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Ata de nº 004 de 2017 – Reunião Ordinária de 16 de maio de 2017

Aos dezesseis dias do mês de maio 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 Granemann de Souza, Patricia Harder, Carlos Roberto Caetano, Milton
Américo dos Santos, Tiago Furlan Lemos, Edna Maria Viana Machado, Fabiana Domeciano, Adelino José
Fuck, Luciane Pereira Frutuoso, Isaías de Pinho, Susana Staats, Cristiane Krauser Gilgen, Iara Martins
Amaral, Doris Deggau Fruit e Lisete Freitas Vargas Ellmer. Justificaram a ausência: Luciana Cabral, Viviani
Bittencourt Marques e Ari da Cunha. O Presidente Sr. Milton deu as boas vindas a todos os presentes na
reunião ordinária do COMDI e iniciou à reunião, pedindo a apresentação de pessoas novas presentes a
reunião, apresentou-se a Sra Luciana Granemann do Centro de Convivência do Idoso conselheira suplente. Sr
Milton deu as boas vindas a todos, lembrando que na reunião do COMDI podem vir os titulares e suplentes.
Caetano perguntou se ele era titular ou suplente. Foi respondido que o Sr Caetano é titular e a   suplente é a
Sra Elenice Paula dos Santos Chagas. Sr. Milton colocou em aprovação a ata da reunião anterior, lembrando
que sempre a ata vai para revisão da diretoria e após revisada, volta para a secretaria executiva a qual
encaminha aos conselheiros via email  para aprovação em plenária. Nada a acrescentar na ata foi aprovada. 
Momento das Comissões – Comissão de Divulgação Marketing – Tiago comentou sobre a reunião que
teve com a comissão onde trataram do Dia da Não Violência do Idoso e da Semana do Idoso. Colocado para
aprovação entre os conselheiros o folder e flyer do dia da Não Violência.  Valmir comenta que tem muitas
informações no flyer; na sua opinião, precisa ser reduzido, pois poucos lêem. Para ele o objetivo é chamar a
atenção da população. Valmir Sugere que no cartaz seria interessante colocar a cor do COMDI, ou seja, azul,
também o numero do telefone disque 186, verificar se esta funcionando e da Delegacia do Idoso e telefones
dos CREAS. Sr. Milton se compromete a definir o texto do flyer e repassar para a Comissão. O Cartaz será
em formato de A4 e distribuído nas secretárias (50) unidades para distribuição nos postos de saúde. Sr. Milton
fala que no dia da Não Violência faremos uma apresentação teatral na praça com distribuição dos flyers.
Complementa que o Padre Ivan fez a proposta do dia 15 de junho, pois fará uma missa na Praça Nereu
Ramos às 15 horas. E teremos das 14 às 15 horas para divulgação do dia da não violência. Neste momento
será abordado sobre o dia da Não Violência e entrega dos flyers e também a apresentação da peça teatral do
Dionísios Teatro. Milton  conversou com o Dionísio do Teatro e sugeriu a peça Oma. A Mitra Diocesana irá
patrocinar os flyers e o teatro. Tiago lembra que deveremos comparecer no evento para ajudar na entrega do
Flyer. Sr Milton convida todos os Conselheiros para fazer parte deste evento usando a camiseta do COMDI.
O SESC também disponibilizará estagiários para ajudar na entrega do flyers. Cristiane pergunta como vamos
divulgar a ação do COMDI na praça, convidar Canais de TV, Jornal. Valmir fará os contatos com a
Imprensa. Tiago comenta da Semana do Idoso, Sr Milton endossa falando da abertura na Harmonia Lyra no
dia 25 de setembro, com a peça teatral playback 15horas. Milton informa que já conseguiu com alguns
parceiros ônibus para buscar os Idosos nas ILPI´s. O Encerramento será com a peça Gala no Teatro Bolshoi.
