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Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às 09

horas, reuniram-se nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência
Social, membros do CMDI - Conselho Municipal dos Direitos do ldoso. A
Presidente, Leonice deu as boas-vindas ao presentes, e dando início a reunião,
passou a palavra para Deise, que trabalha na Gestão da Secretaria de
Assistência Social do município, repassando aos conselheiros que a equipe do
CREAS atenderam o idoso Sebastião José de Oliveira que estava em situação
de risco, não sendo localizado familiar no momento, foi abrigado por situação
emergência na lnstituição de Longa Permanência Lar Fases e Vida, na data de
11 de janeiro, todavia familiares, residentes na Argentina, souberam do
ocorrido, procurando a equipe do CREAS, havendo assim a
desinstitucionalização do referido idoso. Em segundo momento, foi apresentado
o Projeto em discussão pela Secretaria e pela administração do município, para
Cuidador de ldosos a domicilio, idosos carentes e com vínculos familiares
fragilizados, sendo que o cuidador seria pago através de recursos públicos do
município, todavia este projeto está sendo elaborado, onde será estabelecido
critérios e avaliação técnica para a inclusão. Foi também tratado se assuntos
referente o encaminhamento dos documentos para emissão do ARGPF do
Conselho que será encaminhado ao Escritório Regional responsável pelo
suporte ao nosso município. Foi solicitada a mudança da lnstituição APAE a
mudança dos representantes, ficando como titular Rodrigo lser, CPF:
056.769.169-98 e como suplente permanece Alzira Nunes, colocando em pauta

a escolha do Presidente, ficando como Presidente Rodrigo lser, e como Vice-
presidente lvanete Terezinha Vaz Simão. Nada mais havendo a constar encerra-
se a presente ata que segue assinada pelos presentes
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