
ATA SEI

Ata de nº 007 de 2017 – Reunião Ordinária de 15 de Agosto

Aos quinze dias do mês de agosto 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, Luciana Granemann de Souza, Carlos
Roberto Caetano, Milton Américo do Santos, Viviani Bittencourt Marques, Vanessa Juliana da
Silva, Fabiana Domeciano, Ari da Cunha, Adelino José Fuck, Luciane Pereira Frutuoso, Isaias de
Pinho, Susana Staats, Cristiane Krauser Gilgen, Iara Martins Amaral, Doris Deggau Fruit e Lisete
Freitas Vargas Ellmer. O Presidente Milton deu as boas vindas a todos e iniciou à reunião,
solicitando às pessoas que vieram pela primeira vez na reunião que se manifestassem. Sr. Sérgio
conselheiro do Conselho local de Saúde do bairro Glória, ao se apresentar falou da preocupação
com os idosos daquele bairro e diz querer aprender como o COMDI trabalha para repassar aos
idosos daquele local. Sr Ricardo assessor do Vereador Girardi, informa que o Gabinete do
vereador está a disposição para auxiliar o COMDI em suas reivindicações. Senhora Maria, Chefe
de Gabinete do Vereador Rodrigo Coelho, informa que o Vereador tem um projeto para os Idosos
e quer colocar em prática. Também enfatiza que a Câmara de Vereadores deve abrir as portas
para o COMDI e que irá realizar um evento para os Idosos em outubro na Liga das Sociedades.
Sr. Milton agradece a presença dos representantes da Câmara de Vereadores e do Sr. Sérgio.
Ato continuo o Sr Milton coloca em aprovação a ata do mês de julho. Sra Viviani pede algumas
correções na linha 21 e 69. Sra Susana solicita que a ata seja enviada mais cedo, para que os
conselheiros possam ter maior tempo para leitura e revisão. A secretaria do COMDI informou que
enviou a ata da reunião ordinária para a secretaria executiva no dia 19 de agosto um dia após a
reunião e a ata da reunião extraordinária no dia 25 de agosto, mesmo dia da reunião. A ata foi
aprovada com as considerações da Sra Viviani. 2.0 Momento das Comissões – 2.1 Comissão
Divulgação e Marketing Fabiana entrou em contato com a SECON para verificar detalhes como
divulgação, cartazes, microfone para a semana do Idoso. A programação esta quase pronta:
Evento na Harmonia Lyra, Coral, Caminhada com os Idosos até o Zoobotânico. Referente ao Culto
Ecumênico, este item ainda esta sendo verificado com a Dóris, Milton e Sr.Isaias, como horário e
local. As sugestões de local são Igreja da Paz e Igreja Sagrado Coração de Jesus e será
realizado no dia 28 de setembro às 15 horas. Teremos ainda palestras, Teatro e Grupo de Dança
Sênior. Este a conselheira Vanessa vai verificar. Cristiane vai repassar os contatos de vários
grupos de dança Sênior que tem em Joinville. Esta apresentação acontecerá no SESC conforme
Sr. Milton informou. Continuando com a programação da semana do Idoso teremos jogos de mesa
na terça, quarta e quinta-feira, sendo que na quinta é a final. Com relação a entrega de troféus dos
jogos de mesa, acontecerá na sexta feira dia 29 de setembro na AAPJ. Sr. Milton vai verificar o
patrocínio para o café, o qual será servido na AAPJ que terá o encerramento na sexta com um
baile e café. Dia 02 de outubro encerramento oficial com o grupo de dança da Escola Pedro Ivo
Campos ganhador no Festival de dança de Joinville, Teatro Juarez Machado. Sr. Milton justifica
que não é possível a apresentação do Bolshoi devido ao custo. Valmir sugere fazer a premiação
no dia 02/10. Luciana sugere a apresentação de uma peça teatral o dia 02/10. Valmir pergunta
para a Assessora do Vereador Rodrigo Coelho o que acontecerá na Liga de Sociedades. Maria
responde que será no dia 03 de outubro com um baile e café para os Idosos por conta do
Gabinete do Vereador Rodrigo Coelho. Será conversado com o Vereador devido a vasta
programação já em andamento para que se faça parceira. Sr. Milton define que a entrega de
medalhas/troféus acontecerá como previsto no dia 29 de agosto na AAPJ. Luciana sugere para o
dia 02 de outubro, no Juarez Machado, a apresentação do teatro e o encerramento propriamente

Ata SAS.UAC 1148886         SEI 17.0.063324-1 / pg. 1



dito e no final o grupo de dança e o café. Vanessa sugere fazer escala de ajuda para a Semana
do Idoso. 2.2 – Comissão Orçamentária: Foi realizada reunião em conjunto com a comissão de
marketing e com a SECOM-Secretaria de Comunicação da Prefeitura, solicitando divulgação da
semana do idoso e apoio para o evento e também campanha para divulgação do fundo do idoso
de 2017. Ficou acordado que próximo ao evento o conselho passará as informações para o Sr.
