
 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMASO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA 008/2019 

Ao cinco dias do mês de setembro de 2019, 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: Isabel Troian dos Santos, Solaine Adriana Wagner Ruhoff, 
Fernanda Kerlen Nyland, Claudia da Luz Ramos Zacouteguy, Ivan Armando Marx suplente de 

Salete Wagner, Heloisa Raquel Assmann Gonçalves, Alberto Evangelho Pinheiro, Rute Carvalho 

Favero Silva Magalhães e Francielle Alessandra Menegaes Fuzer. Estiveram presentes Iris Lenz 

Ziani, secretária executiva do COMASO e Gabriela Macedo Ferreira, coordenadora da gestão de 

assistente social. A presidente, Isabel Troian dos Santos, saúda os presentes e solicita a leitura da ata 

anterior. A ata é lida. Isabel coloca em apreciação a ata e é aprovada por unanimidade pelos 

conselheiros presentes. È apresentado a plenária a solicitação da conselheira Lidia Teresinha 

Klinger Kist, suplente dos representantes dos usuários ou de organização de usuários da assistência 

social. Após a apresentação e lembrando que as Regina Janice de Lara (titular) e sua Maria Cristina 

Quoos também já solicitaram anteriormente por telefone a saída do COMASO, os conselheiros 

deliberam em publicar edital público de chamamento para suprir as vagas de uma titular e duas 

suplentes de representantes dos usuários ou de organização de usuários da assistência social. 

Prosseguindo, analisam projeto da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 e o projeto da 

LOA - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020. Após, esclarecidas as dúvidas os 

conselheiros por unanimidade aprovam as Metas das Ações dos Programas de Governo, dos 

recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, previsto no projeto da LDO - Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para 2020, num montante de R$ 685.900,00 (seiscentos e oitenta e cinco mil, 

novecentos reais). Na sequencia, aprovam a projeção do orçamento de despesas do Fundo 

Municipal de Assistência Social, previstos no projeto da LOA - Lei Orçamentária Anual para o 

exercício de 2020, num montante de R$ 685.900,00 (seiscentos e oitenta e cinco mil, novecentos 

reais). Prosseguindo, analisaram o Plano de Ação - ano 2019 para co-financiamento do Governo 

Federal no Sistema Único da Assistência Social no Sistema SUAS WEB. Analisaram, discutiram 

sobre e após tirarem as dúvidas com a Gabriela, Assistente social da gestão. Os conselheiros 

questionaram no Plano a quantidade de beneficiários que serão atendidos e discutiram sobre. 

Gabriela irá averiguar se o número é o número de famílias ou por atendimento e ou por indivíduo. 

Aprovaram por unanimidade o Plano de Ação - ano 2019 para co-financiamento do Governo 

Federal no Sistema Único da Assistência Social. Heloisa relata que uma vez participou num curso e 

aparecia sobre um índice alto de trabalho infantil e abuso e isso incomoda. Ficou combinado que 

Gabriela irá averiguar para o próximo Plano esteja esclarecida.  É questionado como é preenchido. 

Claudia diz que o preenchimento é diário e explica como são as planilhas no CREAS. Na próxima 

reunião Gabriela trará o retorno sobre o item de número de quantidades do plano. Definem que nos 

comentários constem que as parcelas sejam pagas com regularidade. A Comissão das Normas 

relatam que se reuniram e analisaram os documentos das entidades e em relação a Escola Anchieta 

concluíram que se deveria sentar com eles e solicitar auxilio da Eunice para orienta-los. Os 

conselheiros discutem sobre a questão da inscrição e definem que o conselho deveria ser facilitador. 

Combinam que se orientarão e após orientar as entidades. Quanto a entidade Emater, analisaram e 

apresentam o parecer conforme as novas orientação e assim os conselheiros por unanimidade 

aprovam a manutenção de inscrição do “Programa Socioassistencial  de assessoramento, defesa e 

garantia de direitos com inclusão social e produtiva” da Entidade Associação Sulina de Crédito e 

Assistência Rural, CNPJ 92.773.142/0001-00, com sede na Rua Carlos Werner, 245, Centro, CEP 

96.880-000, em Vera Cruz, RS, e é inscrita neste Conselho, sob nº 07/2011. A Comissão de 

Finanças apresenta a parte analisada e tiram dúvidas na oportunidade e assim que terminarem irão 

apresentar o restante dos meses para que o Conselho encaminhe a Gestão. Quanto os Benefícios 



eventuais não retornou, combinam que assim que vier a Comissão irá se reunir e elaborar os 

critérios para após ser deliberada no COMASO. O Relato do curso de Controle Social ficará para 

aproxima reunião. O questionamento sobre a realização da Conferência Assistência Social não veio 

nenhuma orientação mas Fernanda relata da importância da mesma. Na sequencia, as comissões 

combinam as reuniões para se reunir. 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, 05 de setembro de 2019. 


