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Ata de nº 003 de 2017 – Reunião Ordinária 18 de abril de 2017
Aos dezoito dias do mês de abril 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,Patrícia Harder, Carlos Roberto Caetano, Milton Américo do Santos,
Viviani Bittencourt Marques, Fabiana Domeciano, Ari da Cunha, Adelino José Fuck, Isaias de Pinho, Susana
Staats, Cristiane Krauser Gilgen, Iara Martins Amaral, Doris Deggau Fruit e Lisete Freitas Vargas Ellmer.
Justificou a ausência: Luciane Pereira Frutuoso. Convidados: Livio Zaro, Sandra M. D. dos Passos (estagiaria
de Serviço Social) Silvestre Ferreira. Iniciamos a reunião com ginástica laboral conduzida pela Cristiane. O
Presidente Sr. Milton deu as boas vindas a todos os presentes na reunião ordinária do COMDI. Pediu a
apresentação de visitantes conforme consta acima na lista de presença. Como de costume fez a leitura de uma
poesia do Cora Coralina e coloca em aprovação uma inversão da pauta, para iniciarmos com o item 1.5
Apresentação do Dionísios Teatro, pois contamos com a presença do Silvestre, responsável pela companhia
de teatro, na reunião para falar da peça teatral a ser apresentada na semana do Idoso dia 25 de Setembro na
Harmonia Lyra. Também solicitou inverter a pauta no que tange a apresentação da Tatiane falar sobre PPA.
Aprovada a inversão, foi passada a palavra para o Silvestre, este fala que o contato foi feito para falar da peça
Entardecer, foca namemória do idoso, onde foi entrevistado vários idosos, cada ator criou um texto, após
conversa com os idosos, lembra que a peça é focada para cuidador de idosos e a peça é reflexiva, pois fala da
realidade do Idoso. Reforça que é um dos melhores trabalhos criados nesta linha. Se o foco é levar os idosos
alegria e descontração, acha importante fazer a peça Play Back, onde os atores chegam cantando, tocando,
falando de seus sentimentos. Os atores perguntam para a platéia sobre os sentimentos e esses são
representados com a história do Idoso. A pessoa que compartilha a história é convidada para subir ao palco e
assiste sua história ser contada, a protagonista tem papel de destaque. Considera o investimento viável, pois
vai falando dos direitos do Idoso, do estatuto. Exemplifica o que os familiares fazem com os idosos hoje.
Pegam empréstimo consignado usando o cartão do idoso. Para ele precisamos empoderar os Idosos. Lembra
que devemos falar do Idoso com respeito. Milton informa que neste evento teremos aproximadamente 300
idosos e pergunta sobre o investimento? Silvestre responde que mandará orçamento via email. Silvestre fala
ainda da sustentabilidade do teatro, pois a maioria dos artistas trabalha exclusivamente de peças teatrais.
Focam também nos trabalhos da periferia. Milton fala que também o COMDI irá buscar recursos e pede para
o Silvestre olhar o orçamento com carinho. Silvestre fala que vivem do teatro social. Comenta sobre a peça
nova, criada pelo filho para homenagear os idosos. Vão lançar livro na feira do livro “Os diferentes na escola”.
Comenta que fazem muitas peças falando dos direitos de ser criança e ser idoso. Sr Milton coloca em
aprovação a peça Play Back, a mesma foi aprovada por todos. Ato contínuo, passamos para o próximo item
da pauta apresentação do Plano de Aplicação do Idoso - PPA, pela Tatiane da Secretaria da Assistência
Social que informou queo Fundo do Idoso teve superávit positivo em 2016 com valor de R$301.394,08 e
cuja alocação sugerida pela comissão de Administração do Fundo é para o Diagnóstico do idoso, deixando
R$ 100,00 para tarifas bancárias. Viviani lembra que este recurso deve ser focado no Diagnóstico do Idoso,
pois o Banco Itaú, que foi quem destinou esses recursos e sabe da intenção do COMDI em realizar o
diagnóstico. Exemplifica que devemos sair do “achismo” e sim trabalhar em campo para ver a realidade do
idoso. Conclui dizendo que não adianta fazer o projeto sem saber o diagnóstico. Cristiane lembra que o
Diagnóstico da pessoa idosa não é feito em cima das ILPI´s e sim na realidade do Idoso. Valmir pede a
palavra e explica que para fazer o Diagnóstico serão usados os dados do Censo, rede de atendimentos, SUS,
CCI, entre outros bancos de dados existentes no Município. Viviani comenta que deveremos fazer
comparativo com o Censo de 2000 e 2010. Susana pergunta qual a região que vai abranger o Diagnóstico?
