
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VERA CRUZ 

COMPEI 

ATA do Plenário Nº 170 

Às oito horas do dia vinte e seis de setembro, 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, Arsênio Schroder, André 

Santana, Gladis Beatriz Gerhard, Rosana Marisa de Lara e Claudia Zacouteguy que secretariou os 

trabalhos. Presente como ouvintes: Ana Paula Regert (Lar da Lena). 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, foi organizado como cada 

Conselheiro poderá colaborar, no evento referente ao dia Internacional do Idoso. Seguindo, a 

Conselheira Íris informou que o Conselho tem recebido denúncias, a maioria é referente a 

exploração financeira. As denúncias são repassadas para os Serviços referenciados. Na sequência, 

os Conselheiros consideraram que seria importante aumentar a divulgação sobre os direitos dos 

idosos, então acordaram em fazerem pequenos anúncios no facebook do Conselho, sobre os direitos 

do idoso. Seguindo, a Conselheira Íris informou que a geriatria Doces Lembranças fez a entrega dos 

documentos no Protocolo da Prefeitura, porém até o momento, essa documentação não chegou até a 

sala dos Conselhos. A Conselheira Gládis se dispôs a auxiliar na procura da documentação. 

Sequindo, a Comissão de análise das documentações, se reunirá para analisar a documentação da 

geriatria Doces Lembranças, assim que encontrarem, bem como a documentação do Lar da Lena. 

Seguindo, os Conselheiros verificaram com o Conselheiro André, a possibilidade da Vigilância 

Sanitária cobrar das entidades, a inscrição no COMPEI. André disse que é possível fazer essa 

cobrança. Por fim, foi organizado a visita do Conselho nas geriatrias que faltam. Os Conselheiros 

Rosana, Inadjara e Márcio vão visitar a geriatria Viver Bem, no dia 04/10. Nesse mesmo dia, os 

Conselheiros Rosana, Efali, Elli e Márcio, visitarão a geriatria Vovô Valdomiro. A próxima reunião 

ordinária deste conselho será realizada em 24 de outubro de 2019, 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 setembro de 2019. 


