
339 

Ata de nº 013 de 2016 – Reunião Ordinária 13 de dez embro de 2016 

 

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, realizou-se a reunião 1 

ordinária do COMDI, tendo como local a Casa dos Conselhos sob a presidência do 2 

conselheiro Milton Américo dos Santos. Estavam presentes na reunião: Elisabete da Silva 3 

Dias, Milton Américo do Santos, Viviani Bittencourt Marques, Tiago Furlan Lemos, 4 

Fabiana Domeciano, Luciane Pereira Frutuoso, Susana Staats, Cristiane Krauser Gilgen, 5 

Iara Martins Amaral, Doris Deggau Fruit e Terezinha Prim. Justificaram a ausência: 6 

Luciana Cabral, Vivian Ellen Tácito Gouvea, Ari da Cunha, Isaias de Pinho e Lisete 7 

Freitas Vargas Ellmer.  Convidados: Maria Schmidt da Pastoral da Pessoa Idosa. O 8 

Presidente Sr. Milton deu as boas vindas a todos os presentes na reunião ordinária do 9 

COMDI. Pediu em minuto de silêncio pelas vitimas do acidente aéreo do Time da 10 

Chapecoense. Dona Maria Schmidt (Pastoral da Pessoa Idosa), apresentou-se falando de 11 

como é a organização da PPI, a qual tem material, metodologias próprias, ela é que faz a 12 

capacitação e trabalham com a saúde dos Idosos, já fez parte do COMDI. Milton lembra 13 

que foi reduzido o número de conselheiros, hoje com vinte e oito conselheiros, os 14 

presentes são comprometidos com a causa. Dona Terezinha lembra que temos que 15 

trabalhar com as famílias, pois o desrespeito ao Idoso começa na família. Dona Maria diz 16 

que poucas pessoas se envolvem com a situação do Idoso é um trabalho de formiguinha. 17 

Dando sequência a reunião passou para aprovação da ata anterior. Sr Milton pediu 18 

algumas alterações na sua fala, as quais foram encaminhadas para a secretaria executiva 19 

e as correções foram feitas. Ata aprovada. Momento das Comissões : A comissão de 20 

Registro e Inscrição apresentou parecer favorável a renovação do certificado de inscrição 21 

da ABIP Associação Beneficente dos Inativos e Pensionistas. Aprovado por unanimidade. 22 

Denúncia : Contra o Hospital Regional Hans Dieter Schmidt relatado que naquele hospital 23 

não existe senha preferencial para idosos no tocante a exames e não respeitam 24 

prioridade, para Idosos. Luciane e Sr. Isaias foram verificar in loco e constataram que não 25 

existe a preferencial para Idosos; que os conselheiros orientaram referente a 26 

obrigatoriedade de cumprir a lei. Viviani sugeriu fazer um oficio para o Hospital para que 27 

os setores envolvidos possam rever os seus procedimentos. Tiago sugere encaminhar 28 

ofício para o Ministério Público, pois é lei e de conhecimento, portanto deve ser cumprida. 29 

Em seguida Milton leu matéria do jornal A Notícia, escrita por Jefferson Saavedra, onde 30 

fala que deverá ter maior pressão, perante as autoridades, no que se refere aos direitos 31 

dos Idosos, principalmente, no atendimento de saúde pois estão abrindo novo foco de 32 

pressão do Ministério Público em Joinville. Valmir comenta que o conselho tem papel 33 

fundamental nesta questão, pois em Joinville não existe uma rede de proteção ao Idoso. 34 

Referente ao assunto do Hospital Regional HDS, Valmir sugere que o COMDI deva falar 35 

com o Diretor do Hospital Regional para esclarecer o assunto. Salienta que o COMDI 36 

necessita fazer reuniões com os demais seguimentos da sociedade, pois não conhecem o 37 

que o COMDI faz; divulgar o Estatuto e a Política Municipal e outras leis de direito ao 38 

idoso. A Comissão de políticas Públicas deverá agendar reunião com o Diretor do 39 

Hospital Regional. Luciane falou que o Hospital Regional tem Comissão de Humanização. 40 

Tiago sugere chamar as secretarias dos municípios para orientações a respeito dos 41 

direitos dos idosos. Tiago questiona se na esfera do Estado serão receptivos ao COMDI. 42 
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Lembra que o Estado mostra falência, visto o que está acontecendo com o Hospital 43 

