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Às oito horas do dia vinte e sete de setembro de dois mil e dezessete, 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: Armindo Scherer, Rosana Marisa de Lara, Íris Lenz 

Ziani, Inadjara Hickmann, Cássio Luiz Fernandes de Oliveira, Ricardo da Silveira Duarte, Gladis 

Beatriz Gerhard, Efali Regert, Geraldo Back e Cladio Moraes. Inicialmente a presidente, Rosana 

Marisa de Lara, saudou os presentes e solicitou a leitura das atas 142 e 143. Após lidas foram 

aprovadas por unanimidade pelos presentes. Rosana solicitou para que as Comissões relatassem o 

andamento das visitas e as inscrições das entidades. A Comissão que analisou e visitou a Lar da 

Lena, relatou que entregaram o parecer no dia da visita onde relataram que não estão conseguindo o 

alvará da vigilância sanitária devido a necessidade de fazer alterações nas aberturas e estão com 

mais idosos do que a capacidade do espaço físico, portanto não tem como conseguir a renovação do 

registro. Ficando deliberado pelos conselheiros que se aguardará a documentação até o dia 5 de 

outubro, que é o prazo dado através do parecer entregue. As outras entidades, também se aguarda a 

documentação. Iris relata que a Viver Bem ligou questionando sobre o oficio recebido, mas não 

entregou nenhum documento até o presente momento. A Casa VÓ e Vô, também ligou solicitando 

informações mas, não entregou nenhum documento até o presente momento. Na sequencia foi 

relatado que houve apenas um registro de denúncia na Sala dos Conselhos para o COMPEI. A 

conselheira Inadjara trouxe a proposta de se fazer uma atividade em comemoração ao dia do Idoso, 

surgindo várias ideias, ficando uma de se realizar uma tarde com palestra, a qual será ministrada por 

um palestrante do Senac que se disponibilizou gratuitamente para o evento, quanto ao local será 

visto ainda. Inadjara sugere que a organização do evento seja realizada pelo COMPEI, ficou 

acordado uma reunião extraordinária dia 11 de outubro às 8 horas na sala de reuniões municipais, 

para planejar a atividade. Cladio colocou a disposição o espaço da Associação do Lar dos Idosos 

para a realização do evento. A próxima reunião ordinária deste conselho será realizada em 26 de 

outubro de 2017, às 8h, na Sala dos Conselhos. A conselheira também informou ao grande grupo, 

que a secretaria municipal de saúde esta realizando uma pesquisa com os idosos onde tem área 

coberta por atendimento de agente comunitário de saúde, para identificar o perfil e as demandas 

apresentadas por este público, assim que todos os dados estiverem em gráficos Inadjara levará para 

o conhecimento do conselho. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião da qual lavrei 

a presente ata. Após lida e aprovada será assinada por mim, Iris Lenz Ziani, conselheira, pela 

presidente deste Conselho e demais conselheiros. Vera Cruz 28 de setembro de 2017.  

 


