
 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMASO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA 08/2017 
 

Aos seis dias do mês de julho, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se na Sala de Conselhos: 

Daliane Prochnow, Solaine Adriana Wagner Ruhoff, Gabriela Macedo Ferreira, Ieda Freese e sua 

suplente Iris Lenz Ziani, Luana da Silveira Andrade, Heloisa Raquel Assmann Gonçalves, Ivan 

Armando Marx, Irma Schneider, Marcelo Henrique Carvalho, Attila Elöd Blész e a presidente 

Samia Nassere. Dando início a reunião, foram acertados mais trâmites da Conferência. Dentre eles 

foi definido que a palestra da Conferência será realizada por Marciele Trevisan, que é Assistente 

Social da Gestão do Município de Santa Cruz do Sul. Gabriela expôs que foi questionada por outras 

Secretarias, das quais teria sido vetada a oferta de alimentação nas Conferências, e questionada da 

legalidade para tal. Foi discutido sobre a questão, e o Comaso decide manter o almoço, em função 

deste Conselho contar com recurso da Assistência Social (IGD) que engloba esta ação, de poder 

arcar com alimentação tanto para os Conselheiros como para os usuários dentro da legalidade. 

Seguindo a reunião, foi explanado sobre as metas das ações dos programas de governo dos recursos 

do Fundo Municipal da Assistência Social, previstos no projeto do plano plurianual para o 

quadriênio 2018-2021. Os recursos previstos para o ano 2018 são no montante de R$ 819.236,00 

(oitocentos e dezenove mil e duzentos e trinta e seis reais), para 2019 estão previstos R$ 857.452,80 

(oitocentos e cinquenta e sete reais e quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), para  

2020 R$ 899.050,45 ( oitocentos e noventa e nove mil e cinquenta reais e quarenta e cinco 

centavos) e para o 2021 R$ 942.728,15(novecentos e quarenta e dois mil, setecentos e vinte e oito 

reais e quinze centavos). Foram revistos todos as projeções de recursos para os respectivos 

Programas da Assistência Social, onde foi explicado por Gabriela, que pode ser readequado também 

durante o ano, conforme as demandas. E que no município o orçamento do Fundo Municipal de 

Assistência Social conta com aproximadamente 1,02% do total. Desta forma após análise e 

avaliação, os conselheiros do COMASO aprovam por unanimidade as metas das ações dos 

programas de governo dos recursos do Fundo Municipal da Assistência Social, previstos no projeto 

do Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021. A presidente Samia, questionou como esta o 

andamento da Comissão de acompanhamento das entidades. Foi explicado que estão sendo 

avaliadas as documentações, até o momento foi possível ter avaliado uma das entidades, no caso a 

EMATER e foi solicitado uma documentação faltante. Daliane explanou sobre a visita onde foi 

executado um dos projetos da entidade e explicou o que foi percebido e informado, inclusive 

dispondo de fotos. 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,  06 de julho de 2017. 

 


