
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VERA CRUZ 

COMPEI 

ATA do Plenário Nº 157 

Às oito horas do dia vinte e sete de setembro 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 titulares e suplentes: Rosana Marisa de Lara, Efali 

Regert, Arsenio Schröder, Neri Roberto Gustavo Goecks suplente de Gladis Beatriz Gerhard, André 

Mello Sant’Anna suplente de Inadjara Hickmann, Geraldo Back, Iris Lenz Ziani, Roberta Goulart e 

Claudia da Luz Ramos Zacouteguy, que secretariou os trabalhos e Quelen da Silva (ouvinte), Lenire 

Santos Dittberner (ouvinte), Verene Dias (ouvinte). Inicialmente a presidente, Rosana Marisa de 

Lara, saudou os presentes e deu início a reunião. Foi realizada a leitura da ata que foi aprovada por 

unanimidade. Na sequência, a Conselheira a Íris informou que recebeu e-mail do Conselho Estadual 

do Idoso, solicitando que o COMPEI ajude a divulgar que todos os idosos que recebem BPC, 

devem passar na Assistência Social para fazer o Cadastro Único, até 31/12/18. A Conselheira 

Claudia, ficou de verificar com a gestora da Assistência, se os idosos que recebem o BPC, já se 

cadastraram. Na sequência, a Conselheira Íris, informou que o Conselho Estadual do idoso, solicita 

que os Conselhos municipais organizem uma conferência em 2019, o prazo determinado para que 

ocorra a Conferência foi de junho/2018 a março/2019. Os Conselheiros acordaram que a 

Conferência de nosso município deve ocorrer em março de 2019. A Comissão organizadora da 

Conferência será compostas pelos seguintes Conselheiros: Geraldo Back, Íris Lenz Ziani, Rosana de 

Lara e Caludia Zacouteguy. Seguindo, a Conselheira Íris informou que a Secretária de Saúde, 

Liseana Flores, confirmou a participação como palestrante no evento do COMPEI, que será 

realizado dia 22/10. O evento será na Associação do bairro Arco-Iris e iniciará às 14horas. A 

Conselheira Claudia solicitará auxílio da imprensa do município na divulgação do evento. Na 

sequência, a Presidente Rosana e a Conselheira Íris informaram que no dia 30/08, compareceram 

representantes da geriatria Vovô Valdomiro, Doces Lembranças e das Associações Alegria de Viver 

e Lar dos idosos, nesse dia foram passadas orientações sobre o preenchimento dos formulários e 

demais documentação do COMPEI. Esclareceram para os representantes das geriatrias e entidades 

que no Anexo V (Relatório das atividades), deve ser em relação ao Plano de Ação. Seguindo, ficou 

acordado que a Comissão do COMPEI (Rosana, Cássio, Efali, e Inadjara), irão se reunir dia 18/10, 

às 8horas para analisar a documentação das geriatrias. Na sequência, ficou acordado que após a 

reunião da Comissão e após a reunião do COMPEI, do mês de outubro, será enviado relatório para a 

Promotoria, informando quais instituições estão com a documentação e inscrição em dia. Por fim, 

os Conselheiros acordaram que na próxima reunião deverá ser organizado esquema de visitas nas 

geriatrias e Associações. A próxima reunião ordinária deste conselho será realizada em 25 de 

outubro 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 27 de setembro de 

2018. 


