
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VERA CRUZ 

COMPEI 

ATA do Plenário Nº 175 

 Às oito horas do dia vinte e sete de fevereiro do ano de dois mil e vinte, realizou-se a 
reunião ordinária do Conselho Municipal do Idoso de Vera Cruz, na sala de reuniões dos 
Conselhos Municipais, estando presentes os seguintes conselheiros, conforme o registro 
no livro de presenças: Rosana Marisa de Lara, Íris Lenz Ziani, Bernardete Maria Garmatz, 
Gustavo da Silveira, Efali Regert, Elli Maria Loebens, Arsênio Schroder, Gladis Beatriz 
Gerhard, Claudia Zacouteguy. A presidente, Rosana Marisa de Lara, saudou os presentes 
e deu início a reunião. Solicitou a leitura das atas anteriores. Foi realizada a leitura da ata 
nº174. Após lida foi aprovada por unanimidade. É questionado como ficou o caso ocorrido 
no Residencial Geriátrico Doces Lembranças, a Conselheira Claudia informou que ao 
entrar em contato com a Promotoria referiram que receberam a mesma denúncia sobre a 
geriatria. A Presidente Rosana, ressalta que o proprietário afirma perante a sociedade que 
a documentação junto ao COMPEI esta completa, mas na verdade não está. A 
Conselheira Gladis sugere que seja chamado o proprietário do Residencial Geriátrico 
Doces Lembranças, para esclarecer dúvidas e salientar que a entidade não está com a 
documentação em dia no Conselho. Na sequência foi discutido sobre a questão das 
entidades não estarem respeitando os prazos de entrega da documentação, 30 de abril. 
Acordaram em enviar ofício notificando as entidades que não encaminharam a 
documentação, após será informaremos a Promotoria quanto a situação de cada entidade 
junto ao Conselho. Seguindo, a Presidente Rosana sugeriu que o Conselho solicite para  
as casas geriátricas informarem quando os idosos não estiverem recebendo visita dos 
familiares, pois a atenção familiar é muito importante para os idosos. Também foi sugerido 
pela Presidente Rosana, fazer um mutirão, na primeira semana de maio para analisar a 
documentação e logo dar retorno as entidades. Todos concordam. Seguindo, a 
Conselheira Iris informou que ligaram do Lar da Lena, solicitando informações 
burocráticas sobre questões de constituição de empresa, pois a geriatria mais uma vez 
está passando por troca de proprietário. Iris relata que informou a eles que não cabe ao 
conselho responder e sim ver com o escritório que presta os serviços burocráticos. Os 
conselheiros conversam sobre o que deverá ser feito, e concordam que a nova 
proprietária deve procurar alguém da área jurídica para orientá-la. Na sequência foi 
apresentado aos conselheiros o Certificado que o COMPEI está com seu Cadastro de 
efetivo funcionamento atualizado no Conselho Estadual da Pessoa Idosa, que é um 
requisito essencial para que pudesse ser enviado o Projeto de reforma no Centro de 
Convivência do Idoso. Na sequência é conversado sobre convidar entidades para 
participar do Conselho, na representação que está vaga, para tanto será publicado edital 
de chamamento publico. Foi solicitado que todos ajudem na divulgação do edital. Depois 
conversam sobre as denúncias que deveriam ser quantificadas mensalmente, para se ter 
por base e noção de controle junto ao COMPEI, ficando para a Sala dos conselhos fazer 
uma planilha de controle. Conversam também sobre fazer campanha para arrecadar  
tampas e lacres para o Rotary, pois a entidade utiliza na manutenção do banco de 
cadeiras de rodas. Conversam sobre fazer um levantamento de número de idosos, mas 
isso ficará para um outro momento. Por fim, definem sobre a elaboração do Plano 
Municipal da Pessoa Idosa que será pauta da próxima reunião, que acontecerá dia 26 de 
março. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião da qual lavrei a presente 
ata. Após lida e aprovada será assinada por mim Secretária, pela presidente deste 
Conselho e demais conselheiros. Vera Cruz 27 de fevereiro de 2020. 

 


