
 

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VERA CRUZ 

COMPEI 

ATA do Plenário Nº 153 

Às oito horas do dia vinte e seis de julho 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: Efali Regert, Gladis Beatriz Gerhard, Madalena 

Frantz, Cássio Luiz Fernandes de Oliveira, Lilian Agne de Oliveira, Geraldo Back, Inadjara 

Hickmann e Claudia Zacouteguy que secretariou os trabalhos. A presidente Rosana de Lara 

não estava presente devido a questões de saúde. Como o Conselho atualmente está sem um 

vice-presidente, a secretária Claudia saudou os presentes e deu início a reunião. Foi realizada 

a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, os 

Conselheiros acordaram que na próxima reunião, deverá ocorrer a votação para um vice-

presidente. Seguindo, a Conselheira Inadjara informou que o NASF (Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família) montou um folder com orientações sobre “Casa Segura” para os idosos, 

solicitou apoio financeiro do CREAS para a confecção dos folders. A Conselheira Claudia, 

verificará junto a Secretaria de Desenvolvimento Social se há possibilidade de auxílio. Porém, 

ressaltou a importância do NASF realizar um evento em conjunto com o COMPEI e 

Desenvolvimento Social para a distribuição dos folders. Os Conselheiros concordaram e 

sugeriram que o evento ocorra no mês de outubro, pois no dia 1º de outubro é comemorado o 

dia internacional do idoso. Os Conselheiros sugeriram convidar a Secretária de Saúde, 

Liseana Flores, para ministrar a palestra do evento, pois tem propriedade no assunto e foi um 

sucesso o último evento. Sugeriram que possa ocorrer em dois momentos, um na Associação 

do bairro Arco-Íris e outro no centro. Na sequência, a Conselheira Inadjara informou que o 

Ministério da Saúde, entrou em contato com a Secretaria de Saúde de nosso município para 

sugerirem mudanças na Carteira do Idoso, pois nosso município tem destaque na região, de 

maior aderência da carteira. Por fim, ficou acordado que deverá ser formada uma Comissão 

do COMPEI, para se reunir com as entidades e analisarem a ficha de inscrição. A próxima 

reunião ordinária deste conselho será realizada em 23 de agosto 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 26 de julho de 2018. 


