
ATA SEI

Ata de nº 012 de 2017 – Reunião Ordinária de 07 de Dezembro

Aos sete dias do mês de Dezembro 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: Milton Américo dos Santos, Viviani Bittencourt
Marques, Vanderli de Oliveira, Fabiana Domeciano, Adelino José Fuck, Isaías de Pinho, Cristiane
Krauser Gilgen, Iara Martins Amaral, Ari da Cunha, Susana Staats, Doris Deggau Fruit, Elza
Francisco, Marcos Trap, Antonio Coelho, Francisco João de Paula. Justificaram a ausência:
Luciane Frutuoso, Luciana Cabral e Luciana Granemann de Souza. O Presidente Milton deu as
boas vindas a todos os presentes. Passamos para a pauta da reunião – Aprovação da Ata da
Reunião Anterior, a qual foi aprovada após incluir as sugestões encaminhadas pela Viviani para a
Secretária Executiva. Informada que a Posse da nova gestão 2017/2019, acontecera dia
12/12/2017 às 9h na Casa dos Conselhos. Sr Adelino diz que o Sérgio Presidente da AAPJ virá
na Posse da Nova gestão. Valmir informa que terá café e suco e todos estão convidados para a
Posse. Valmir informa que após a Posse os titulares elegerão o Presidente que desta vez será
não governamental e o Vice-Presidente será governamental, será eleita também duas secretarias.
No cerimonial teremos a fala do Presidente, Prefeito e ou Representante. Ato contínuo, Viviani
pede para inserir na pauta do dia a aprovação do TR do diagnóstico social, o que foi aprovado
por todos os presentes. Cabe registrar um elogio a equipe da SAS que ajudou bastante
realizando um excelente trabalho de revisão do TR. Valmir diz que o sonho desta gestão que se
encerra era fazer o diagnóstico social do Idoso, recebemos uma doação do Banco Itaú no valor de
R$ 300,000,00 , o qual será usado para realizar o diagnóstico social do idoso. Esta gestão
elaborou o Termo de Referência e encaminhou para licitação. Valmir informou que talvez demore
de 4 a 5 meses para assinar o contrato. A nova gestão terá muito trabalho para execução deste
diagnóstico social do idoso. Milton diz que este trabalho deve ser fiscalizado e acompanhado para
execução do trabalho. Isaías lembra que a equipe trabalhou bastante, reunindo-se toda semana.
Sr Marcos Trap pergunta o que é o diagnóstico social do Idoso. Valmir explica que será uma
pesquisa onde e como estão nossos idosos, uma amostragem. Viviani diz que este diagnóstico
trará informações para desenvolver projetos, onde investir na qualidade de vida do idoso, teremos
um retrato científico da situação do Idoso de Joinville. A empresa que elaborar o diagnóstico trará
propostas onde deveremos atuar, teremos treinamentos para a rede de atendimento, a politica de
atendimento ao Idoso. Colocado em votação a aprovação do TR que foi enviado por e-mail para
todos os conselheiros este foi aprovado por unanimidade. 2.0 Momento das Comissões – 2.1
Comissão de Divulgação e Marketing fez um relato das atividades desenvolvidas em 2017, são
elas: Dia da Não Violência contra a pessoa Idosa – Divulgação, distribuição de flyer, discurso do
Presidente. Semana Municipal do Idoso – Parceria com SESC e Secretaria do Esporte, Abertura
na Harmonia Lyra, Encerramento no Teatro Juarez Machado, Divulgação de material impresso nos
postos de saúde e divulgação nas Rádios. Propostas para 2017 – Dia da Não Violência Contra a
Pessoa Idosa: Abordar o tema da Não Violência nas Escolas, Construção da Cartilha, Divulgar o
COMDI nos grupos de Idosos, Impressão de material – Estatuto de Idoso, Divulgar e auxiliar na
divulgação do Fundo do Idoso, Criar vídeo de conscientização contra o dia da Não Violência
contra a Pessoa Idosa. Viviani enfatiza a importância do trabalho do Presidente Sr Milton na
realização da Semana Municipal do Idoso. Lembra do Sr. Isaías como fotografo oficial. 2.2