Viviani diz que estão elaborando a minuta do Termo de Referência para o Diagnóstico, mas abrangerá todas
as áreas urbanas e rurais de Joinville. Valmir explica como funciona a burocracia, enfatizando que é necessário
fazer o TR -Termo de Referência, onde será descrito tudo  o que queremos no Diagnóstico e as formas de
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entrega e aceite do trabalho.Valmir e Viviani já participaram de outros diagnósticos. Conclui salientando que
não podemos cair no mesmo erro do diagnóstico da criança e adolescente que não incluiu a orientação para os
conselheiros interpretarem os resultados do diagnóstico para poderem fazer as políticas públicas. Precisamos
de uma empresa que saiba fazer o trabalho, que já realizou este levantamento. Após todas as empresas
apresentaram as propostas, essas serão avaliadas e a ideia é utilizar os critérios de técnica e preço na licitação
e a empresa que receber maior pontuação ganha a concorrência para fazer o Diagnóstico. Milton lembra que
iremos constituir uma Comissão que será responsável para fazer o TR e vamos procurar empresas para ajudar
no nosso trabalho. Para Milton este Diagnóstico já é uma solicitação antiga, antes não tínhamos dinheiro agora
temos e vamos fazer.  Milton cita a lei nº 6433 de 10/03 de 2009, onde institui a Política Municipal do Idoso e
da outras providências e no seu Capítulo 3, das competências no inciso terceiro diz: “realizar diagnóstico da
realidade Socioeconômica dos Idosos e organizações de atendimento ao Idoso,em parceria com o Conselho
Municipal dos Direitos do Idoso, visando subsidiar a elaboração do Plano de ação e execução da política de
atendimento da população idosa”. Enfatiza que com o Diagnóstico pronto traçamos o plano de ação para os
Idosos. Feita a apresentação o Presidente Milton coloca em votação o valor disponível, conforme
apresentação da Tatiane. Aprovada por todos os presentes. Tatiane também fez uma capacitação projetando
vídeo onde fala dos Orçamentos, - LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA Plano Plurianual, LOA Lei
Orçamentaria Anual. Mostrou a previsão de arrecadação para os 4 anos. O dinheiro que o município arrecada
é previsão para o conselho nos 4 anos, com base nas receitas temos as despesas. Metas fiscais – justificar
nossos recursos. Caetano pergunta quais as resoluções. Milton explica que resolução são todas as decisões do
COMDI e que nem sempre gastam dinheiro. Valmir comenta o exemplo da despesa com a viagem do
Presidente e Luciana a Porto Alegre. Susana pergunta se este valor pode ser usado para outra finalidade?
Viviani fala que não, pois foi aprovada pelo conselho para o Diagnóstico da Pessoa Idosa. Milton colocou em
aprovação a suplementação orçamentária e o Plano de aplicação, ambos aprovados por todos os presentes.
