
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMASO 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

ATA 12/2017 

 

Aos trinta dias do mês de outubro, às treze horas, reuniu-se na Sala de Conselhos: Marcelo 

Henrique Carvalho, Heloísa Raquel Assmann Gonçalvez, Gabriela Macedo Ferreira, Luana da 

Silveira Andrade, Ivan Marx, Attila Elod Blész, Solaine Adriana Wagner Ruhoff, Irma Schneider, 

Daniela Israel da Silva, Iris Lenz Ziani e a Presidente Samia Nassere. A Presidente Samia saudou os 

presentes e solicitou a leitura da ata anterior que foi lida e aprovada por unanimidade. Para 

informação da Comissão de Normas e Monitoramento, foi colocado que chegou a documentação 

referente a inscrição do Lar dos Idosos e Liga Feminina de Combate ao Câncer. Attila colocou o 

descontentamento com os retornos da Comissão referente a análise dos relatórios das entidades, 

principalmente referente a entidade a qual é membro, pois entende que o Conselho não valoriza as 

entidades. Foi então explicado novamente que a questão que gera apontamentos, é que os relatórios 

devem constar as atividades socioassistenciais, pois se não constar as atividades socioassistênciais 

não há como avaliar, sendo que o Conselho é da Assistência Social.  Dando sequência, foi realizado 

no momento da reunião o preenchimento do Censo SUAS do Conselho 2017 onde de forma 

coletiva foram lidas as questões e com a concordância de todos, preenchido direto no sistema, sendo 

assim aprovado por unanimidade o Censo Suas 2017. Após foi analisado o Demonstrativo de 

Serviços/Programas do Governo Federal do SUAS, referente ao exercício de 2016 e o mesmo foi 

aprovado por unanimidade pelos conselheiros. Prosseguindo foi analisado o Demonstrativo para co-

financiamento do Governo Federal do SUAS, referente ao exercício de 2016 – PBF- Programa 

Bolsa Família e foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. Na sequencia foi apreciado o 

Demonstrativo do Gestão SUAS do Governo Federal do SUAS, referente ao exercício de 2016 – 

IGD e aprovado por unanimidade pelos conselheiros. No que tange aos recursos do IGD SUAS, que 

prevê da execução de 3% em despesas com ações relativas ao Conselho de Assistência Social, cabe 

mencionar que foram efetivadas despesas na ordem de R$ 126,00, (duas diárias sem pernoite) tendo 

sido aplicado percentual até o mês de dezembro,  em virtude do crédito no valor de R$ 10.999,54 

ter ingressado nos cofres municipais no final do exercício; deixou-se de aplicar o percentual 

correspondente a este, pois não houve tempo hábil para realizar despesas, ficando estes valores 

disponíveis em conta bancária, a ser reprogramado para execução no exercício de 2017, eis que o 

saldo monta em R$ 15.054,63. 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, 30 de outubro de 2017. 

 


