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

reuniu-se na Sala de Reuniões do CREAS: Marcelo Henrique Carvalho, Gabriela Macedo Ferreira, 

Irma Schneider, Solaine Adriana Ruhoff, Samia Nasser, Neri Goeks, Luana da Silveira Andrade; 

Attila Elôd Blész; Heloisa Assmann; Daliane Prochnow; Mirna Regina Weber, Ieda Freese; Angelita 

Bullerjahn  e a Secretária Executiva, Iris Lenz Ziani, para reunião ordinária e Assembleia de escolha 

dos representantes das entidades civis. Tem por objetivo Assembleia para escolha dos representantes 

do COMASO. Dando início a reunião, o presidente saudou os presentes e solicitou a leitura da ata. 

Foi lida ata anterior e aprovada por unanimidade. Gabriela inicia também dando o retorno sobre o 

roteador aprovado na reunião anterior, que foi adquirido pelo valor total de 120,00 (cento e vinte 

reais). Foi explicado também sobre a reprogramação do saldo de 2016, que a contabilidade ainda 

não conseguiu realizar, sendo que na União vai iniciar apenas em abril o período para reprogramar 

no sistema SuasWeb. Gabriela retomou também que em março será realizado o chamamento das 

entidades para explanação quanto ao Marco Regulatório, que regula o repasse de recursos para as 

entidades e quais as modificações e limites nesta relação com o município. Pretende-se contatar 

com a Assessoria do Estado, solicitando que indique um profissional para expor sobre o referido na 

Audiência Pública. A secretária Executiva Iris apontou sobre rever com os outros Conselhos 

Municipais, que tem objetivos equivalentes quanto a capacitação das entidades quanto a legislação 

vigente, para que pudesse ser realizada de forma única, beneficiando assim as Entidades que 

envolvam mais Conselhos. Foi mencionado sobre a organização em conformidade da Lei nº13.019 

de 31 de julho de 2014 (Marco regulatório das organizações de entidades civis). Foi repensado 

sobre proporcionar uma nova organização, onde haveria um arquivo de cada entidade, constando 

todos os conselhos as quais está inscrita. Não foi concluído sobre a questão. Seguindo a pauta, foi 

abordada a questão do carro que pertencia a Assistência Social, que foi repassado ao Conselho 

Tutelar, Gabriela deu retorno que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, e agora apenas falta a 

Administração realizar o empenho e repassar o dinheiro ao Fundo de Assistência Social. Ainda 

como retorno, foi falado sobre o SIPIA em função dos kits para o Conselho Tutelar. Quanto a isso 

Iris menciona que contatou com a Secretaria dos Direitos Humanos Federal e informaram que no 

momento não há curso disponível. Combinado que esta questão deve ter sequência no COMDICA, 

que é o Conselho desta competência, para que tomem as devidas providências. Como de habitual 

competência deste Conselho, também foram trazidas informações do Bolsa Família. Samia, que é a 

nutricionista da saúde, explicou sobre o acompanhamento do Bolsa Família, informa que digitou os 

dados e assim o índice ficou em torno de 93% pactuado em 2016. Gabriela complementa, 

informando que 300 pessoas em 2016 perderam o Bolsa Família por não responderem aos critérios. 

Foi sugerido que pudesse ser disponibilizado no site da prefeitura um link que dê acesso a lista dos 

beneficiários do Bolsa Família, pois é de interesse público; sendo claro, respeitadas questões de 

sigilo de outras informações, onde Gabriela irá falar com a pessoa responsável para incluir no site o 

link. Seguindo o presidente, Attila, da sociedade civil, coordenou a assembleia de escolha dos 

representantes da sociedade civil para o COMASO, tendo como candidatos e/ou eleitores os 

representantes dos usuários ou de organização de usuários da assistência social, as entidades e 

organizações de assistência social e as entidades de trabalhadores do setor. Após, a manifestação 

dos participantes ficou constituída da seguinte forma: I – Três Representantes dos usuários ou de 

organização de usuários da assistência social: Attila Elöd Blész (Titular) e Celeste Dummer 

(Suplente) da Associação Lar dos Idosos; Irma Schneider (Titular) e Alcido Felten (Suplente) da 

Associação Alegria de Viver; Daliane Prochnow (Titular) e Guilherme Boeck (suplente) Fundação 

de Saúde Dr. Jacob Blesz; II- Dois Representantes de entidades e organizações de assistência social:  

Mirna Regina Weber (Titular) e Edimar Segatto (Suplente) da ASCAR/Emater e Ivan Armando 

Marx (titular) e Jose Valdemar Azevedo (suplente), do Rotary Club Vera Cruz; Um representantes 

de entidades de trabalhadores do setor: Heloisa Raquel Assmann Gonçalves (Titular) e Alex Kurt 



Musskopf (suplente), da OAB. Os integrantes do governo serão apresentados na próxima reunião. 

Ficou previsto para a próxima reunião a composição da diretoria. Para finalizar foram repassados 

alguns informativos, sendo dia 04 de março a Corrida e Caminhada referente ao dia da Mulher e da 

mudança da sala dos Conselhos para a sala no prédio da Prefeitura. 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, 02 de fevereiro de 2017. 

 