Fusinato da SECOM. Outro assunto acordado foi em relação ao vídeo institucional sobre o COMDI
e o Fundo e divulgado pela SECOM. Ato contínuo a conselheira Viviani falou sobre a prestação de
contas conforme oficio 82/2017- SAS Fundos. 2.3 – Comissão Políticas Públicas: A comissão
teve reunião e estudaram alguns itens mais importantes em relação ao trabalho desenvolvido pelo
COMDI. Sr. Milton pergunta como esta o andamento das pendências das Conferencias Municipais
as quais ocorreram em anos anteriores. Luciane responde que fez o trabalho de levantamento,
mas não conseguiu reunir toda a equipe para tomada de decisões. Sr. Milton lembra que teremos
a conferência ano que vem, a qual será Nacional e Federal. Luciane entregara a planilha com as
pendências. Ato contínuo, a conselheira Susana, que também é conselheira do Conselho de
Saúde, informa que na assembleia realizada no dia 14 de agosto do corrente mês do Conselho
Municipal de Saúde, foi autorizado o município, via Secretaria da Saúde, a efetivar parceira com o
DEAP-Departamento de Administração Prisional para a produção de fraldas, geriátricas. Existem
aproximadamente 2.300 pessoas cadastradas a um custo de dois milhões ao ano. A SMS
fornecerá a matéria prima e os equipamentos. Trata-se de um projeto pioneiro. Esta sendo
verificados os aspectos legais, junto a Vigilância Sanitária, para posterior formalização do de
contrato.  Luciane lembra que devem verificar a qualidade das fraldas que serão confeccionadas.
Sr. Milton lembra que esta fabricação deverá ser fiscalizada. Sr. Isaias comenta que, segundo
informações, irão priorizar os itens faltantes pelo tamanho das fraldas e irão atender os Idosos e
pessoas com deficiência. Valmir, seguindo na mesma linha de raciocínio, comenta que ele e o
Milton foram convidados para uma reunião onde uma Servidora (coordenadora) da Secretaria da
Saúde apresentou um projeto para auxiliar na confecção de fraldas com recursos do fundo do
idoso. Esclarece que tanto ele como o Presidente deixaram claro que com recursos do FMDI não
há como fazer, pois o FMDI não é para garantir o fornecimento de fraldas, papel este que é
eminentemente responsabilidade da Prefeitura. Mas que cabe ao COMDI fiscalizar esse tipo de
ação. A conselheira Susana pede a palavra e lembra que, como estamos falando de alguns
assuntos de responsabilidade da Secretaria da Saúde, destaca que vários assuntos são
levantados em reunião no COMDI e não há um retorno. Como exemplo citou a caderneta de saúde
do idoso, foi apresentada em reunião no COMDI e ainda não foi implantada pela SMS. Sr. Milton
diz que é papel dos Conselheiros a cobrança da implantação. Valmir pergunta como esta
ocorrendo esta cobrança dentro do CMS. Susana responde que não esta acontecendo, a situação
esta turbulenta. Caetano pergunta o que é esta cartilha? Sr. Milton explica que é uma cartilha que
acompanhará o Idoso em suas consultas médicas nos Postos de Saúde. Foi deliberado que a
secretaria executiva fará oficio para a Secretaria da Saúde e Conselho Municipal de Saúde,
perguntando sobre a implantação da cartilha, se existe cronograma para implantação. 2.4 –
Comissão Registro, Inscrição e Denúncia; Dóris colocou em aprovação da plenária a entrega
de certificados para as ILPÍ s Aconchego casa 2 e Anos Dourados, pois essas ILPÍ s entregaram
toda a documentação ao COMDI, aprovada por todos os Conselheiros. A secretaria Executiva
deverá encaminhar ofício para as ILPÍ s Brilho da Idade e Casa Bom Retiro II para
encaminhar/atualizar documentação para o COMDI. Dóris ainda fez o relato de visita junto com o
Sr Adelino e Vigilância Sanitária nas ILPÌ s Cida de Moaes e Pedacinho do Céu. Dóris informa
ainda que ao chegarem ao endereço da ILPI Cida de Moaes não tinha mais ninguém naquele local
e não conseguimos informações para onde os Idosos daquela instituição foram levados. Na ILPI
Pedacinho do Céu a proprietária demonstrou boa vontade, mas ainda falta terminar as obras e
entregar algumas documentações. Informa ainda que o relatório foi entregue na secretaria
executiva. Sr. Milton explica como acontecem as visitas e a importância delas junto com o
Ministério Publico, Vigilância Sanitária e Bombeiros. Sr. Sergio pergunta como e porque
acontecem essas visitas. Sr Milton explica que acontece por meio de denúncias no disque 100 e
ou familiares. Valmir complementa que tem vários canais de denúncia, hoje temos 42 ILPÍ s e só
20 com registro no COMDI. Sr. Milton lembra que o COMDI atende denúncias do coletivo e
orientamos quanto aos encaminhamentos. Não atendemos casos particulares em residências.
