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Ata de nº 007 de 2017 – Reunião Extraordinária

 

Aos dias vinte e cinco de julho de dois mil e dezessete, realizou-se a reunião extraordinária 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,Carlos Roberto Caetano, Fabiana Domeciano, Adelino José
Fuck, Isaías de Pinho, Iara Martins Amaral, Doris Deggau Fruit. Justificaram a ausência: Susana Staats, Ari da
Cunha, Viviani Bittencourt Marques, Patricia Harder, Luciane Pereira Frutuoso, Lisete Freitas Vargas Ellmer
e Cristiane Krauser Gilgen. O Presidente Milton deu as boas vindas a todos os presentes na reunião
Extraordinária do COMDI e iniciou a reunião, com a seguinte pauta: Semana do Idoso e III Seminário de
Envelhecimento Ativo em Itá-SC. Sr Milton inicia falando da Semana do Idoso, com a seguinte programação
em andamento: Abertura dia 25/09/2017 das 14h as 17h, tendo como local a Sociedade Harmonia Lyra, com
a peça teatral Play Back com Dionísio Teatro (Silvestre), com o tempo aproximado de uma hora (15h às 16h.
Milton informa que é necessário verificar a forma de pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
referente ao teatro e que está sendo verificado o patrocínio com a SICOOB ou Mitra. O café será servido no
final do evento. Informa ainda que a Secretaria Executiva do COMDI é a responsável para fazer o TR.
Pendencias para a abertura do evento: a) Convites para entidades e autoridades; b) Envio de ofícios para
Câmara de Vereadores, (Odir, Fachini, Girardi), os quais irão providenciar os ônibus para transporte dos
Idosos das ILPI´s para o evento; c) Definir as ILPI´s que serão convidadas; (Milton lembra que as mesma
deverão estar com a documentação em dia); d) Contactar com Detrans (guarda municipal) para fazer o
fechamento da rua  XV de Novembro, na altura da Harmonia Lyra das 13h30 as 15h e das 16h30 as 17h30;
e) Recepção dos presentes, solicitou ao Sr.Isais para receber os Idosos que vem de ônibus; f) Verificar som,
microfones, computador, projetor, tela; g) Apresentação do Coral Udesc – Vôo Livre (em negociação); h)
Apresentação do vídeo institucional do COMDI; i) Registro e falas das autoridades na abertura; j) Fala do
Prefeito ou representante; l) Fala de médico geriatra (Dr.Hercilio ou Dra Francisca); m) Fala do Ministério
Público; n) Fala do Presidente do COMDI e oficializar a abertura; o) uma lembrança para a pessoa mais idosa
presente no evento (entrega pela Vice Presidente). Valmir sugeriu ir no CCI convidar grupos de Idosos, pois é
necessário lotar o espaço. Iara sugeriu convidar idosos do CENEF, SESC, AAPJ, ABEJ. O conselheiro Sr
Isaias sugere cartaz para divulgação. Após relatar pendências da abertura Sr Milton começou a falar do evento
de enceramento da semana do Idoso, que acontecerá no dia 02/10/2017, tendo como local o Teatro Juarez
Machado, no horário das 15h às 16h com apresentação do Balé de Gala, cortesia do Balé Bolshoi. Será
servido café no encerramento no horário ás 17h. Pendências para a realização do evento: a) Rider Técnico,
luz, e equipe de operação; b) Som, microfones, computador, projetor, tela; c) Apresentação do Institucional
do COMDI; d) Convites para entidades e autoridades; d) Envio de ofício para a Câmara e Vereadores que
deverão patrocinar os ônibus; e) Recepção dos presentes; f) Registro e falas das autoridades no encerramento;
g) uma lembrança para a pessoa mais idosa presente no evento (entrega pela Vice Presidente). Relação de
entidades a serem convidadas para o evento de abertura e encerramento da Semana do Idoso. Prefeitura
Municipal Joinville – Gabinete do Prefeito – Secretaria de Governo; Secretarias Municipais com ligação ao
Conselho; Secretaria Rural; Conselho Estadual do Idoso; Câmara de Vereadores; Ministério Público:
Defensoria Pública; Delegacia de Proteção ao Idoso; Vigilância Sanitária; Corpo de Bombeiros Militar e Civil;
ILPI´s; Vila Vicentina; Centro de Convivência do Idoso; Grupos de Idosos; CREAS; Conselhos; Conselho da
Cidade; SESC; Mitra Diocesana; Fundação 12 de Outubro; Pastoral dos Idosos; Univille; Udesc; Igrejas;
Clubes 3ª Idade; Associação Joinvillense de Medicina; APAE; INSS; Sindicato dos Aposentados; Sindicato
do Comercio; Sindicato da Saúde; ASAPI; (Ipreville); Clube das Mães e Associação de Moradores. O
Presidente informa chama a atenção relatando que há ainda muito trabalho a ser realizado, mas o início e
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término da Semana do Idoso estão encaminhados. Salienta que é necessário verificar os dias intermediários
desta semana. Fabiana lembra que em conversa com a Vanessa estão organizando o campeonato de dominó e
canastra. Valmir pede que a Comissão de marketing faça reuniões semanais para organização deste evento. Sr
Milton lembra que a RIC Recordo entrevistou para saber sobre a obrigatoriedade da prioridade dos assentos,
fez a entrevista e deve passar no jornal ao meio dia de hoje (25/07/17). Em seguida foi apresentado pelo
Presidente Milton o segundo assunto de pauta: III Seminário de Envelhecimento em Itá-SC, o qual
acontecerá nos dias 24 e 25 de Agosto de 2017, após um debate ficou definido que irão os conselheiros
Milton Américo dos Santos(governamental) e Sra. Fabiana Domeciano (não governamental). Fabiana irá
verificar junto a diretoria da ABEJ se poderá participar e  caso ela não consiga liberação irá em seu lugar o
conselheiro Sr. Adelino José Fuck (não governamental). A Secretaria Executiva do COMDI irá se
responsabilizar com os trâmites legais para a participação no evento, ou seja, passagens rodoviárias,
inscrições, hospedagem, alimentação e traslado. Não havendo nada mais a tratar o Presidente Milton deu por
encerrada à 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
Externo, em 22/08/2017, às 09:59, 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 1026832 e o código CRC 137105F2.
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