
ATA SEI

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – COMDI

Lei 4.733/2003 e alterada pelas Leis 6.588/2009 e 8.026/2015

Ata de nº 010 de 2017 – Reunião Ordinária de 17 de Outubro

Aos dezessete dias do mês de Outubro 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, Luciana Cabral, Luciana Granemann de Souza, Fabiana Domeciano, Adelino
José Fuck, Ari da Cunha, Isaías de Pinho, Luciane Pereira Frutuoso, Cristiane Krauser Gilgen, Iara
Martins Amaral, Doris Deggau Fruit, Justificaram a ausência: Vanderli de Oliveira, Patrícia Luzia
Johann Teochi, Susana Staats e Lisete Freitas Vargas Ellmer. O Presidente Milton deu as boas
vindas a todos os presentes na reunião ordinária do COMDI e iniciou à reunião parabenizando os
Professores pelo seu dia 15 de Outubro. Lembra que saímos de um Setembro Amarelo, entramos
num Outubro Rosa e entraremos em um Novembro Azul e teremos um Dezembro Vermelho.
Lembra que dia vinte e nove de outubro é dia do combate ao AVC , Joinville é uma das cidades
com maiores casos de AVC. Agradece aos conselheiros que estavam no evento da Semana do
Idoso. Passamos para a pauta, assistir a segunda parte do vídeo da Vera Alves Cepêda -
UFSCAR papel dos Conselhos e Conselheiros Municipais. Terminado o vídeo o Presidente
sugeriu que este vídeo seja passado no início do mandato dos novos Conselheiros, para
conhecimento de suas atribuições. Milton leu texto em homenagem aos professores de Carlos
Francisco – Vereador de Campinas. Viviani fala que no vídeo a Vera falou Conselho da Criança e
Adolescente como Conselho de Menor e já está em desuso. Passamos para a apresentação do
CREAS Norte, pela Conselheira Luciana Cabral. O CREAS na Politica Pública de Assistência
Social. Temos CREAS em Joinville CREAS Norte, Sul e Bucaren. Serviços do CREAS a)
Proteção especial para pessoas com deficiência, Idosa e suas famílias (PCD). b) Proteção e
Atendimento Especializado a família e Indivíduos (PAEF) c) Cumprimento de medidas
Socioeducativos acompanha adolescentes e jovens (12 a 21 anos) em cumprimento medidas
socioeducativas. Principais Objetivos: a) Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida
dos usuários seus cuidadores e suas famílias. b) Romper com o ciclo de violação de direitos. c)
Prevenir o acolhimento e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o direito á
convivência famílias e comunidades. d) Garantir acesso a beneficio e outros serviços. Milton
sugeriu fazer a capacitação no início da próxima gestão. Viviani sugeriu fazer a capacitação para
a nova gestão de todos os órgãos que atendem ao idoso. Luciana G se Souza enfatiza a
importância da capacitação para os conselheiros. Milton agradece a presença da Luciana Cabral,
falando sobre o papel do CREAS. Valmir lembra que a apresentação da Luciana Cabral sobre o
CREAS é uma demanda da Comissão de Politicas Públicas. Aprovação da ata do mês de
setembro Viviani questionou uma dúvida da linha 117, como não houve retorno da dúvida foi
retirada da ata. Cristiane fez alguns questionamentos na linha 84 e 85. Luciana Frutuoso reforça
que a Comissão decidiu que devera ser seguido o que diz o estatuto, Cristiane diz que o
Presidente poderia solicitar para a secretaria executiva apresentasse as demandas na reunião.
Milton diz que fizemos os trabalhos e não temos números de trabalhos realizados, precisamos nos
munir de número de atendimentos. Luciana Cabral encaminhar ofício solicitando demandas
reprimidas. Luciane diz que foi encaminhada ofícios solicitando demandas e algumas
responderam. Cristiane sugere que na próxima gestão será deliberada mandar para a Comissão
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de Politicas Públicas analisarem as demandas do Disque 100. Luciane lembra que para isso é
necessário ter mais conselheiros. Viviani sugere que seja encaminhada ofício para os órgão
responsáveis mandarem as demandas duas vezes por ano para o COMDI. Valmir diz que a fala
dele é para criar mecanismos para mensurar, deliberar ter dados e entender o contexto do
trabalho, a saúde responde que está no site e manda procurar, então talvez tenhamos que
convidar a saúde para vir explicar como achar os dados no site. Cristiane comente que na ata
linha 94 consta o item do regimento interno uma das competências, Valmir comenta que
regimento/lei artigo 3 inciso 9 o COMDI deve fazer atendimento imediato das denúncias. Desta
forma como foi decidido em reunião as denúncias recebidas pelo COMDI foram analisadas pelo
Valmir e encaminhadas como foi deliberado na última reunião. Desta forma ata foi aprovada.
Seguindo a pauta passamos para o momento das Comissões. Comissão de Divulgação e
Marketing – avaliação da Semana do Idoso. Fabiani diz que foi bem positivo o evento.
Dificuldade de acessibilidade na Harmonya Lyra, muito demorada. Teve elogios, pois muitos
nunca tinham ido na Harmonya Lyra. ILPÍ s ficaram bem felizes de serem convidadas. Alimentação
foi pouca, muito idosos não comeram. Sugestão dividir os lanches em porção individual. Valmir
comenta que o lanche foi pago pela secretaria e foi calculado 2 salgados e 2 doces por pessoa.
Viviani diz que foi difícil, pois tinha muita reclamação da falta de comida, dificuldade na limpeza e
