
ATA SEI

Ata de nº 011 de 2017 – Reunião Ordinária de 21 de Novembro

Aos vinte e um dias do mês de Novembro 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, Vanderli de Oliveira, Luciana Granemann de Souza, Luciana Cabral, Fabiana
Domeciano, Adelino José Fuck, Ari da Cunha, Isaías de Pinho, Susana Staats, Cristiane Krauser
Gilgen, Iara Martins Amaral, Doris Deggau Fruit. O Presidente Milton deu as boas vindas a todos
os presentes na reunião ordinária do COMDI e iniciou à reunião solicitando que os visitantes
fizessem apresentação, são eles: Vanderli de Oliveira,(representando a Saúde) Rosane Cercal
Batista, (SD Rural), Ademar Beninca (SD Rural), Marcos Trap (associação dos Moradores),
Estefânia R B de Souza (SAS), Ricardo F H (Câmara de Vereadores), Jaqueline R H Coelho (SD
Rural), Maria Beatriz Souza (Chefe de Gabinete do Vereador Rodrigo Coelho), Julia Cristina Lehm
(Bethesda), Elza Francisco – voluntária, Sérgio Duprat. Após as apresentações passamos para a
pauta da reunião – Aprovação da Ata da Reunião Anterior, a qual foi aprovada após incluir as
sugestões encaminhadas pela Viviani para a Secretária Executiva. Atendendo oficio 873/2017
GUPSB – Gerencia de Unidade de Proteção Social Básica, solicita espaço na pauta da reunião
ordinária 21/11/2017 para apresentar o novo reordenamento da Proteção Social Básica.
Estefânia começou apresentando o reordenamento falando da equipe e objetivos deste trabalho,
passando a palavra para a Luciana a qual falou da Motivação do Estudo a) 70% território não
referenciado, b) CCI e SRPB acompanhamento sistemáticos (famílias atendidas mais de 10 anos)
CRAS – PAF, c) Proximidade da população com o local em que será atendido/estudo das linhas
de transporte coletivo. d) Possibilidade maior de articulação territorial com parceiros e entidades,
d) Todas as entidades do Município passarão a ser referenciada a um CRAS. Serão assim
distribuídos: Ademar Garcia, Paranaguamirim, Morro do Meio, Aventureiro, Jardim Paraíso.
Floresta, Parque Guarani, Pirabeiraba. Marcos Trap, sugere um levantamento com os usuários e
Jaqueline como pesquisa para verificar se é melhor encaminhar para o CRAS de Pirabeiraba ou
no Morro do Meio, tendo em vista que o Morro do Meio é mais próximo para as pessoas do Vila
Nova. Estefânia argumentou que o Vila Nova foi encaminhada para Pirabeiraba, devido ao público
para atendimento. Pirabeiraba tem pouco atendimento e atenderá com maior rapidez o público do
Vila Nova, do que o CRAS do Morro do Meio, pois a demanda deste local é maior. Marcos Trap
acha que tem pouca divulgação, as pessoas ainda não sabem o objetivo do CRAS. Estefânia
comenta que ainda será feita toda a divulgação das alterações e objetivos. Luciana continua a
apresentação falando que o funcionamento dos CRAS será das 8h as 17h tendo como Recursos
Humanos: 2 Assistentes Sociais, 1 psicólogo, 1, técnico nível superior, 3 Educadores, 2
Administrativos exclusivo cadastro único, 2 administrativos, 1 cozinheira. Estefânia lembra que
todos os idosos que recebem o BPC tem o prazo ate o dia 31/12/2017 para atualização do
cadastro único nos CRAS e Secretária. Informa que para fazer a identidade terá mudança de
endereço será no CEPAT para idoso e deficiente. Milton agradece a apresentação da Estefânia e
Luciana, lembra que no mês de outubro a Luciana Cabral apresentou os objetivos do CREAS. Foi
passada a palavra para a Jaqueline Assistente Social da Secretaria de Desenvolvimento Rural e
Assistência Social do Agricultor. A qual iniciou a fala citando a Lei 10741/2003 Estatuto do Idoso
Titulo II do Direitos Fundamentais Capitulo VIII artigo 33, apresentou uma síntese do Projeto
apresentado em ITA, a) Mapeamento das pessoas idosas moradores na área rural de Joinville, b)
Grupos de convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários para Idosos Rurais,
c) Envelhecimento Ativo – Cartilha do envelhecimento ativo, d) Mediação de Conflitos, e)
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Constituição Federal artigo 229, e) Envelhecer sem perder o amor e os sonhos, f) Dinâmicas de
grupo, atividades física, atividade mental, participação comunitária, passeios educativos e
culturais. Milton agradece o trabalho da Jaqueline um exemplo de dedicação para com a pessoa
idosa. 2.0 Momentos das Comissões - .2.1 Comissão Divulgação e Marketing – Fabiana ficou de
trazer o relatório da Semana do Idoso, mas não conseguiram se reunir para compilar os dados.
Milton sugere que todas as Comissões tragam para a última reunião 07/12 o relatório das
atividades. 2.2 Comissão Orçamentaria – Viviani fez contato com dono de postos de combustível
e com o SINDIPETRO que irá anexar o folder nos jornais informativos para divulgar o fundo do
Idoso aos seus 350 associados. Participaram da reunião de capacitação da ACIJ sobre fundos
municipais. Solicitou a SECOM agendamento de entrevista para falar sobre o Fundo do Idoso. 2.3
Comissão de Políticas Públicas – Susana comentou que a Coordenadora da Comissão Luciane
