
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VERA CRUZ 

COMPEI 

ATA do Plenário Nº 152 

Às oito horas do dia vinte e oito de junho 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, Efali Regert, Gladis Beatriz Gerhard, Madalena 

Frantz, Cássio Luiz Fernandes de Oliveira, Rosana de Lara 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 da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade. Na 

sequência, a Conselheira Claudia informou que ela e a Conselheira Inadjara participaram do 43º 

Encontro Estadual dos Conselhos Municipais da Pessoa Idosa. Informou que o Conselho Estadual 

repassa para os Conselhos Municipais do Idoso, o espelho das denúncias referentes ao idoso no 

Disque 100. O repasse do espelho é para que os Conselhos possam visualizar a demanda existente, 

verificar se essa demanda está sendo atendida e se considerarem necessário, solicitarem 

fortalecimento dos Serviços existentes ou implementação de novos Serviços. A Conselheira Claudia 

informou que o Serviço CREAS não tem recebido denúncias através do Disque 100 e possivelmente 

a população não está usando essa ferramenta para fazerem as denúncias. Sobre o papel do CREAS, 

informou que foi discutido e esclarecido que o CREAS faz o acompanhamento familiar e a 

investigação fica a cargo da Promotoria ou da Delegacia. Na sequência os Conselheiros Cássio e 

Gládis informaram que participaram do Seminário “Promoção de saúde e combate à violência 

contra o idoso”, que aconteceu na UNISC. Informaram que foram apresentados e discutido vários 

dados referente aos idosos. Referiram que entre os assuntos, o que chamou mais atenção foi 

referente a nutrição dos idosos nas geriatrias, pois segundo pesquisas, os idosos chegam bem, e ao 

passar do tempo vão ficando desnutridos. Informaram que foi discutido sobre essa situação e 

solicitado apoio do Ministério Público para que possa ser verificado essa questão nas vistorias. 

Seguindo, a Conselheira Íris informou que os técnicos da Vigilância analisaram a ficha de visitas do 

COMPEI e consideraram que está bom e não apontaram nenhuma mudança. A Conselheira Iris 

sugeriu que as entidades preencham a ficha para verificarem se tem alguma dúvida ou se há 

necessidade de mudanças. Por fim, a Conselheira Rosana informou que não poderá comparecer na 

próxima reunião, pois vai fazer uma cirurgia. A próxima reunião ordinária deste conselho será 

realizada em 26 de julho 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 28 de junho 

de 2018. 