Tiago estará verificando a estrutura para a apresentação. Para a apresentação da peça playback os recursos
estão sendo verificados junto ao banco Sicoob na pessoa da Maria Tereza. Valmir encaminhará oficio
solicitando patrocínio. Tiago comenta que encontrou a Maria Tereza falou do evento, ela passou o contato do
banco e agora estão fechando o valor do evento. Sr Milton diz que a comissão ainda precisa verificar a
questão de lanche para a abertura e encerramento da Semana do Idoso. Tiago diz que a demanda de trabalho
está grande e que fizeram reuniões na Secretaria de Cultura. Milton comenta que o texto completo sobre o dia
da não violência contra a pessoa idosa será divulgado na Revista Informa, onde ganhamos o espaço. Cristiane
pede para fazer a programação, desta forma ficará mais fácil a visualização do que acontecerá e as
pendências. Sr Milton lembra que estão organizando a abertura e o encerramento falta as atividades que vão
acontecer no meio desta programação. Sr Milton comentou que esteve no SESC dia 04/05/17, no evento
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Idoso em Foco, projetaram um filme o Envelhecer. Luciana G de Souza deu a sugestão de fazer uma sessão
de cinema para os Idosos no SESC durante a semana do idoso. Sugestão aprovada por todos.  Comissão
Orçamentária – não tiveram reunião. Comissão de Políticas Públicas– Luciane Frutuoso apresentou os
objetivos da comissão para 2017, são eles: Analisar ofícios recebidos, Eixos das Conferências
Municipais/Comparativos x papel, Saúde, Assistência Social, Acessibilidades e Habitação. Caetano
questionou formulários que foram para a Secretaria da Habitação solicitando preenchimento, pensou que era
item relacionado a conferência do idoso. Valmir enviará  aos conselheiros para conhecimento os ofícios que
foram encaminhados para as Secretarias. Luciane explica que foi enviado oficio para as secretárias com o
objetivo de conhecer o que é oferecido aos idosos. Esclarece que são perguntas que foram extraídas da
conferência dos Idosos. Edna fala que a grande maioria do atendimento no posto do Glória e esmagadora
Idosa. Patrícia explica que no Posto do Bom Retiro tentou colocar senhas, mas não deu certo, embora com
horário marcado os idosos continuam chegando muito cedo. Luciane pondera que temos que nos organizar
para dar prioridade ao Idoso. Edna salienta que agendam consulta através do telefone, mas o idoso gosta de ir
ao posto, pois precisa ser ouvido. Luciane responde que o COMDI vai esperar as respostas das secretarias
para verificar o atendimento. Cristiane intervém dizendo que tem demandas diferentes da Edna e Patrícia que é
verificar no estatuto do idoso como estão priorizadas as questões da saúde. Patrícia comenta que às vezes os
idosos ficam lá apenas pelo social (pois é uma área de muito isolamento). Valmir lê o artigo 3º do Estatuto do
Idoso no que tange a Direito a vida - titulo II artigo 8 - Direito a saúde capitulo IV. Valmir fala do atendimento
no Posto de Saúde do Bucarein e que os idosos são bem atendidos, mas presenciou que os idosos chegam
muito cedo. Luciana comenta um fato que aconteceu no CCI-Centro de Convivência do Idoso, ou seja, uma
idosa agendada para ser atendida às 11 horas; chegou as 8horas. Foi atendida mais cedo e ficou chateada,
pois preferiria ficar vendo o movimento, foi encaminhada para trabalhos no CCI. Sr, Milton diz que esses
assuntos são muito interessantes e que gostou da discussão saudável. Salienta que  no hospital São José muitos
Idosos esperam pelo atendimento, mas acontecem emergências que tiram a vaga do Idoso. Luciane lembra
que isso é alta complexidade isso é emergência e urgência. O conselheiro, Sr Adelino informa que faz consulta
periódica marca dia e horário. Numa emergência fica na fila aguardando para ser consultado. Sugere fazer
orientação nos postos de saúde. Luciane lembra que a Comissão de Políticas Públicas junto com a Comissão
de Marketing irá fazer a nova cartilha e revisar o Estatuto do Idoso, para novas impressões e acessível para
todas as pessoas. Luciane também lembra que a comissão terá que verificar o orçamento destinado à pessoa
idosa no município, lembra que tudo isso demanda de tempo. Comissão de Registro, Inscrição e
Denúncia–Cristiane colocou para aprovação na plenária a entrega de certificados para as seguintes ILIP´s -
Feliz Idade, São Miguel e Bethesda. Salienta que as mesmas já tinham entregado a documentação e foram
visitadas neste mês de maio. Em aprovação também o certificado para a entidade CENEF. Aprovada a
entrega do certificado para as ILPI’s acima descritas e também para a Entidade CENEF. O conselheiro Sr.
