
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VERA CRUZ 

COMPEI 

ATA do Plenário Nº 154 

Às oito horas do dia vinte e três de agosto 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, Cássio Luiz Fernandes de Oliveira, Lucimeri 

Eisenhardt, Íris Lenz Ziani, Cladio Moraes, Ricardo da Silveira Duarte, Rosana de Lara, Arsenio Schroder, 

Quelen da Silva (ouvinte) e Claudia 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 que foi 

aprovada por unanimidade. Na sequência, a Conselheira Claudia informou que o Serviço CREAS foi 

convidado pela RAPS (Rede de Atenção Psicossocia) para falar sobre a intervenção do Serviço nas situações 

de violação de direitos dos idosos, será dia 13/09 às 8h 30min, na câmara de vereadores. A Conselheira Íris 

também convidou os Conselheiros para participarem do Fórum da Criança e do Adolescente dia 27/08, onde 

terá uma palestra sobre “Cidades Acessíveis”. Na sequência, foi discutido sobre as denúncias recebidas, 

referente os idosos. Falamos sobre a importância de se levar em conta a autonomia dos idosos e que na 

maioria das vezes os idosos têm resistência em aceitar a intervenção dos Serviços. Seguindo, a Conselheira 

Íris sugeriu que o COMPEI convide os representantes dos diversos grupos de idosos do município para 

participar do Conselho e fazerem a inscrição. Por fim, ficou acordado que a Comissão do COMPEI (Rosana, 

Íris e Cássio), irão se reunir com as associações, dia 30/08 às 8horas e com as geriatrias às 10horas, para 

tirarem dúvidas sobre o preenchimento dos formulários e demais documentação do COMPEI. A próxima 

reunião ordinária deste conselho será realizada em 27 de setembro 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 23 de agosto de 2018. 