Infantil. Viviani fala que o importante antes de levar para o Ministério Público é chamar os 44 

responsáveis para uma reunião no COMDI, onde colocaremos as leis; uma reunião 45 

ampla, convidando os seguimentos que atendem aos idosos. Milton lembra o fato do 46 

Hospital São José em que o diretor designou responsável para acompanhar a visita e 47 

verificar as queixas como: falta de leito, e pessoas que ficam esperando para fazer 48 

exames, as emergências ocupam o lugar da pessoa que esta esperando ser atendida. 49 

Viviani comenta que pessoas internadas têm prioridade para exames. Exames 50 

emergências as pessoas devem dirigir-se ao PA. Luciane lembra que o posto de saúde é 51 

para agendar exames. Tiago lembra que o hospital regional é referencia agendamento de 52 

exames, que exigem cuidados maiores. Valmir comenta que no ano que vem 2017 53 

devemos trabalhar nas capacitações dos conselheiros quanto as alterações das leis, 54 

exemplo: passagem gratuita, carteirinha do MDS.  Tiago comenta que a palestra do INSS 55 

foi muito boa, deveria fazer nova palestra devido as mudanças. Resultados 2016  e 56 

Planejamento 2017– Comissão Divulgação e Marketing – Resultados – Evento dia 57 

NÂO VIOLÊNCIA contra pessoa Idosa, realizada divulgação por meio de cartazes nos 58 

postos de saúde e rádios, não foi realizada nenhuma ação direta com o Idoso. Tiago 59 

comenta que conseguiram as impressões dos cartazes nas Secretarias e pela Fundação 60 

IPPUJ, a qual foi bem importante e atingiu resultados muito bons, sem muita burocracia. 61 

Valmir comentou que viu os cartazes em três locais. Semana Municipal do Idoso foi 62 

divulgado em vários locais, a qual foi muito boa. A Proposta para trabalhar em 2016 foi 63 

visitar lares de Idosos e verificar necessidades. Visitaram o lar de Idosos Bethania e lá 64 

sugeriram a aquisição de torneiras de fechamento automático, pois os idosos esquecem 65 

de fechar as mesmas; também foi sugerida uma horta suspensa. Tiago entrou em contato 66 

com a Docol mas não consegui para o ano de 2016. Tiago salienta que as responsáveis 67 

pelo lar acham a horta importante, a qual deveria ser mais alta para os Idosos poderem 68 

trabalhar. Ressalta que o mais importante no momento são as torneiras devido ao 69 

consumo da água. Na conversa com a Docol não tinha mais orçamento para doações no 70 

ano. Continuando a apresentação das ações realizadas na semana do Idoso, foi feito o 71 

relato referente a palestra para os idosos, com médica Geriátrica, além do torneio de 72 

canastra e dominó realizado pela FELEJ na Associação dos Servidores Municipais e 73 

também o baile. Propostas para 2017: Trabalhar o dia da NÂO VIOLÊNCIA nas escolas 74 

para conscientização das famílias. Semana Idoso: manter a melhoria no lar Bethânia, com 75 

o objetivo de deixar algum benefício concreto para os idosos. Thiago fala do projeto das 76 

torneiras e que entrou em contato com duas empresas, mas não houve apoio. Conclui 77 

dizendo que agora será mais profissional, fará um projeto detalhado, com fotos para 78 

poder sensibilizar empresários. Cristiane diz não entender o papel da Comissão de 79 

Marketing, pergunta se o conselho pode focar em apenas uma entidade, o papel deveria 80 

ser de trabalhar com a sociedade. Não é a favor de trabalhos específicos para uma 81 

entidade. Deverá ser feita uma sensibilização para os empresários falando das 82 

necessidades dos Idosos. Thiago explica que a decisão da Comissão foi iniciar em uma 83 

entidade e repassar para as outras entidades nos próximos anos, que não sejam 84 

empresas. Salienta que a Comissão continuará com a ação se for de acordo com este 85 

conselho. Cristiane questiona, pois não lembra que este assunto foi colocado em atas 86 

anteriores. Sr Milton lembra que já foi assunto de varias reuniões. Cristiane acredita que é 87 

possível fazer ações que colocam em evidência o COMDI. Valmir salienta que, enquanto 88 



assessor deste conselho, deve clarear algumas coisas, pois este não é o papel dos 89 