Adelino representando o COMDI acompanhou visita do Ministério Público e a Vigilância Sanitária  nas ILP´s
Edilar, casa interditada falta documentação. Já a ILPI Cuidando com Amor, estava com cardápio anual, além
de uma vala aberta nãos fundos com risco de mosquito; foi notificada pela VISA. Agendada visita novamente
do MP, VISA e COMDI para o dia 25 de maio. Irão acompanhar esta visita os conselheiros Dóris e Adelino.
Reunião na Câmara de Vereadores – Comissão da Saúde - Cristiane comentou que veio ofício convidando o
COMDI, e representantes de ILPI´s. Comenta que todos tiveram oportunidade de falar de suas dificuldades.
O COMDI esteve representado pelos conselheiros, Milton, Cristiane, Susana e Isaias e Secretaria Executiva o
Sr Valmir. A vice Presidente salienta que fomos preparados para falar das ILPI´s. Conclui que o Vereador
Odir Nunes chamou todos para criar uma Associação de ILPI´s. Milton pondera que interessante é, pois e
melhor recorrer ao grande grupo do que sozinho. Cristiane finaliza que dizendo que é uma ação interessante
como enobrecimento do trabalho do COMDI com os Idosos do município. O presidente pede a palavra e
lembra que a sugestão de abrir uma associação é do Valmir e que o Vereador pediu que o COMDI iniciasse o
processo. Milton falou que não podíamos já que somos órgão fiscalizador. Declarou ao Vereador que estamos
a disposição para ajudar com informações. Cristiane lembra que a comissão de saúde da Câmara de
Vereadores deliberou, na mesma reunião, que o COMDI levasse as necessidades das ILPI´s para a comissão
na Câmara e que o COMDI rebateu dizendo que não é função nossa como conselheiros, mas que cada ILPI
mandasse para o conselho as suas demandas e daqui nos encaminharíamos para a comissão da Câmara.
Susana pede a palavra e diz que discorda, pois o COMDI deveria fazer o relatório da situação dos Idosos,
através da comissão de políticas publicas quanto à necessidade de academia de ginástica, etc. Luciane diz que
vamos aguardar o retorno dos ofícios encaminhados e montar o relatório. Valmir esclarece que deverá vir um
ofício da Câmara de Vereadores solicitando o relatório, quando este chegar poderemos montar o relatório e
encaminhar. Ato contínuo o Presidente Sr Milton pede para Doris falar do Maio Amarelo, este movimento
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serve para chamar a atenção da população quanto aos riscos no trânsito. A conselheira Dóris explica que o
Maio Amarelo acontece no mundo inteiro como forma de sensibilização atenção ao transito.  Comissão de
Diagnostico Social – aconteceram duas reuniões; por sugestão da conselheira a próxima será dia 23 de maio.
Na segunda reunião contamos com a presença de uma empresa que apresentou o que e como fazer o
diagnostico social do idoso; de que forma são coletados os dados e como e constituído o diagnóstico. Para
Valmir temos muito trabalho pela frente. Essa comissão irá fazer uma minuta do TR e apresentar para a
licitação, para que no próximo ano iniciar o diagnóstico, que deve demorar em torno de nove meses. O
presidente Milton explica que iremos fazer reuniões com secretarias e outros órgãos para coleta de dados,
essa sensibilização/mobilização vai acontecer antes do diagnóstico para termos o apoio de todos os órgãos.