Após as apresentações do Silvestre e da Tatiane da SAS seguiu-se a pauta. Item 1.3 aprovação da ata
anterior. Presidente coloca em aprovação, Dóris fala que tem uma solicitação de alteração feita pela Cristiane
e a mesma será corrigida. Nada mais a acrescentar ata aprovada. Luciana diz que o CREAS, fez Termo de
Referência para contrato de peças teatrais tendo como publico alvo, familiares, cuidadores de idosos e Idosos,
a empresa ganhadora da licitação foi a Casa Teatral, podemos fazer parceria CREAS, COMDI e CCI para
divulgação da peça. Milton sugere usar no dia da Não Violência da pessoa idosa, junto ao SESC. Valmir
sugeriu reunir as Comissões para trabalhar a Semana do Idoso. Viviani sugere agendar reunião da Comissão
em maio. Milton lembra que fala desta programação deste fevereiro, pois precisava reservar os espaços como
a Harmonia Lyra e o Teatro Juarez Machado dia 02/10, onde faremos o encerramento da Semana do Idoso
com o Bolshoi com a peça Gala, uma oportunidade que estamos dando as pessoas idosas de conhecer a
Harmonia Lyra e o Teatro Bolshoi e valorizando as ILPI´s que estão com a documentação em dia. Já
garantida a reserva de ônibus junto aos vereadores parao transporte dos Idosos das ILPI´s que estão
certificadas pelo COMDI, para participar da programação na Semana do Idoso. A função de organizar a
Semana do idoso é da Comissão de Marketing. Valmir lembra que temos antes da Semana do Idoso, o dia
15 de junho para chamar a atenção da população sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. Luciana lembra
que tem duas pecas contratadas, uma para idosos e outra para familiares e cuidadores, e este é o foco do
CREAS, chamar a atenção da população sobre a Não Violência contra a pessoa idosa, sendo esse é o tema
da peça teatral contratada. Deverá acontecer dia 14/06 no período da tarde. Cristiane propõe que a
organização dos eventos tenha a participação da Comissão de Marketing, já fazendo ofício para o CREAS
para o SESC. Milton fará contato no SESC para verificar se está disponível. Viviani salienta que a comissão já
deve estar se articulando e planejando. Cristiane lembra que se a comissão já se organizar e possível fazer o
TR para liberação de lanche, agilizando a organização. Luciana diz que para o CREAS não precisa de oficio.
Cristiane ainda fala que sente falta de divulgação do COMDI no facebook. Viviani lembra que esse também é
o papel da Comissão de Marketing. Para reforçar o time da Comissão de Marketing para planejamento do dia
da Não Violência e Semana do Idoso irão fazer parte temporariamente desta comissão Luciana, Viviani,
reforçando o time já existente que são: Fabiana, Iara, Isaias, Samir, Tiago, Vanessa. Item 2.0-Comissão de
Divulgação e Marketing – Fabiana comentou que mandou convocação para a Comissão confirmaram
presença, mas não compareceram à reunião. Tem muita coisa para fazer e poucas pessoas para trabalhar.
Milton disse que esteve com o Tiago solicitando a presença na reunião, mas o Thiago está impossibilitado, pois
participa de outras comissões. Comissão Orçamentária – aprovação das contas do ano de 2016 -
 reuniram-se para analisar os gastos que foram apenas com passagem área e diária para a Viagem a Porto
Alegre. Sugestão da comissão: aprovar a prestação de contas, mas com a ressalva de que o Conselho não foi
consultado sobre a devolução dos recursos da fonte 100 para a prefeitura e que esta ação deveria ser

Ata SAS.UAC 0774697         SEI 17.0.029380-7 / pg. 2



autorizada pelo COMDI. Milton lembra que isso é praxe do governo, mas, na medida em que precisarmos do
dinheiro, eles liberam. Colocado em votação foi aprovada a prestação de contas de 2016 com ressalva.
