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Ao primeiro dia do mês de fevereiro, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se na Sala de Conselhos: 

Gabriela Macedo Ferreira, Solaine Adriana Wagner Ruhoff, Daliane Prochnow, celeste Dummer 

suplente de Attila Elod Blész, Alcido Felten suplente de Irma Schneider, Iris Lenz Ziani suplente de 

Ieda Freese, Franciele Aline Frantz suplente de Luana da Silveira Andrade, Heloisa Raquel 

Assmann Gonçalves e Samia Nassere. A Presidente Samia saudou os presentes e solicitou a leitura 

da ata anterior que foi lida e aprovada por unanimidade. Inicialmente. Samia coloca que esta 

pendente as questões das entidades, logo após dessa reunião. Celeste relata as dificuldades das 

entidades ter condições de se adequar as legislações vigentes, fazem os serviços mas não estão de 

acordo com a parte burocrática de acordo. Alcido Felten colocou que parece que os órgãos públicos 

dificultam o funcionamento das entidades. Celeste acredita que o COMASO é um espaço onde 

podemos criticar, analisar, sugerir e auxiliar para que a mudança ocorra sem prejudicar o andamento 

do trabalho. Iris lembra e ressalta que a presidente do CEI, foi muito feliz nas colocações e na 

explicação sobre o funcionamento, é uma pena que nem todos puderam participar e não foi gravado, 

como também coloca que a política do SUAS não são ações sociais que a as pessoas fazem por 

caridade e o COMASO sempre respeitou o andamento do processo de adequação das entidades, 

auxiliando e escutando o que tinham para dizer. Samia, reafirma que o Comaso tem um olhar de 

facilitador e não de prejudicar, por isso esta chamando individualmente as entidades para explicar  o 

que pode ser melhorado. Prosseguindo Heloisa  relatou a participação na Conferencia Nacional e 

Estadual de Assistência Social, em Porto Alegre. Colocou que as deliberações da Conferência serão 

encaminhadas  por e-mail. Salientou que seria importante ter uma Cartilha do SUAS, conforme 

exemplar que trouxe. Os conselheiros concordaram em fazermos uma. Salientou que houve uma 

mobilização na mesma para terminar com o Criança Feliz, o qual surpreendeu a ela, pois considera 

importante o mesmo. Gabriela e Samia colocam que aqui ele é muito bom pois complementa o 

PIM, mas se fosse só ter ele não seria viável. Heloisa falou que existe uma premiação para os 

Conselhos Municipais e Estaduais, com diferentes categorias. Relatou os exemplos premiados, 

colocando que nosso COMASO também poderia ter concorrido, pois fizemos ações iguais e além 

dos exemplos relatados que foram premiados. Todos relataram que não tinham conhecimento dessa 

premiação para se inscrever. Samia agradeceu a Heloisa por nos ter representado e defendido a 

política de assistência social. Na sequência, Sâmia coloca a questão das visitas que em 2017 

somente foram feitas das inscrições das entidades e solicitou que Iris fizesse o levantamento de 

todas as entidades, programas, serviços oferecidos tanto governamentais e não governamentais. 

Alcindo, questiona porque as entidades devem estar inscritos. Gabriela, Heloisa e Iris, explicaram o 

porque e os benefícios. Samia, solicitou que as comissões comecem a funcionar. Foram revisadas as 

comissões, ficando assim constituídas: 1º Aprovar as Comissões Permanentes de Trabalho e sua 

constituição: I - Comissão de Política de Assistência Social e de Acompanhamento de Comissões 

Regionais de Assistência Social e Comissões Locais de Assistência Social: Iris Lenz Ziani, Irma 

Schneider e Ivan Armando Marx; II - Comissão de Financiamento: Objetiva discutir financiamento, 

orçamento, execução financeira, prestação de contas e planejamento de gastos relativos ao Fundo 

Municipal de Assistência Social – FMAS : Attila Elöd Blész e Samia Nassere; III - Comissão e de 

Promoção da Igualdade Racial e Direitos de Cidadania e de Recursos Humanos e do Bolsa Família:  

Objetiva discutir o grau de inclusão da raça negra nos serviços da Assistência Social, e desenvolver 

temas pertinentes à política de promoção da igualdade racial, bem como, os direitos de cidadania de 



segmentos historicamente excluídos da sociedade e acompanhar o Bolsa Família: Ieda Freese, 

Mirna Regina Weber e Solaine Adriana Wagner Ruhoff; IV - Comissão de Normas: Objetiva 

elaborar e regulamentar através de resolução os critérios de inscrição de entidades prestadoras de 

serviço na área da Assistência Social e defesa de direitos no COMASO: Gabriela Macedo Ferreira, 

Daliane Prochnow, Luana da Silveira Andrade e Heloisa Raquel Assmann Gonçalves. Após a 

discussão foi agendado para a próxima reunião os conselheiros fazerem visita aos serviços 

oferecidos pelo órgão governamental. Foram discutidas questões do Programa Bolsa Família, onde 

a comunidade questiona e critica, mas não diz os nomes de quem estão falando. Gabriela relata que 

muitas pessoas vem procurando o serviço para saber sobre a questões da TV Digital, no qual nosso 

município ainda não está contemplado, mas não entendem. Celeste relata que a entidade esta 

analisando se vai continuar inscrita no COMASO. Alcindo Felten também coloca que também está 

avaliando. Samia, convida os conselheiros que querem participar com a conversa com a Associação 

Lar do Idosos, na sequencia. Nada mais havendo a tratar a presidente encerra a reunião e, eu, Iris 

Lenz Ziani, conselheira suplente e secretária Executiva, lavro a presente ata que após aprovada será 

assinada por mim, pelo presidente e demais conselheiros. Vera Cruz, 01 de fevereiro de 2018. 


