
 

 

 

 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VERA CRUZ  

COMPEI 

ATA do Plenário Nº 140/2017 
Às oito horas do dia vinte e cinco de maio de dois mil e dezessete, 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: Rosana Marisa de Lara, Iris Lenz Ziani, Inadjara 

Hickmann, Cladio Moraes, Madalena Frantz suplente de Armindo Scherer, Ricardo da Silveira 

Duarte, Gladis Beatriz Gerhard e seu suplente Neri Roberto Gustavo Goecks, Efali Regert, Lilian 

Agne suplente de Mara Liliane Teixeira da Silva, Geraldo Back e Claudia da Luz Ramos 

Zacouteguy que secretariou os trabalhos. Inicialmente a presidente, Rosana Marisa de Lara, saudou 

os presentes e deu início a reunião. Foi realizada a leitura da ata da reunião anterior, que foi 

aprovada por unanimidade. Após a leitura da Ata, a Presidente Rosana informou que não foi 

possível fazer a vista na Associação Lar dos Idosos e agendará uma nova data. Na sequência, a 

Conselheira Íris informou que a referida Associação enviou documentação para ser analisada. A 

Presidente propôs, fazermos uma comissão para analisar as documentações enviadas pelas 

entidades. A comissão ficou composta pelos seguintes Conselheiros: Efali Regert, Inadjara 

Hickmann, Ricardo da Silveira Duarte, Cássio Luiz de Oliveira e Rosana de Lara. Seguindo, a 

Conselheira Claudia, informou que entrou em contato com a Vigilância Sanitária e questionou se já 

foi estipulado o número de residentes que a geriatria Lar da Lena pode ter. Informaram que a 

referida geriatria pode ter vinte residentes e os responsáveis da geriatria já foram avisados. Na 

sequência, foi lido ofício do Creas, onde informavam que o Serviço atendeu 15 novas situações que 

envolviam idosos no ano de 2016. Na ocasião, a Presidente questionou se todos os casos 

apresentados foram resolvidos. A Coordenadora do CREAS, Claudia Zacouteguy, respondeu que os 

casos que não tiveram resolução, seguem em acompanhamento pelo Serviços e alguns foram 

encaminhados para o Ministério Público. A Presidente questionou quantos casos foram necessários 

encaminhar para o Ministério Público e a Conselheira Claudia ficou de trazer essa informação na 

próxima reunião. Seguindo, a Conselheira Íris solicitou que os Conselheiros enviassem por e-mail, 

suas respostas do questionário feito para a elaboração do Plano Municipal. Após, a Conselheira 

Inadjara passou algumas informações sobre o curso, Aperfeiçoamento em Saúde da pessoa idosa. 

Informou que nosso município está bem organizado quanto a questão de saúde e direitos dos idosos. 

Pois, dos municípios presentes na capacitação, somente três possuem Conselho do idoso e somente 

Vera Cruz está utilizando a Carteira de Saúde do idoso. Os Conselheiros refletiram sobre a 

importância do uso da certeira de saúde do idoso, pois engloba o histórico de saúde,   tornando o 

atendimento mais efetivo, nos diversos espaços de saúde que o idoso possa vir a procurar. Por fim, 

foi esclarecido para os novos Conselheiros, como funciona a doação para o Fundo Municipal e 

como será liberado a verba para os projetos inscritos. A Presidente Rosana, sugeriu que 

convidássemos um contador do Conselho do idoso do Estado para esclarecer todas as dúvidas sobre 

o Fundo Municipal. A próxima reunião ordinária deste conselho será realizada em 22 de junho de 

2017, às 8h na Sala dos Conselhos. 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 25 de maio de 2017. 