Comissão Orçamentaria – Atribuições: a) análise e acompanhamento da aplicação dos
recursos das contas bancárias, são elas: Fundo do Idoso e Movimentação do COMDI; b)
Participação na análise e proposição do PPA, LDO, LOA; do planejamento da Gestão do
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Controle; c) Participação em eventos sobre o Fundo do Idoso; d) Divulgação para diferentes
seguimentos e meios de comunicação. Conquistas e Metas: a) SPOT de rádio para campanha
2017; b) Parceria Sindepetro; c) Incremento das doações ao fundo R$ 673,82 em dezembro de
2015; R$ 300,000,00 em dezembro 2016; R$ 313,800,00 em novembro de 2017; Meta mínima de
R$ 1 milhão de reais até dezembro de 2019; d) objetivo financiar propostas sociais para o Idoso;
e) lançar edital de propostas; f) Fidelizar doações e parceiros. Ação/Dever dos Conselheiros: a)
Divulgar e investir no fundo do Idoso; b) Conta para depósito no Fundo do Idoso de Joinville. A
coordenadora da Comissão lembra que é importante que todos os conselheiros depositem,
mesmo que em forma de doação, algum valor na conta do Fundo do Idoso, é preciso demonstrar a
confiança que se tem no uso dos recursos. 2.3 Comissão de Politicas Públicas – Susana faz a
apresentação, pois a Coordenadora Luciane Frutuoso não pode estar presente devido aos
compromissos de trabalho. Resultados das 4 últimas conferências Municipais – Eixo saúde
realizado parcialmente no Município exemplo a cartilha de saúde do Idoso, apresentada no
COMDI, mas não aplicada nos postos de saúde; falta de fraldas e medicamentos, devido a falta
de controle, agora está sendo realizado Kanbam. Para conseguir fraldas e próteses é lei, mas não
acontece. Antônio Coelho lembra que existe um projeto de fabricar as fraldas. Fala de prioridade
para atendimento que não existe, pois tudo é prioridade, exemplo chega a polícia com um preso,
ele entra para atendimento e os demais ficam esperando. Onde esta a prioridade para o Idoso?
Susana lembra que nos postos de saúde foi implanta a prioridade para o Idoso. Milton sugere que
esta Comissão deve fazer estudos das Leis e Regimentos Internos, e comparar o que esta ou não,
sendo cumprido, 2.4 Comissão de Registro, Inscrição e Denúncia - Objetivo da Comissão: a)
Conhecer, visitar, fiscalizar e acompanhar as ILPIs; b) Trazer relatórios para a plenária do COMDI
para deliberação; c) Acompanhar diligências quando solicitado por órgãos competentes: O
COMDI tem conhecimento da existência de 42 ILPI's no município; 23 tem o certificado de
inscrição – isto é: enviaram a documentação necessária para o COMDI e estão visíveis e
regulares perante os órgãos fiscalizadores; Através da parceria com o MP/SC Joinville tem hoje
03 ILPIs interditadas; Os demais 16 estabelecimentos, estão pendentes com documentações que
regulam o seu funcionamento. Conclusões: Há necessidade de maior número de conselheiros
para efetivação dessa comissão; de capacitação dos conselheiros para a coleta de dados e
redigir os relatórios; de entendimento por parte dos conselheiros e secretaria executiva de que as
ILPIs sempre exigirão atenção plena, por motivos, hoje, óbvios: a) o envelhecimento populacional
é notório; b) a sociedade sofreu alterações na constituição familiar; c) as ILPIs são Entidades que
deveriam estar preparadas para acolher pessoas idosas que buscam qualidade de vida na
velhice (75-90 anos) e longevidade (90 ou +); d) ter a percepção de que o atendimento ao idoso, é
diferente de trabalhar com o idoso (assistência social X comercial); trata-se de uma vigília
constante. Suzana citou o seguinte pensamento: “Ninguém é tão velho que não espere que depois