faltou água na abertura. Cristina sugeriu fazer um relatório para deixar registrado na secretaria
executiva do que aconteceu na Semana do Idoso, pontos positivos e negativos. Viviani sugeriu 5
salgados e dois doces. Milton comentou que na AAPJ serviram o café em embalagem individual 1
doce e 1 salgado. Atingimos a meta pois contamos com mais de 300 idosos na abertura e
encerramento da semana do idoso. Milton agradeceu a todos pela ajuda. Adelino comentou que o
Sergio Presidente da AAPJ elogiou o evento que foi a melhor festa e que realmente
homenagearam os idosos. Teatro foi muito bom. Milton diz que é importante estar na frente do
trabalho solicitando, pedindo para que o evento acontecesse. Luciana Cabral sugeriu rever a
parceria com o SESC. Luciana G Souza sugere fazer uma reunião de avaliação com a Leticia do
SESC. Adelino comenta que a AAPJ quer fazer um evento na Associação. Ari pede licença para
sair da reunião. Comissão Orçamentaria – não tiveram reunião. Comissão Diagnóstico Social
está em avaliação o TR........................ Comissão de Politicas Públicas - vai se reunir depois da
reunião ordinária para compilar as demandas das conferências municipais. Comissão Registro,
Inscrição e Denúncia recebido denuncia do Ministério Publico de uma ILPI;;;;; no dia 03/10
Luciana Souza, Adelino, Valmir e Dóris foram visitar, naquele local constatamos que não tem
nenhum registro no Comdi nem na Vigilância Sanitária, e a proprietária não tem interesse em
adequar, moram 4 Idosos na casa da Sra....... Neste mesmo terreno tem mais a casa de uma filha
e filho. Valmir diz que já foi encaminhado retorno ao Ministério Público, Cristiane pergunta se
faremos capacitação este ano ainda. Falamos que está muito em cima da hora, mas podemos
pensar. Comissão de Eleição Nova Gestão – a comissão já se reuniu fizeram o cronograma,
reavaliaram o Edital de Eleição será publicado dia 19/10. O Forum será dia 17 de Novembro ás
9h e a posse dia 08 de Dezembro e a última reunião desta gestão sera dia 12/12, depois da
Posse Viviani pergunta se isto tem validade? È possível mudar a data das reuniões? Sim a
próxima gestão pode decidir. Milton acha que não fecha a posse ser antes da última reunião.
Valmir diz que a Comissão ira rever o cronograma. Ofícios Recebidos – Of 281/2017 –
Secretaria de Planejamento Urbano e Des Sustentável (projeto das calçadas); deve ser
respondido. Terá mais uma reunião e alguém devera vir. Of 205/2017 – Saúde – troca de
conselheiros Titular Vanderli de Oliveira Coordenação da USB Ulysses Guimarães. Suplente
Patricia Luiza Johann Teochi Coordenação do Núcleo de Apoio a Rede de Atenção a Saúde. Não
compareceram a reunião. Luciana G Souza comenta a falta de fraldas geriátricas é uma questão
de saúde e agora so ganharão quem tem o cadastro único. Existe uma grande demanda, as ILPÍ s
estão sofrendo. Os idosos vão no posto pegar as fraldas mandam para a assistência, vão na
Assistência não tem. A fralda é universal é questão de saúde. Sugere que o Comdi teria que fazer
um documento solicitando explicação. Valmir sugere que este assunto entre na pauta da próxima
reunião. Luciane sugere que seja feito um ofício com cópia para a o Conselho da Saúde. Luciana
Cabral diz que é para solicitar um parecer quanto a distribuição das fraldas geriátricas para a
saúde. Milton pergunta pelos representantes da saúde eles não estão na reunião, pede para o
Valmir conversar com a Susana antes de fazer o ofício pois a mesma conhece a situação. Foi
falado na reunião passada que tem um projeto para fabricar as fraldas. Valmir falara primeiro com
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os dois novos Conselheiros da Saúde para entender a demanda. Valmir ainda pergunta se a
Secretaria da Assistência não fez nenhuma reunião? Luciana G Souza diz que sim, tem uma
portaria da saúde que fala que acima de 3 salários eles tem que ir direto na saúde para abrir
processo, mas não ficam sabendo, Luciana passara a portaria para o Valmir. Valmir comenta que
a saúde deve ter visto alguma saída jurídica para baixar a portaria. Milton tem convite para o
Concurso do Rei e Rainha da terceira idade como jurado, no dia 18/10 na Sociedade Alvorada.
Valmir comenta que tem capacitação na ACIJ sobre o Fundo da Criança e do Idoso, dia 18/10 é
necessário fazer inscrição. Milton comenta que acontecera em Florianópolis nos dias 09 e 10 de
Novembro o 9° encontro Catarinense de Gerontologia, quem quer participar? Cristiane pede a
palavra e fala que este ano tem uma nova gestão a ING de Santa Catarina e ela e Diretora do
Núcleo de Joinville e que saber da possibilidade de entrar no COMDI como Conselheira
representando a ING. Valmir diz que so pode entrar órgão Municipal e ONG com estabelecimento
em Joinville. Cristiane então diz que é como Municipal so pode participar por participar sem ser
Conselheira, e diz que tudo que vira de Florianopolis repassara para o COMDI. Irão no 9ª Encontro
Catarinense o Sr Valmir e Sra Cristiane. 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 23/11/2017, às 10:51, 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 1276441 e o código CRC 565882F6.
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