Ofícios recebidos – OF 44/2017 Secretaria de Esporte – Indicação de conselheiro Titular Vanessa da
Silva – Suplente Edna Maria Viana Machado. OF 47/2017 SAS Fundos – Relatório de gastos do Fundo do
Idoso (março 2017). OF 80/81 e 91/2017 SAS CREAS – Norte. OF 70/2017 – Secretária de Habitação
– resposta ao oficio 64/2017 do COMDI. Única secretaria que respondeu. Parabéns ao Caetano. Ofício do
COMDE comunicando que nos dias 01 a 04 de junho de 2017 acontece a REATECH – Feira Internacional
de Tecnologia em Acessibilidade e Reabilitação na cidade de São Paulo e que disponibilizou duas vagas na
Van que levará os conselheiros. O conselheiro do COMDI que tiver interesse deverá se manifestar por e-mail
ao COMDI. OF. da Câmara de Vereadores:  Comissão de Participação Popular de Cidadania reunião dia
31 de maio 15 horas no plenarinho, assunto Políticas Públicas de Esporte e continuidade de programas e
ações da Secretaria Municipal de Esporte. Os representantes do COMDI na Câmara irão nesta reunião.
COMDI recebeu denúncia de um senhor que a mãe foi agredida no Hospital São José. A comissão de
Registro, Inscrição e Denúncia foi fazer visita àquele Hospital para verificar a veracidade da denúncia e
também enviou ofício para a direção do hospital comunicando o fato. O hospital, por sua vez, já enviou ofício
resposta salientando que estão tomando medidas administrativas. A resposta será avaliada pela comissão. OF
434/2017, OF 369//2017 do CCI substituindo a Conselheira Elisabete da Silva Dias pela Servidora Luciana
Granemann de Souza. Em seguida foi apresentado o e-mail do CEI-Conselho Estadual do Idoso apresentando
a Web Conferência a qual acontecerá no dia 01/06/2017 das 14h as 16:h30min. Valmir estará enviando e-mail
para os Conselheiros. Milton pergunta se e possível assistir no COMDI. Valmir vai verificar a viabilidade e os
interessados deverão se manifestar via e-mail. Milton pergunta se terá a conferência dos direitos do idoso este
ano. Valmir responde que provavelmente não terá, pois entrou em contato com o Conselho Nacional e a
resposta foi que provavelmente não acontecerá este ano. Em seguida o Presidente comunica que o COMDI
foi convidado para participar do Encontro de Gerontologia em Bento Gonçalves e que o transporte é gratuito,
mas as despesas de inscrição, hotel e alimentação deverá ser de responsabilidade dos conselheiros. Não
houve interessados do COMDI. Milton explica que deixará para ir à Conferência em Criciúma que será no
mês de agosto e gratuita. Valmir informa que a Secretaria da Saúde indicou a Franciele e Patrícia para serem
Conselheiras, no entanto a Franciele nunca participou. A Patrícia tem desejo de ser titular, Valmir estará
enviando  oficio para a secretaria solicitando a alteração e indicação de outra pessoa para suplente. Ato
contínuo a conselheira Edna comenta que Jlle está enviando 70 Idosas para Jogos abertos da terceira idade
para Blumenau onde participarão de várias atividades, domino, canastra, dança e bocha. Diz que estes jogos
são realizados para comemorar e celebrar a vida. Informa ainda que Joinville irá com a maior delegação. O
conselheiro, Adelino coloca a AAPJ a disposição de todos com várias atividades nas segundas, quartas e
sextas-feiras para os idosos se divertirem. Quanto ao dia do conselheiro Valmir informa que o COMDI não
teve retorno, dos outros conselhos, quando a data do Dia do Conselheiros. Luciana conselheira governamental
e coordenadora do CCI agradece a participação no conselho e espera contribui e aprender muito. Não
havendo nada mais a tratar o Presidente Milton deu por encerrada a reunião agradecendo a presença de
todos; 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
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21.863, de 30/01/2014.
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