
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VERA CRUZ 
COMPEI 

ATA do Plenário Nº 161 

Às oito horas do dia trinta de janeiro de dois mil e dezenove, 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: Gladis Beatriz 

Gerhard, Íris Lenz Ziani, Arsenio Schroder, Angelita B. Hermes, Gustavo da Silveira, Efali 

Regert e Claudia Zacouteguy que secretariou os trabalhos. Presentes como ouvintes: 

Lenire dos Santos Dihtemer e Andreza Maria Schuster A Presidente, Rosana de Lara, 

justificou sua falta. A secretaria, Claudia Zacouteguy, 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 enfermeira Andreza, representante da geriatria Lar da Lena, 

solicitou entregar a documentação, com as correções apontadas pelo COMPEI. Foi 

informado que era necessário protocolar e após, seria analisado pela Comissão. Porém, 

os Conselheiros presentes, fizeram uma breve análise e esclareceram algumas questões 

sobre a documentação, já que a referida enfermeira não participou da reunião, onde 

foram repassadas as orientações para o preenchimento correto das documentações. 

Apesar de ter sido feita uma breve análise, a documentação ainda será vista da Comissão 

do COMPEI. Na sequência, a Conselheira Claudia informou que a Assistência Social, vai 

auxiliar no almoço, no dia da Conferência Municipal do Idoso. Seguindo, ficou acordado 

que na próxima reunião, será distribuído os eixos da Conferência entre os Conselheiros 

para que possam auxiliar os grupos de discussão. Na sequência, a Conselheira Íris 

informou que dia 22/02 termina o mandato dos Conselheiros, solicitou que informem por 

e-mail, quem vai continuar e quem será substituído. Por fim, acordamos que na próxima 

reunião faremos a eleição da nova diretoria. A próxima reunião ordinária deste conselho 

será realizada em 28 de fevereiro 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 31 de janeiro de 2019. 

 

 


