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Ata de nº 002 de 2017 – Reunião Ordinária 21 de março de 2017
Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e dezessete, realizou-se a reunião ordinária do COMDI,
tendo como local a Casa dos Conselhos sob a presidência do conselheiro Milton Américo dos Santos.
Estavam presentes na reunião: Luciana Cabral, Milton Américo do Santos, Fabiana Domeciano, Adelino José
Fuck, Luciane Pereira Frutuoso, Susana Staats, Cristiane Krauser Gilgen, Doris Deggau Fruit. Justificaram a
ausência: Francielly Kleine Maria Amorim, Patricia Harder, Carlos Roberto Caetano, Elenice Paula dos Santos
Chagas, Viviani Bittencourt Marques, Isaias de Pinho, Iara Martins Amaral. Convidados:Letícia Grola Campos
(SESC), Beatriz M. Souza (CCI), Silvane Penkal (CREAS Norte) Lyz Antunes (ABRATO), Gladis de Souza
(Secretaria da Saúde), Mariclei Stuber (Educadora Física), Iara Lucia Pereira (CRAS Paranaguamirim),
Adriana Schneider (CRAS Jardim Paraíso), Luciana G. Souza (CCI), Tereza S. Coelho (Cras Morro do
Meio), Marcio Sell (SAS), Edna Maria de Souza (COMDE) e Fábio Luis Oliveira (SAS). O Presidente Sr.
Milton deu as boas vindas a todos os presentes na reunião ordinária do COMDI e iniciou à reunião com a
apresentação individual dos visitantes. Após a apresentação Sr. Milton fez a leitura de uma poesia de Cora
Coralina. Colocada em aprovação a ata do mês de fevereiro, a qual foi aprovada por todos. Nesta reunião
tivemos a presença das responsáveis pelo lançamento do livro “Teorias e práticas socioculturais na promoção
do envelhecimento ativo” escrito por vários autores. Quem ficou responsável pela apresentação foi a
Terapeuta Ocupacional, Silvane Penkal – Conselheira do COMDE. Encerrada a apresentação do livro o
Presidente Sr Milton agradeceu e desejou sucesso a equipe responsável pelo belo trabalho. Passado a palavra
aos presentes Sr. Fabio –Diretor Executivo da SAS – da fala da honra, prazer e orgulho em participar de um
evento onde podemos participar do lançamento de um livro, onde servidores públicos tiraram um tempo de
sua vida para compartilhar suas experiências com idosos. Enfatiza que é muito bom participar desse momento
onde está sendo dividido aquilo que já foi testado. Movimento bacana na melhor idade, fazer diferente nas
famílias, podendo se organizar para bem atender aos idosos, na sua comunidade, Igreja. Termina
parabenizando a todos, e também ao COMDI pelo espaço e deseja sucesso a todos.Concluída a
apresentação do livro as autoras e convidados se retiraram e continuamos com a reunião. Ato contínuo foi
passada a palavra para a Letícia do SESC que comentou sobre o evento que aconteceu dia quinze de março
do corrente ano; evento estadual que contou com a participação de setenta e três pessoas, ou seja, o Projeto
Idoso em foco – grupo de estudo que acontece uma vez ao mês. Em Joinville terá a primeira reunião dia seis
de abril as dezenove horas. Leticia lembra que será  elaborado uma agenda anual sobre o envelhecimento ativo
e será disponibilizado aos idosos de tudo o que tem em Joinville. É uma parceira com a Univille, UDESC,
CCI, um trabalho de formiguinha que começou este ano. Milton comenta da agenda elaborada pelo SESC na
semana do Idoso e lembra que podemos mandar material para o SESC até quarenta e cinco dias antes do
evento para divulgação. Sr Milton informa da abertura da semana do Idoso que será na Harmonia Lyra. A
abertura seria com a orquestra Sinfônica de Joinville, mas devido a reformulação a abertura será com uma
peça teatral O Entardecer no dia vinte e cinco de setembro.  No encerramento da semana do idoso acontecerá
o baile na AAPJ e no Teatro Juarez Machado será apresentado o espetáculo Gala do Bolschoi. Em seguida o
Presidente Sr Milton fala das faltas dos conselheiros nas Comissões e que, segundo ele, será necessário
reformular todas as comissões no COMDI. Finaliza chamando a atenção de que hoje na reunião estamos
somente em nove conselheiros, desses sendo dois governamentais e sete não governamentais. Milton salienta
que muitos conselheiros governamentais estavam em cargos comissionados e saíram desses cargos, poucos
são comprometidos com a causa. Esclarece ainda que já foram enviados ofícios às secretarias e estamos
aguardando retorno das indicações de novos conselheiros para representar as secretarias no Conselho. Valmir
lembra que conselheiros governamental ou não governamental deixam seu legado no conselho. Parabeniza os
conselheiros que sempre se fazem presentes no COMDI, dentro das suas possibilidades. Sr. Milton reforça o
compromisso dos conselheiros. Cristiane não concorda que a ausência de conselheiros venham a agregar.
