
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VERA CRUZ 

COMPEI 

ATA do Plenário Nº 172 
 

Às oito horas do dia vinte e oito de novembro, 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, conforme o registro no livro de presenças: Íris Lenz Ziani, Gustavo da 

Silveira, Efali Regert, Bernadete Maria Garmatz, Elli Maria Loebens, Marcio Hoesker, Arsênio 

Schroder, Gladis Beatriz Gerhard, Rosana Marisa de Lara, André Mello Sant’Anna suplente de 

Inadjara Hickmann e Claudia Zacouteguy. Presente como ouvintes: Ana Paula Regert (Lar da 

Lena), Verene de Moura Dias e Quelen da Silva(Vovô Valdomiro). Inicialmente a presidente, 

Rosana Marisa de Lara, saudou os presentes e deu início a reunião. Foi realizada a leitura da ata da 

reunião anterior. Após lida foi aprovada por unanimidade. Seguindo, os Conselheiros decidiram 

antecipar a data da próxima reunião, ficando para o dia 13/12, a antecipação foi devido as 

festividades de final de ano. Também decidiram que na reunião do dia 13, convidaremos os 

representantes das entidades e representantes da Vigilância Sanitária, Tributos e Protocolo, para 

esclarecer quanto a entrega de documentos. Na sequência, foi decidido que na reunião de Janeiro de 

2020, chamaremos a Coordenadora da Secretaria de Desenvolvimento Social para participar da 

reunião e organizarmos o Evento de 01 de Outubro. Seguindo, Gabriela, Coordenadora da 

Assistência Social, pediu licença para informar que o município está aderindo o “Programa Vida 

Saudável”, na modalidade Estratégia Brasil amigo da Pessoa Idosa, saliente que para adquirir o 

Selo de Adesão e concorrer ao Edital, vai precisar do Diagnóstico e Plano Municipal da Pessoa 

Idosa, deste modo o Conselho precisa se organizar para elaborar o Plano. Seguindo, falaram da 

importância dos Contadores informarem a população quanto ao depósito no Fundo Municipal do 

Idoso. Na sequência, o Conselheiro André informou que uma médica do Posto de Saúde Central, 

informou que uma paciente comentou que tem um familiar na geriatria Doces Lembranças que 

reclamou que estavam dando banho de madrugada e que havia pouco funcionário nesse horário. Os 

Conselheiros comentam que não é a primeira vez que chega essa denúncia sobre a geriatria Doces 

Lembranças. Por fim, os Conselheiros André e Claudia informaram que a Promotoria já iniciou as 

Vistorias nas geriatrias e eles estão acompanhando. A próxima reunião ordinária deste conselho será 

realizada em 13 de dezembro de 2019, às 8 h, 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 28 de 

novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 