de um dia não venha outro”. Séneca, Espanha 4 a.C. Cristiane comenta que é uma comissão que
carrega uma bagagem emocional muito grande, fazer relatório dizendo como está a ILPI para os
órgãos públicos, essa e a nossa contribuição. 2.5 Comissão Diagnóstico Social – Atribuições:
a) Propor a minuta do Termo de Referência; b) Inúmeras reuniões; c) Definição do Trabalho;
Participação da SAS : a) Participação das reuniões; b) fez a minuta final com base nas
solicitações do COMDI; c) Finalizar a proposta do TR; d) Apresentar e aprovar no COMDI; e)
Publicação no SEI (Sistema Eletrônico de Informação); f) Encaminhar para publicação. Milton
agradece as equipes que se doaram neste trabalho, pessoas comprometidas com a causa. Ato
contínuo, assistimos o Vídeo Institucional do COMDI uma conquista desta gestão. Milton informa
que participou da reunião do COMDE, engajado em causas sociais. Uma questão trabalhada são
as calçadas, onde apresentaram o projeto com um novo conceito de calçada em Joinville, onde
terá beneficio para todos os Idosos e deficiente visuais. Milton fala ainda do projeto apresentado
na Câmara de Vereadores para instituir dia 05 de Outubro como Dia do Conselheiro, como forma
de reconhecimento, estiveram na Câmara de Vereadores, Milton Cristiane, Isaías e Adelino. Milton
fez em breve relato da gestão 2015/2017, são eles: 1) Continuação dos Trabalhos de Visitas as
Instituições de Longa Permanência, junto com órgãos Públicos como Vigilância Sanitária e
Ministério Público; 2) Identificação dos Conselheiros; 3) Visibilidade para o COMDI; 4) Semana
do Idoso marca do COMDI; 5) Aumentamos nosso laço de parceria com a Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Joinville – AAPJ; 6) Parceria com a Mitra Diocesana; 7)
Capacitação aos Conselheiros; 8) Incentivo as participações em Cursos e Palestras; 9) COMDI no
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legislativo; 10) Reuniões Ordinárias e das Comissões; 11) Dificuldades Existentes; 12) Principais
conquistas alcançadas. Milton agradece a todos os conselheiros, aos membros da mesa, a
secretaria executiva pelo apoio durante a gestão 2015/2017. A Vice Presidente Cristiane, diz que
foi importante poder contribuir com o conselho, se possível daqui a dois anos voltar para
acompanhar. Ser conselheiro é um trabalho voluntário e de coração, as ações devem ser
coletivas. Pedem que os próximos conselheiros agarrem este desafio com vigor e trabalhar junto
com a secretaria executiva. Agarrem-se na qualidade de vida para chegar bem na velhice. Viviani
reproduziu o áudio do Spot da rádio falando do Fundo do Idoso. Adelino representando a AAPJ,
participou de reunião com a diretoria da AAPJ, a qual ficou muito honrada porque o COMDI a
escolheu como local para fazer o encerramento e entrega de troféus. Informou que a AAPJ está a
disposição para outras ações. Sr. Isaías considera que “pouco ou nada fez”, mas pelo menos
sente que a população Idosa está crescendo e tem bastante pessoas trabalhando para resolver os
problemas dos Idosos. Sr. Ari espera que na próxima gestão a gente consiga resolver a batalha
do transporte, falta de remédio, filas, falta de fraldas. Lê trechos do Estatuto onde fala da
gratuidade do transporte público. Milton sugere retomar o tema no ano que vem na Câmara de
Vereadores. Fazer abaixo assinado. Valmir devemos escutar os órgão públicos e envolvidos para
fazer cumprir a lei. O Conselho faz as solicitações para a Câmara de Vereadores. 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 Marcos Trapp, Usuário Externo, em
26/02/2018, às 13:29, 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 1551640 e o código CRC C773F80F.

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