
ATA DA REUNIÃO DE 27/02/2019 

 
Presidente do conselho sr. Nelson abre espaço para sra. Taisa proprietária do 

Hotel Convívio Mundo Melhor para que a mesma fale sobre a visita que 
recebeu do conselho neste mês a qual aponta a conduta da conselheira Regina 

antiética e sem profissionalismo. 
Conta em pormenores os detalhes da visita que foi feita no horário do café dos 

internos e foi pedido aos conselheiros que aguardassem o final do café para 
que assim pudessem conversar… 

A conselheira Regina verifica sozinha alguns detalhes da organização dos 
armários e a falta de estoques de alimentos, compara com a casa a qual é 

proprietária e como é feito. Taisa não aceitou este tipo de orientação por 
comparações inclusive expõe pelos conhecimentos que tem, pois já foi 

conselheira neste conselho de idosos, conhece os protocolos de fiscalização 
que devem ser seguidos. Conselheira Regina tirou fotos a qual não mostrou 

para os outros conselheiros sendo entendido que seria então para uso pessoal. 

Fala sobre a conduta do conselheiro Felipe como profissional e sugestivamente 
certa. Inclusive acata orientações para seu plano de trabalho. 

Conselheira Regina pega um prato de bolo para se alimentar ao mesmo tempo 
em que fala sobre a falta de alimentos para os idosos. Taisa vê isto como 

incoerente. 
Conselheiro Felipe explica para Taisa que numa fiscalização divide-se o 

trabalho mas sempre devendo ser acompanhado pelo proprietário ou outro 
funcionário do local. Pede desculpas em nome de todos conselheiros pelo 

infeliz incidente. 
Presidente Sr. Nelson agradece a presença da Sra. Taisa e se compromete a 

conversar com a conselheira Regina sobre o acontecido para que não volte a se 
repetir. Sra. Taisa agradece o espaço sedido na reunião e se retira juntamente 

com suas 2 nutricionistas que a acompanhavam. 
Sr. Nelson começa mostrando aos conselheiros  as denúncias que foram feitas 

pessoalmente na casa dos conselhos e fala que todas as denúncias de vínculo 

pessoal serão encaminhadas para os órgãos competentes. 
Conselheiro Clovis fala sobre as pré conferências que já estão sendo feitas . 

É marcada uma reunião extraordinária para 13/02/2019 as 14:00 na casa dos 
conselhos para acertos finais antes da conferência que será nos dias: 19 e 20 

de março de 2019. 
Conselheiro Felipe começa a ler sobre os pareceres das comissões de 

documentações para registro ILPI. 
A primeira casa a ser lido é da Bem Viver a qual apresentou toda 

documentação e foi deferido pelo conselho. 
A próxima casa é o Convívio Mundo Melhor a qual estava irregular no bairro 

Nova Piracicaba mas mudou para um lugar central e conseguiu toda 
documentação sendo apresentado a este conselho a qual foi deferida também. 

A casa Terça da Serra foi indeferido por este conselho por falta de documentos 
importantes para o funcionamento e integridade do imóvel. Não tem o LTA. O 

qual será publicado no diário oficial. 

A casa Aconchego do Idoso também foi indeferido pela falta de importantes 
documentos. Não tem LTA. 



A casa La Vitta também foi indeferido pela apresentação de documentos não 

atualizados e falta de importantes documentos. Inclusive sendo apresentado 
um parecer bem desfavorável e preocupante para este conselho. 

 
Eu redigi, 

conselheira Adriana Oliveira do Nascimentos. 