Comissão de Políticas Públicas– A Comissão deveria apresentar o planejamento, mas a coordenadora da
comissão não pode estar presente, falta foi justificada. Pauta para a próxima reunião a apresentação do
planejamento da comissão para aprovação dos conselheiros. Comissão Registro Inscrição e Denúncia-
Dóris coloca em aprovação a entrega de certificado do COMDI para a ILPI Viva Mais, aprovado. Também
foi realizada na ILPI Por do Sol, constatado que tem coisas a melhorar. Elaborado relatório e encaminhado
para a Delegacia de Proteção ao Idoso. As ILPI´s São Miguel e Feliz Idade entregaram documentação, mas é
necessário fazer uma visita in loco antes de conceder o certificado, pois tinha coisas a melhorar. Cristiane
lembra que esta comissão está com apenas 3 integrantes. Caetano pergunta somos em quantos conselheiros,
Milton responde 28, 14 titulares e 14 suplentes. Reformulação das Comissões, ficando assim constituída a
Comissão Orçamentária –Milton, Viviani, Adelino e Valmir. Comissão de Registro e Denuncia–
Cristiane, Dóris, Isaias, Adelino, Patrícia e Valmir. Comissão de Políticas Públicas – Caetano, Luciane,
Luciana, Susana, Ari, Lisete e Valmir. Caetano pergunta. Como acontecerá este diagnóstico, qual será o papel
desta comissão? Viviani fala da capacitação dos conselheiros que deverá ser feita pela empresa contratada e o
plano de ação e o diagnóstico será focado nas casas e instituições onde moram idosos. Cristiane lembra que o
foco do Diagnóstico será no Idoso de Joinville não em grupo especifico. Na reunião da mesa Diretora falamos
sobre os possíveis participantes da Comissão de Diagnóstico, ficando assim constituída: Viviani, Fabiana,
Milton, Cristiane, Dóris, Caetano e Valmir. A primeira reunião foi agendada para o dia 27/04 as 9horas. Nesta
primeira reunião a ideia e dar um pontapé inicial, o que é um Diagnóstico e o que esperamos deste Diagnóstico
e montar um cronograma. Valmir explica como deverá estar acontecendo o Diagnóstico, não dá para criar
muita expectativa, fazer uma amostragem. 3.0-Ofícios Recebidos: Of AAPJ – Relatório das Atividades
2016, Of ABIP Relatório de Atividades 2016, Of 001 ILPI Edilar Nova ILPI entrega de documentação, Of
57,58,63,66/2017SAS/CREAS Norte denúncias através do disque 100, Of 32/2017 SAS/Fundos, Of
18/2017SAS/GUPSE – VISA, COMDI, MP e Bombeiros interditam ILPI, , devem retirar os idosos, foi
enviado oficio e veio a resposta. Email da VS em resposta ao Oficio 52/2017 do COMDI, Convite Univille
para falarmos sobre o dia da Não Violência contra os Idosos, dia 14 de junho das 14h as 15h30, temos que
ver quem vai. Oficio Contran solicitação a indicação de Conselheiros, continuam Dóris e Isaias. E-mail do
Ministério Público visita em ILPI dia 06/04, foi na visita a Susana, no Hospital Geriátrico e Anjo Gabriel foram
na visita MP, VISA, Bombeiro e COMDI. Dia 27/04 terá visitas em duas ILPI´s – Cuidando com Amor e
Edilar – COMDI em parceria com a Vigilância Sanitária e Ministério Público. Irão acompanhar as visitas, os
conselheiros Cristiane, Patrícia e Adelino. O conselheiro Sr Isaías pede a palavra e expõe que tem mostrado
no facebook coisas boas que vem acontecendo em Joinville e muitos vem copiando as boas ideias. Pede para
vir no primeiro dia da reunião da Comissão de Diagnóstico para fazer registro fotográfico e divulgar no
facebook. O presidente Milton diz que está autorizado. Milton lembra que o Sr. Isaias e Susana são
oficialmente representantes do COMDI na Câmara de Vereadores.  Susana faz relato da visita ao Hospital
Geriátrico, onde o Ministério Público está verificando o enquadramento deste hospital na legislação, a estrutura
é de primeiro mundo, mas financeiramente é inviável manter. Já em relação a ILPI Anjo Gabriel Susana relata
que não tem registro dos Idosos, controle da vacina, existe vários problemas, não tem condições de manter
conforme descrito no formulário. Cristiane comenta a situação do Hospital Geriátrico, pois as famílias não têm
mais condições de manter; portanto vai ser somente Hospital para atender particulares e convênios.  Em
seguida o Sr. Presidente expõe sobre a ideia de criar o dia do conselheiro municipal como reconhecimento ao
trabalho de todos os conselheiros e, coloca em votação a aprovação da proposta para ser apresentada a
Câmara de Vereadores. Colocado em votação foi aprovada a criação do Dia do Conselheiro Municipal, a ser
comemorado no dia 05 de outubro, em alusão a Promulgação da Constituição Federal do Brasil que ocorreu
em 05/10/1988. Ficou decidido que será enviado oficio para os demais conselhos para conhecimento e Milton
irá conversar com outros presidentes dos conselhos sobre o assunto. Como não havia mais nada a tratar Sr.
Milton encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e, faz um incentivo a participação de todos, que
sejam bem vindos e vistam a camisa do COMDI. 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 17/05/2017, às 09:43, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0774697 e o código CRC 7CAD9327.
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