
 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMASO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA 004/2019 

Aos seis dias do mês de maio 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, Solaine Adriana Wagner Ruhoff, 
Rute Carvalho Favero Silva Magalhães e sua suplente Lidia Teresinha Klinger Kist, Alberto 

Evangelho Pinheiro, Fernanda Kerlen Nyland, Micheline Castro de Oliveira suplente de Leila 

Denise Gassen, Heloisa Raquel Assmann Gonçalves, Salete Wagner e Iris Lenz Ziani, secretária 

executiva do COMASO. A presidente, Isabel Troian dos Santos, saúda os presentes e solicita a 

leitura da ata. É lida a ata. Isabel coloca em apreciação a ata e é aprovada por unanimidade pelos 

conselheiros presentes.  Isabel pergunta se alguma Comissão quer relatar o andamento. A Comissão 

de Financiamento, diz que não iniciaram ainda. Heloisa da Comissão de Normas questiona se não 

há a possibilidade de se fazer uma capacitação para os conselheiros e para as entidades referente a 

inscrição de entidades. Gabriela diz que é bem tranquilo e sugere a Eunice, pois se esperar pelo 

conselho estadual é bem demorado. A partir das colocações fica aprovada por unanimidade a 

utilização de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social do IGD para a realização de Curso 

de Capacitação dos Conselheiros Municipais de Assistência Social referente a legislação de 

inscrição de entidades. Gabriela irá providenciar os encaminhamentos. Iris informa que entraram 

documentação referente a inscrição de entidade de duas entidades que são: Entidade Associação 

Sulina de Crédito e Assistência Rural, CNPJ 92.773.142/0001-00 e da  Ação Social Diocesana de 

Santa Cruz do Sul - Escola de Ensino Médio Anchieta, CNPJ 95.439.238/0003-96 e estas precisam 

ser analisadas e visitadas até o dia 30 de junho. Iris informa aos conselheiros que a Cadeira giratória 

tipo digitador gomback syst. Gas braços reguláveis estofada em tecido preto Comate., número de 

patrimônio 20383, estragou e a mesma foi avaliada pelo setor do Patrimônio e não havia como 

consertá-la portanto será dada baixa do patrimônio em razão de sua inservilidade. Os conselheiros 

aprovam a baixa da mesma do patrimônio do COMASO. A conselheira Heloisa, explica aos demais 

conselheiros como funciona a questão do patrimônio, principalmente os adquiridos com recursos 

não próprios do município. Prosseguindo, Iris explica aos conselheiros como acessar no site do 

Ministério o Programa Bolsa Família como os conselheiros. É explicado detalhadamente o 

Programa Bolsa Família, sobre o que é, a legislação, como funciona, quem pode ser o beneficiário, 

as condicionalidades na educação, na saúde e da assistência social, o papel do controle social, os 

recursos, enfim tudo que contempla o Programa. Solaine explica detalhadamente como são os 

procedimentos na educação referente as condicionalidades na Educação. Gabriela complementa 

como procedem na Assistência Social quando chega uma denúncia e como inserem os dados no 

sistema. Prosseguindo, definem que para a próxima reunião será explanado sobre o CadÚnico. Para 

finalizar as Comissões se organizam para realizarem o que é de sua competência. 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, 06 de maio de 2019. 


