
 

 

 

Ata nº 001/2020: Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 1 

dezesseis horas e doze minutos reuniram-se na sala de reuniões os membros do conselho 2 

para a reunião ordinária, conforme os presentes que segue: Larissa Aroma Martins, 3 

Marcinei Baraba, Elizandra Jéssica da Silva Brasil, Helman Disnei Meneguzzi, Fatima de 4 

Oliveira Baumgartner e Letiane Pereira Silveira. Nesta reunião foi abordado sobre o 5 

caso do idoso L.S. com sessenta e dois anos e que estava morando na rua, o qual foi 6 

internado no dia nove de janeiro em alto estado de desidratação. As equipes de saúde e 7 

assistência social a tempos vinham acompanhando o Sr. L.S, porém o mesmo se negava 8 

a receber qualquer tipo de ajuda até chegar aos estado que foi encontrado. Devido as 9 

condições de saúde foi encaminhado o caso ao ministério público juntamente com laudo 10 

médico, relatório social e outros, pois o mesmo tinha resistência em ser encaminhado ao 11 

ao Lar e muito menos falava sobre a família. Com ajuda de alguns conhecidos foi 12 

encontrado duas filhas, uma delas residentes a pouco tempo em Cuiabá/MT. Depois de 13 

quase um mês internado, já hidratado e sem uso de bebida alcoólica o mesmo aceitou a 14 

oferta do Lar e será encaminhado nos próximos dias e sob orientação da Promotora 15 

durante esse período e com ajuda da equipe técnica do CRAS será buscado a 16 

aproximação da família e talvez sua transferência para próximo aos seus familiares.  17 

Nada mais havendo a tratar, eu, Elizandra Jéssica da Silva Brasil, 18 

______________________________________, Secretária eleita para secretariar esta 19 

reunião, encerro esta ata que após lida e aprovada será pelos presentes assinada. 20 
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