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ATA 92 - Biênio 2017 – 2019 – Aos quatro dias do mês de abril 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 09h10min a Reunião ordinária do CMDI. A Presidente do CMDI – 

Gabrielle dá as boas vindas e agradece a presença de todos e informa sobre o “Encontro a Voz 

da Experiência” que acontecerá no dia 18 de abril, no Lar Lição de Vida. Seguindo com a Pauta 

solicita a inversão da pauta iniciando com a apresentação de relatório de vistoria técnica, tal 

inversão foi aprovada pelos conselheiros presentes. A presidente faz a leitura do relatório de 

vistoria técnica da organização. O representante da instituição Dr. Mauricio expõe que a 

organização está providenciando a locação de um imóvel adequado e solicita ao CMDI um prazo 

maior devido as dificuldade de encontrar um local adequado conforme as legislações vigentes e 

solicita ainda a revogação da suspensão da inscrição no CMDI. A Presidente sugere uma nova 

visita ao Cantinho da Paz, para verificação do cumprimento das outras adequações solicitadas e 

que a comissão reveja a questão da suspensão. Tal sugestão foi aprovada e a comissão 

composta pelas conselheiras: Tânia e Gabrielle. Outro informe sobre a denuncia da existência de 

uma organização clandestina, a fiscalização será realizada pelos conselheiros: Paulo, Jussara e 

representante da Associação de Asilos Oscarina. Oficio da promotora nº: 166 e 138, foi composta 

uma comissão com os conselheiros: Jussara, Tânia, Mozart, Paulo e Jussara, respectivamente, 

para analise.   Item 3 – Leitura das ATAs anteriores, a Presidente solicita a Leitura da Ata do mês 

de março que foi lida e aprovada pelos conselheiros presentes. Item 4 – Apresentação e 

apreciação do pedido de inscrição da Associação de Amparo ao Idoso Flor da Idade, a analise 

documental e visita técnica foi realizada pelas conselheiras Tânia e Jussara, que informaram que 

foi constato algumas irregularidades no que tange ao espaço físico, acesso aos banheiros, espaço 

restrito. O representante e coordenador da organização Sr. Cristiano explica que foi contratado um 

engenheiro para fazer a planta baixa do imóvel. A associação tem seis banheiros, quatro suítes 

separadas. Apenas um quarto não tem banheiro, a Lavanderia será terceirizada. O numero de 

funcionários é adequado com a legislação e todos são registrados. É Hoje estão acolhidos na 

organização 12 idosos. Após explicação as conselheiras sugerem uma nova visita, para verificar 

as atualização e que o pedido retorne na próxima plenária.  Tal sugestão foi aprovada e os 

conselheiros responsáveis pela nova visita será Jussara e Teresa. Item 5 – apresentação e 

apreciação do pedido de renovação de inscrição do Hotel Geriatrico Floripedes e Lar Dona Inês: 

As conselheiras Tânia e Marina realizaram a visita no hotel Geriatrico Floripedes é informou que o 

hotel está em regular funcionamento e o parecer é favorável a renovação. Após explicação foi 

aprovada a renovação do Hotel Floripedes. Sobre o Lar Dona Inês a visita foi realizada pelos 

conselheiros Paulo e Tania, o conselheiro Paulo expõe que o Lar necessita de algumas 

adequações e que orientou ao Presidente sobre as mesmas, o parecer é favorável e sugere prazo 

de três meses para as adequações. Tal sugestão foi aprovada bem como a renovação da 



 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 

inscrição pelos conselheiros presentes. O pedido de renovação do Lar Lição de Vida: A visita 

técnica e analise documental será realizada pelas conselheiras Tânia e Tereza. Nada mais 

havendo para ser tratada nesta, a Presidente agradece a presença de todos, informa que a 

próxima reunião do CMDI é dia 09 de abril de 2019, às 09h e encerra a reunião às 10h10min. 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, Taciana Carlos de Oliveira, Mozart Luiz 

dos Santos, Jussara Rocha de Paula Andrade, Juliana de Lourenço Silva, Helio Reis dos Santos, 

Gabrielle de Palvas Andrade, Teresa Cristina da Silva Gomes, Sandra Maria Ottaiano. 


