
 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 

ATA 91 - Biênio 2017 – 2019 – Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e dezenove na 

sede do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, situado à Rua Artur Machado, n° 553 – Casa 

dos Conselhos, iniciou-se às 09h30min a Reunião ordinária do CMDI. A Vice-Presidente do CMDI 

– Jussara dá as boas vindas e agradece a presença de todos, informa que por motivos de saúde a 

Presidente não pode comparecer hoje à plenária. Seguindo com a Pauta, item informe sobre o 

“Encontro a Voz da Experiência”, a representante do Lar Lição de Vida Oscarina relata sobre a 

importância  da participação de todos, que no último encontro foi composta uma comissão que 

ficará responsável pela elaboração do fluxo de atendimento a pessoa idosa. O próximo encontro 

será no dia 21 de março às 09h no Lar São Vicente de Paulo; 5ª Conferência Municipal dos 

Direitos da Pessoa Idosa a secretária executiva Verediana informa que conferência aconteceu na 

Unidade de Atenção ao Idoso no dia 15 de fevereiro, foi eleitos nove delegados da sociedade civil 

e 2 delegados representante governamental que irão participar da Conferência Estadual dos 

Direitos do Idoso que acontecerá em setembro.  Apresentação Pedido de inscrição: Associação 

de Amparo ao Idoso Flor da Idade os conselheiros responsáveis pela visita técnica e analise 

documental será Jussara e Tânia; Apresentação pedidos de renovações de inscrições: Hotel 

Geriátrico Florípedes ficou na responsabilidade das conselheiras Tânia e Marina, já o pedido do 

Hotel Geriátrico Recanto da Medalha ficará para a próxima plenária, no Lar Dona Inês 

responsável pela visita técnica  Tânia e Paulo.  Item 3 – Leitura das ATAs anteriores, a Vice 

Presidente solicita a Leitura da Ata do mês de fevereiro que foi lida e aprovada pelos conselheiros 

presentes. Item 4 – Apresentação do Departamento de Vigilância Sanitária é informado pela 

secretária executiva Verediana que os responsáveis pelo departamento na data de hoje não 

puderam comparecer, ficando o CMDI de oficializar novamente. É sugerido pela Promotora de 

Justiça Dra. Claudia que a promotoria, instituição e o departamento de vigilância se reúna 

separadamente para estudo individual de cada caso, tal sugestão foi aprovada pelos presentes. 

Foi informado que a inscrição da instituição Vovó Cida está suspensa até que os responsáveis 

pela instituição compareçam a plenária para devidos esclarecimentos sobre a não apresentação 

das readequações solicitadas. Nada mais havendo para ser tratada nesta, a Vice-Presidente 

agradece a presença de todos, informa que a próxima reunião do CMDI é dia 04 de abril de 2019, 

às 09h e encerra a reunião às 10h20min. Esta ata foi redigida por mim, Tereza Cristina da Silva 

Gomes, 1ª Secretária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, que será lida e aprovada 

pelos demais presentes: Paulo Roberto Queiroz da Costa, Marina Aparecida Passos, Tânia Gisele 

Severino, Mozart Luiz dos Santos, Jussara Rocha de Paula Andrade, Teresa Cristina da Silva 

Gomes, Patricia de Fátima Rodrigues Tanaka, Sandra Maria Ottaiano. 


