
 

 

 

Ata nº 002/2021: Aos dezesseis dias  do mês de fevereiro  do ano de dois mil e vinte e um, às 1 

quatorze horas e cinquenta minutos, reuniram-se na sala de reuniões da prefeitura os membros do 2 

conselho,  conforme os presentes que segue: Luiz Carlos dos Santos Lopes, Silvania W. Dal Piaz, 3 

Marcinei Baraba, Gloria Ferreira da Silva Schulz, Deise Cleciane Folmann, Elizandra Jessica da 4 

Silva Brasil, Ney Ataide de Lima, participou também da reunião a Secretaria de Assistência Social 5 

Neusa Petrekic, Como pauta para esse encontro temos: I -Nomeação do novo presidente. II -6 

situação do idoso LUZINA SOARES DE FARIAS BARROSO, que recentemente ficou viúvo. 7 

Para averiguar as condições do idoso as equipes (Assistente Social e Psicólogo) da 8 

assistência, saúde e educação fizeram visita domiciliar em conjunto. O presidente do 9 

conselho iniciou a reunião explicando com detalhes como foi a visita e quais são as 10 

possibilidades para este idoso, relatou que o mesmo quer ir morar em seu município de 11 

origem e relatou também que os filhos foram procurados para discutir sobre o assunto 12 

e eles estão tendo dificuldade para cuidar do idoso relataram a dificuldade no 13 

relacionamento, ressaltou que não é o caso de negligencia dos familiares e diante da 14 

situação ficou acordado que seria realizado contato com os irmãos para verificar a 15 

possibilidade de dispensarem os cuidados necessários.  16 

Mediante relatórios recebidos das equipes o plenário decidiu por continuar os 17 

acompanhamentos considerando que a situação ainda possa ter uma superação do caso, 18 

mas mesmo assim considera importante realizar a petição para informação do caso. A 19 

nomeação do novo presidente Luiz Carlos dos Santos Lopes foi aprovada por 20 

unanimidade pelo conselho. Nada mais havendo a tratar, eu, Kellen Garcia de Melo, 21 

______________________________________, secretaria executiva do conselho, lavrei 22 

e encerro esta ata que após lida e aprovada será pelos presentes assinada. 23 
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