
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VERA CRUZ  

COMPEI 

ATA do Plenário Nº 148 
Às oito horas do dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezoito, 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: Íris Lenz Ziani,  Cássio Luiz Fernandes, Efali Regert, 

Armindo Scherer, Inadjara Hickmann, Flávio José Halmenschlager, suplente de Rosana de Lara e 

Claudia Zacouteguy que secretariou os trabalhos. O Conselheiro Flávio justificou a ausência da 

Presidente, Rosana de Lara. A secretária, Claudia Zacouteguy, saudou os presentes e deu início a 

reunião. Na sequência, a Conselheira Inadjara apresentou o Projeto feito por ela e as enfermeiras 

Daniela Elâne Roehrs Schneider e Larissa, para a conclusão do curso Saúde do idoso, realizado 

durante o ano de 2017. Os dados apresentados no projeto dão visibilidade quanto a realidade dos 

idosos em nosso município, bem como suas necessidades. Os Conselheiros consideraram 

importante a análise dos dados para pensarmos em propostas de acordo com as reais necessidades 

dos idosos. Seguindo, a Conselheira Íris informou que seguidamente recebe ligações de denúncia e 

solicitação de informações sobre questões de idosos. A referida Conselheira disse que informa e 

orienta quanto aos Serviços disponíveis para a proteção do idoso. Após, a Conselheira Inadjara 

informou que a Secretária de Saúde está conversando com o Prefeito sobre a possibilidade de casa 

geriátrica pública. Os Conselheiros refletiram e concluíram que uma geriatria pública não seria a 

realidade do município, que o melhor seria o município ter um convênio com as geriatrias 

particulares, pois dessa forma seria bem avaliado a situação do idoso e seus familiares. Por fim, 

ficou acordado que a Comissão irá se reunir para reformular a ficha de inscrição no COMPEI e 

adequar com a proposta do estado. A próxima reunião ordinária deste conselho será realizada em 22 

de março de 2018, às 8h na Sala dos Conselhos Municipais. 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 22 de fevereiro de 

2018. 