Frutuoso, mudou de emprego, dificultando a sua participação nas reuniões, mas deixou avisado
que entregará um resumo das pendências das Conferências Municipais do Idoso. 2.4 Comissão
de Registro, Inscrição e Denúncia – Cristiane fala que a comissão fará relatório das atividades,
para tanto precisa do apoio da secretaria executiva para finalizar os slides para apresentação dia
07/12. Cristiane e Sr Adelino acompanharam MP em visita em ILPI. Doris, Luciana e Adelino
avaliaram documentação das ILPÍ s Ventura e Bethânia, os quais estavam de acordo com as
exigências do COMDI, colocado em aprovação na plenária a entrega do Certificado de Registro.
Deliberação: Aprovado por todos. Valmir lembra que tem agendado mais visitas com o Ministério
Público nos dia 23/11 (Luciana e Adelino) 07/12 (Dóris). Cristiane pede para fazer uso do
Whatsap apenas para assuntos pertinentes ao COMDI. 2.5 Comissão de eleição Nova Gestão
2017/2019 – a Comissão fez varias reuniões para eleição do conselheiros não governamentais
que aconteceu dia 17/11/2017 com sucesso. Dóris agradece o empenho da Comissão. Valmir
avisa que a última reunião da gestão 2015/2017 será dia 07/12 ás 9h. A Posse da nova gestão
2017/2019 está agendada para o da 12/12 às 9h, podendo ter alteração, fiquem atentos aos seus
e-mails. Neste dia será eleita a mesa diretora e todos os eleitos vão votar. Luciana Cabral está
terminando a sua participação no COMDI e deixa como sugestão para capacitação dos novos
Conselheiros os seguintes temas: a) saída de idosos para passeio das ILPÍ s , trabalhar a questão
de autonomia do idoso, b) contrato junto a ILPI, dificuldades no fechamento do contrato. Cristiane
lembra que o Ministério Público olha na ILPI os contratos. Cristiane comenta que a Associação
Nacional de Gerontologia - regional de SC tem mais de 20 anos o mandato da diretoria é bienal e
criaram núcleos em Criciúma, Chapecó e Joinville e a Cristiane é a Diretora do núcleo Joinville e
virá no COMDI para deixar o Conselho inteirado do que esta acontecendo. 2.6 Comissão
Diagnóstico Social – Viviani informa que já está no SEI o Termo de Referência, pronto para ser
revisado para podermos dar continuidade no trabalho, lembra que foi depositado R$ 300.000,00 e
agora esta em R$ 313.000,00 para fazer o diagnóstico, para após concluído fazer os projetos
sociais para os idosos. O TR será encaminhado por e-mail para os conselheiros. Milton diz que se
está no SEI, então não temos muito a alterar, mas é importante a Comissão dar o parecer. Valmir
a secretária executiva é responsável leram e releram vários Termos de Referência. Esclarecendo:
SEI é a sigla para Sistema Eletrônico de Informação, após aprovado o TR irá para licitação que
demora em torno de 4 a 5 meses, isso deve acontecer em abril ou maio, a empresa que ganhar a
licitação começará a discussão do diagnóstico com o COMDI e iniciará os trabalhos. Milton
explica qual o objetivo do Diagnóstico da pessoa idosa. Ato continuo segue o item 3.0 Ofícios : 3.1
oficio 113/2017 – SAS – Fundos; 3.2 ofícios 343 e 347/2017 – GUPSE/CREAS SUL –
atendimento ao Idoso através do disque 100; 3.3 oficio 3919/2017 – Câmara de Vereadores.
Moção nº 824/2017 parabenizando o COMDI pela organização da Semana do Idoso. Viviani
comenta os valores na conta ate o dia 30/09 - R$ 313.843,28, conta manutenção R$2.005,74.
Oficio 75/2017 - AAPJ – convidando o Presidente do COMDI para o almoço dia 07/12 as 11h30.
Oficio 4208/2017 – CVJ/DAC aconteceu reunião dia 01/11/2017 as 15:00 horas, participaram Sr.
Isaias, Milton, Sras, Susana e Cristiane no Plenarinho da Câmara de Vereadores. Cristiane
sugere que sempre que vamos participar de eventos pelo COMDI, tragam um resumo do
aprendizado. Milton informa que isso já acontece e comentou a ida para ITA. Iara falou do IX
encontro Catarinense de Gerontologia em Florianópolis, foi muito bom teve temas importantes,
pessoas com vasto conhecimento nos assuntos abordados, questão do envelhecimento deve ser
inserido na educação deste criança. Valmir assuntos direcionados aos profissionais como TO,
psicólogos e enfermeiros. Poucas palestras para a capacitação, trouxe material o que cabe aos

Ata SAS.UAC 1334075         SEI 17.0.078846-6 / pg. 2



conselheiros e repassará para a nova gestão. Trouxe a cartilha do idoso do Conselho Estadual,
em resumo o evento foi excelente pegou vários contatos com diferentes profissionais que podem
vir para capacitar os conselheiros. Isaías lembrou que o Francisco já falava quando conselheiro de
incluir nas escolas a fala do envelhecimento. Sérgio comenta que no Canadá tem selo amigo do
Idoso, trazer para Joinville fazendo Bairro amigo do Idoso. Milton disse que São Paulo e Porto
Alegre tem o selo amigo 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 11/12/2017, às 10:38, 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 1334075 e o código CRC 05E97644.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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