
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VERA CRUZ  

COMPEI 

ATA do Plenário Nº 137/2017 
Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e três de fevereiro de dois mil e dezessete, realizou-se a 

Assembleia do Conselho Municipal da Pessoa Idoso do município de Vera Cruz e reunião na sala de 

reuniões dos Conselhos Municipais, com o objetivo da escolha dos representantes dos segmentos da 

comunidade junto ao Conselho Municipal de Pessoa Idosa. Inicialmente o presidente, Cladio, 

saudou os presentes e na sequencia solicitou a leitura do Edital de Chamamento Público 001/2017. 

Após foi apresentado a Lei e o Regimento Interno do COMPEI, conforme o Art 2º da Lei nº 2515, 

de 26 de outubro de 2004, e em seguida os segmentos entre si se elegeram, ficando o COMPEI, 

Representado pelos seguintes segmentos da sociedade civil: De entidades de classes: Rosana Marisa 

de Lara (titular) e Flávio José Halmenschlager (suplente) da OAB; Geraldo Back (titular) e Cristian 

Wagner (suplente) do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; De associações, entidades ou 

instituições, afins com a questão do idoso: Efali Regert (titular) e Flávia Teresinha Werner 

(suplente) Liga Feminina de Combate ao Câncer; Armindo Scherer (titular) e Madalena Frantz 

(suplente) Associação da Terceira Idade “Alegria de Viver”; Ricardo da Silveira Duarte (titular) e 

Cíntia Genehr (suplente) Fundação de Saúde Dr. Jacob Blész; Cladio Moraes (titular) e Hilário 

Wasen (suplente) Associação Lar dos Idosos. Na oportunidade também foi apresentado os 

integrantes por parte do Poder Público Municipal: Cássio Luiz Fernandes de Oliveira (titular)  e 

Luis Fernando Teixeira(suplente); Claudia da Luz Ramos Zacouteguy (titular)  e Micheline Castro 

de Oliveira (suplente); Iris Lenz Ziani (titular)  e Marcia Beatriz Gabe (suplente); Inadjara 

Hickmann (titular)  e André Mello Sant’Anna (suplente); Mara Liliane Teixeira da Silva (titular)  e 

Lilian Agne (suplente); Gladis Beatriz Gerhard (titular)  e Neri Roberto Gustavo Goecks (suplente). 

Prosseguindo, foi discutido e conversado sobre a legislação do COMPEI, e procedeu-se a eleição da 

diretoria ficando assim constituída: Presidente: Rosana Marisa de Lara; Vice-Presidente: Mara 

Liliane Teixeira da Silva; Secretária: Claudia da Luz Ramos Zacouteguy e Secretário Adjunto: Iris 

Lenz Ziani. Prosseguindo foram todos empossados. Para finalizar o presidente Cladio, agradeceu 

pela oportunidade de ter conduzido o COMPEI e desejando um bom trabalho a presidente eleita, 

Rosana. Rosana agradeceu pelo voto de confiança e disse que o COMPEI é formado por todos e há 

necessidade da colaboração de todos, e assim encerrou a reunião. A próxima reunião ordinária deste 

conselho será realizada em 30 de março 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 23 de 

fevereiro de 2017. 