Conselheiros do COMDI, realizar qualquer tipo de ação ou de ajuda, nosso objetivo é 90 

divulgar as leis, estatuto, políticas do idoso e cobrar que sejam cumpridas no âmbito 91 

geral. Uma ação dessa não pode jogar “um balde de gelo”, podemos fazer sim, mas 92 

lembra que não é objetivo fazer ação desse gênero, ou seja, arrecadar móveis, 93 

equipamentos, mas sim aprovar um projeto para ser financiado pelo Fundo do idoso,esse 94 

é o papel do COMDI.  Viviani coloca que o projeto das torneiras está em andamento e 95 

temos que colocar o projeto para os parceiros, lembrando que existem outras instituições, 96 

ficando a cargo dos parceiros a execução. Valmir lembra ainda que temos duas entidades 97 

sem fins lucrativos, o trabalho pode ser realizado nas duas ILPIs. Luciane falou que os 98 

cartazes foram divulgados em Porto Alegre, quando da visita dela e do presidente àquele 99 

município, e foram elogiados. Continuando a apresentação das ações da Comissão de 100 

Marketing para 2017 os conselheiros falaram da divulgação da semana do Idoso, 101 

impressão de folder, cartilha com direitos e deveres dos idosos e criar um vídeo de 102 

conscientização do Dia da Não Violência contra os Idosos. Comissão Orçamentária: 103 

Viviani informa que os trabalhos da comissão pouco avançaram, pois estão apenas duas 104 

pessoas. Sr. Ascânio e a Sra. Terezinha não tem comparecido as reuniões. É preciso 105 

enviar material de divulgação para o Sindicato dos Combustíveis em Florianópolis e quer 106 

ver se conseguem que os postos de combustível invistam no FUNDO, através do lucro 107 

real, assim como a Companhia águas de Joinville que é tributada por lucro real para que 108 

eles destinem 1% para o Fundo do Idoso para então realizar o diagnóstico Social. Afirma 109 

que conta com a participação de todos os conselheiros que façam uma doação para este 110 

fundo. No fundo tem o valor de setecentos reais, devemos fazer a lição de casa, o código 111 

identificador é o CPF do doador. Valmir fala que é bem simples fazer a doação no fundo 112 

do Idoso, todos os contadores sabem como proceder. Referente ao diagnóstico Viviani 113 

comenta que iniciou a desenhar o diagnóstico social do Idoso fazendo uma prévia com 114 

que já existe no IBGE sobre o Idoso. Valmir informa ainda que deste agosto o COMDI 115 

vem conversando com o Banco Itaú, o qual perguntou se o COMDI tem projetos a serem 116 

financiados pelo Fundo e que em resposta ao Itaú falou que o conselho tem uma proposta 117 

para fazer o diagnóstico social no valor de R$ 300 mil reais. Por sua vez o banco solicitou 118 

o envio de vários documentos possibilitando a doação em torno de R$ 300.000,00 para 119 

fazer o diagnóstico social. No fundo hoje para viagens e capacitações, tem, 120 

aproximadamente R$ 46.000,00 . Milton informa que a Fundação 12 de Outubro também 121 

fez a provisão no orçamento no valor de R$ 30.000,00 para capacitação. Pelo adiantado 122 

da hora, Milton pede para alterarmos a pauta da reunião, em respeito às pessoas 123 

convidadas que vão fazer a contação de história, Projeto Rios da Alegria, o que foi 124 

aprovado pelos presentes e com isto ficaram para apresentar na reunião de fevereiro às 125 

Comissões Políticas e Públicas e Comissão de Registro, Inscrição e Denúncia. Luciane 126 

comenta que muitos itens elencados das quatro conferências do Idoso e que estão 127 

pendentes. Para a conselheira é necessário organizar o serviço, trabalhar em cima do 128 

estatuto e cartilha de forma acessível. O Presidente solicitou aos conselheiros que tragam 129 

sugestões para trabalhos no ano que vem. Finalizando a reunião os conselheiros tiveram 130 

a oportunidade de ouvir belíssimas histórias para o encerramento das atividades de 2016. 131 

As histórias foram contadas pelas Sras Silvana e Carol da Secretária de Educação.  132 

Milton agradece a presença de todos e pede desculpas por falhas, na condução dos 133 

trabalhos durante o ano, relata que fez tudo o que era possível. Finaliza dizendo que 134 



conta com a participação de todos. Desejou a todos um Feliz Natal e um ótimo ano novo. 135 

Não havendo nada mais a tratar, eu Doris Deggau Fruit lavrei a presente ata que, depois 136 

de enviada via e-mail aos conselheiros, será aprovada em plenária e devidamente 137 

publicada no site da Prefeitura Municipal de Joinville. 138 


