas como tem custo teria 

que retirar dinheiro do IGD do conselho, mas é preciso verificar possibilidades. A próxima reunião 

ficou marcada para o dia 2 de abril. O vice-presidente agradece a presença e a disponibilidade de 

todos e nada mais havendo a tratar, o vice-presidente declarou encerrada a reunião, da qual se 

lavrou a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos conselheiros. Vera Cruz, 05 de 

março de 2020. 

 