Uma minoria do conselheiros e que fazem a sua parte, mas outros, simplesmente se ausentam das plenárias e
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das comissões. Cristiane ressalva ainda, que não existe divulgação do nosso conselho no facebook. A
conselheira Susana endossa as palavras da Cristiane e relata que no Conselho da Saúde, na qual faz parte,
pegaram pesado na Comissão da Saúde. Afirma que lá irão definir as comissões e avisar os secretários das
pastas. A conselheira Luciane lembrou que o Valmir falava para ela dar uma chamada nos conselheiros para
participarem das comissões, pois o conselho não é só Registro e Denúncia. A conselheira Fabiana diz que está
tentando marcar reunião com a Comissão de marketing, mas não tem respostas dos demais integrantes. Dando
continuidade à reunião o Presidente Milton informa que o Conselho recebeu convite para palestra na UDESC
do Projeto de Extensão Voo Livre – Universidade para a terceira Idade. Sugere que as conselheiras Luciane e
Cristiane representem o COMDI. Sugestão aprovada por unanimidade. O conselheiro Sr Ari lembra que
trazíamos as autoridades para as reuniões, mas hoje o “povo” não quer participar de mais nada. O presidente
pede a palavra e esclarece que devido a falta de conselheiros não vamos seguir a pauta da reunião, deixamos
de definir o item 2.0 Reformulação das Comissões, que ficará para a próxima reunião. Passamos para o item
3.0 Ofícios recebidos: Oficio14/2017 CREAS Sul e Oficio 42/2017CREAS Norte, respostas aos ofícios,
enviados pelo Conselho Estadual do Idoso,por meio de denúncias do disque 100. Estes ofícios serão
encaminhados aos órgãos competentes e para a comissão de políticas públicas.Oficio Conselho Estadual –
informando nova diretoria. Oficio 23/2017 Fundos SAS – Será encaminhado para a Comissão Orçamentária
para a análise e o parecer. Oficio 233/2017 SAS – mudança de horário de atendimento do Centro de
Convivência do idoso.  Oficio 34/2017 Habitação – informando novos conselheiros, são eles: Carlos
Roberto Caetano e Elenice Paula dos Santos Chagas. Oficio 69/2017 Saúde – informando os novos
conselheiros são elas: Franciele Kleine,Maria Amorim e Patrícia Harder. Oficio 70/2017 Secretaria de
Turismo – informando novos conselheiros, são eles: Tiago F Lemos e Samir Alexandre Rocha . Faltam
responder o oficio, referentes às faltas e a indicação de novos conselheiros a Secretaria de Educação e do
Esporte. Oficio 56/2017 CM Saúde. Enviado oficio 0099/2016 em 14/09/2016 do COMDI, respondendo
sobre o serviço de atenção familiar, que estava parado. A conselheira Luciana lembra que eles tinham quatro
grupos de SAD e que foram extintos, hoje só existe um grupo, conforme foi falado durante apresentação na
reunião do COMDI no ano passado. Dando prosseguimento à reunião o Presidente Milton lembra que a
Comissão de Políticas Públicas apresentaria suas ações do ano de 2016, mas ficará para a próxima reunião. A
conselheira Lucianea, informa que levantou todos os dados das quatro conferências na esfera nacional,
estadual e municipal e fez o comparativo das conferências e pouco foi feito. A Comissão tem o objetivo de em
2017 reformular estatuto e cartilha do idoso de forma acessível e organizar as pastas com as políticas públicas.
Milton fala da importância em fazer a capacitação para conselheiros, irá preparar material para a próxima
reunião. A conselheira Cristiane lembra que a mesa Diretora se reuniu antes da reunião ordinária para tratar de
assuntos inerentes ao COMDI e um dos assuntos discutidos foi em relação à Comissão de Registro e
Denúncia que diminui, ou seja, está com poucos membros. Para a conselheira precisamos agilizar e priorizar o
trabalho desta comissão. O Presidente Milton pede a palavra e aborda o tema diagnóstico Social. Milton
enfatiza que é necessário e urgente fazer um convite para que os Conselheiros participem da Comissão de
Diagnóstico, a qual será implantada na reunião ordinária de abril. Milton entende que é necessário fazer um
convite para todas as entidades que possam contribuir com o Diagnostico Social dos Idosos, incluindo a
empresa Painel, para assessoramento. Não havendo nada mais a tratar, eu Doris Deggau Fruit, conselheira,
lavrei a presente ata que, depois de enviada via e-mail aos conselheiros, será aprovada em plenária e
devidamente publicada no site da Prefeitura Municipal de Joinville.

Documento assinado eletronicamente por Milton Americo dos Santos , Usuário
Externo, em 24/04/2017, às 12:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0712641 e o código CRC FA87C720.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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