Valmir reforça que o atendimento dos Direitos aos Idosos cumpre o que preconiza o estatuto do
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idoso. 2.5 – Comissão do Diagnóstico Social do Idoso (TR) reuniu-se com a equipe da SAS –
Ana Damaris, Gabriel e Cris para ver o direcionamento da TR. Fomos avisados que a prefeitura
não faz licitação na modalidade técnica e preço que é a solicitação deste conselho para que o
Diagnóstico seja bem feito. Solicitamos a SAS que façam o formato do texto da TR considerando
Técnica e Preço e depois convidaremos a SAP  para discutir o assunto e entender os motivos de
insistirem na modalidade “menor preço” que não garante melhor serviço. Precisaremos conversar
com os secretários e o Prefeito para que intercedam a favor da decisão do COMDI. A próxima
reunião será agendada assim que a SAS conseguir a minuta do TR."3.0 Ofícios Recebidos:
Antes de passar para os ofícios Luciana pergunta se os ofícios que o COMDI recebe serão
encaminhados para os Conselheiros? Pede que conste em ata que os ofícios que tratem de
particularidades das famílias não devem ser encaminhados via e-mail, pois estaremos expondo as
famílias. 3.1 – Oficio 82/2017 – SAS – Relatórios de gastos; 3.2 – Oficio 369/2017 – Conselho
Municipal de Saúde – resposta of 94/2017 – Comdi, aprova a criação do dia do Conselheiro
Municipal no dia 05 de Outubro; 3.3 – Oficio 79, 80, 81 – SAS – GUPSE – Respostas ofícios do
COMDI. Ato contínuo a conselheira Luciana se propõe a falar do trabalho do CREAS em uma
reunião do COMDI para esclarecimentos. Ela explica que existe muita demanda no Creas Norte,
pois atendem pessoas idosas e com deficiência, atendem até 80 famílias, fazem classificação de
risco, definindo qual caso será tratado com prioridade e ou aguardara na fila. Pegam as
demandas e fazem a atualização para reorganização de tempos em tempos isto é de 6 em 6
meses - fazem a revisão da lista. Informa ainda que buscam parceria com a saúde e que tem
muita demanda; atendem violência dos direitos. Sr. Milton pede que seja feita uma apresentação
do CREAS na reunião de Outubro e também a apresentação do vídeo de capacitação para os
conselheiros. Sr. Sérgio pede para encaminhar o link da capacitação para o e-mail dele, pois
pretende assistir em casa. Valmir vai verificar se esta disponível no youtube para poder
encaminhar. 4.0 Assuntos Diversos 4.1 capacitação para os conselheiros acontecerá em outubro.
4.2 visita com MP dia 31/08/2017 acompanharão a visita as conselheiras Cristiane e Luciana
Souza nas ILPÍ s Casa Bom Retiro 2 e Casa de Repouso Novo Horizonte. 4.3 Criar comissão
para alterar lei para a nova eleição dos conselheiros que acontecerá em novembro. Essas
mudanças é em decorrência as mudanças de nomenclatura da prefeitura, com a junção de
algumas secretárias e mudanças de nomes de outras. Viviani lembra que a não eleição acarretará
ônus para a prefeitura. Valmir lembra que essa Comissão tratará da proposta de alteração da lei
de criação do COMDI devido à mudança na estrutura administrativa a qual vem ocorrendo na
gestão atual da Prefeitura de Joinville. Salienta também que discutirão o artigo 3º e os incisos
referentes às atribuições do COMDI. Sr. Milton sugere que a comissão avalie a possibilidade de
inclusão de um representante da Secretaria Rural. A comissão ficou assim constituída: Valmir,
Milton, Luciana Souza, Luciane Frutuoso e Sr Isaias. Aprovada a Comissão pelos presentes.
Continuando com os assuntos diversos a conselheira Susana lembra que acontecerá capacitação
da Saúde no dia 21 de Agosto e que as inscrições serão pelo site da secretaria de saúde; será
encaminhado oficio aos conselheiros via e-mail. Como último assunto da reunião o presidente
Milton, Luciana e a conselheira Fabiana estarão no CCI Floresta dia 18 de agosto ás 8h30 para a
divulgação da Semana Municipal do Idoso. 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
Externo, em 10/10/2017, às 17:16, 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 1148886 e o código CRC 8BBB9BBA.
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