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Ata de nº 007 de 2018 – Reunião Ordinária de 21 de agosto

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às nove horas, realizou-se a reunião
ordinária do COMDI, tendo como local a Casa dos Conselhos, rua Afonso Pena 840, bairro
Bucarein, sob a presidência de Marcos Trapp. Estavam presentes na reunião: Luciana
Granemann de Souza, Roselaine Elisa Radtke, Denise Adriane Hansch Arnhold, Israel Welter,
Silvio Roberto Borges, Michele Preuss da Silva, Edna Maria Viana Machado, Charlene
Ruzanowski Meier, Adelino José Fuck, Ari da Cunha, Rafael da Silva Neitzke, Marcos Trapp,
Susana Staats, Julia Cristina Lehm, Rita Rosilene Rodrigues, Francisco João de Paula, Sergio
Duprat Carmo e José Darci Machado Pereira. Justificaram a ausência: Vanderli de Oliveira.
Dando início à reunião o Presidente Marcos apresenta a pauta e dá as boas vindas a todos e faz
a apresentação dos convidados presentes na reunião. Item 1.2 – Aprovação da Ata da reunião
anterior: O presidente coloca em aprovação a ata do mês de agosto. Ata aprovada por
unanimidade. Item 1.3 – Apresentação do Instituto Ânima-SOCIESC: A Apresentação do
Instituto Ânima/SOCIESC foi proferida pelo professor Cleber Jovino da Silva, representando o
Instituto. Justifica a ausência do Diretor do Instituto Ânima em Joinville professor Júlio. O professor
Cleber inicia fazendo uma bela apresentação institucional da Universidade Aberta à Pessoa
Idosa-UNA, trazendo a importante participação do instituto no cotidiano da população,
principalmente idosos e fala sobre o programa de extensão universitária, voltado especialmente
aos idosos e com o objetivo de prestar serviço de promoção da qualidade de vida da pessoa
idosa. O professor Cleber cita a faculdade à pessoa idosa, a qual acontece em Minas Gerais nas
cidades de Contagem e Belo Horizonte, como sendo um sucesso de participação de idosos, que
em 2017 e 2018 tem a participação de aproximadamente hum mil e cem idosos; que a extensão
universitária perpassa em ações como: Pensar e agir no sentido de alinhar as expectativas da
sociedade para com a atuação de uma instituição de ensino superior, no âmbito da politica
pública municipal da pessoa idosa, visando assumir o protagonismo como provedora de
conhecimento e serviços para a transformação social. Seguindo, apresenta alguns projetos do
instituto em Belo Horizonte como o “Diagnóstico dos Grupos de Convivência de Idosos do
Município de Contagem” (Pesquisa); “Plano de Capacitação e Assessoramento de Instituições de
Longa Permanência para Idosos” e o Projeto “A Terceira Idade Faz, Conhece, Aprende e Joga
(Cursos e Oficinas)”. Encerra, agradecendo a atenção e a oportunidade, deixando o Instituto
Ânima à disposição do COMDI para futuras parcerias. Dando prosseguimento à reunião o
Presidente Marcos, passa a palavra ao representante da Passebus, Sr. Schneider, que traz o
retorno da reunião anterior do COMDI, realizada em julho do corrente ano, onde, segundo o Sr.
Schneider a empresa se compromete em colocar nos ônibus orientações para os idosos quando
ocorrer aumento da tarifa. Também se comprometem a capacitar os motoristas e orientá-los em
relação as passagens de ônibus quando os idosos não apresentam e/ou não possui a carteira de
idoso expedida pela empresa Passebus. Tal procedimento servirá para evitar os transtornos que
até então vem acontecendo no interior dos ônibus, pois as pessoas idosas, que não tem a
carteira, têm que ficar esperando e não podem passar a catraca. A capacitação tratará também a
respeito da velocidade que é empreendida pelos motoristas dos coletivos, podendo causar
acidentes aos idosos. Item 2.1 – Semana Municipal do Idoso: A coordenadora da Comissão
da Semana Municipal do Idoso, Michele, fez a apresentação da programação da Semana a qual
acontecerá nos dias 27/09, 28/09 e 01/10 na AAPJ – Associação de Aposentados e Pensionistas
de Joinville; fala das parcerias e das atividades da semana e das apresentações que acontecerão
ao longo da semana. Em seguida coloca que a programação e impressão dos cartazes já estão
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prontos. Foi entregue 100(cem) cartazes para os conselheiros auxiliar com a divulgação do
evento. Item 2.2 – Conferência Municipal do Idoso – Valmir relata os trabalhos da comissão,
que segue conforme a resolução do CNDI – Conselho Nacional dos Direitos do Idoso com o
Tema: Dos Desafios de Envelhecer no Século XXI e o papel das políticas públicas, com quatro
eixo de discussão: Direitos Fundamentais, Educação, Violência e Conselhos e que será nos dias
19 e 20 de março de 2019 em local ainda a ser definido pela comissão. Item 2.3 – Comissão do
Diagnóstico Social do Idoso – Valmir informa que o TR – Termo de Referência está na
Secretaria de Administração para análise e parecer e, após isso será enviado para a SAS-
Secretaria de Assistência Social, que tem a responsabilidade junto com o COMDI, de verificar e
responder. Salienta que não tem prazo para que o processo vá para licitação. O conselheiro
Sérgio sugere para realizar manifestação, junto ao executivo, para que seja liberado a verba e
posicionamento em relação ao diagnóstico, pois o tempo está passando e a demora não é salutar
para o propósito estabelecido pelo conselho, quanto a realização de um diagnóstico da população
idosa de nossa cidade, uma vez que os recursos já existem e estão na conta do Fundo. Salienta
que os conselheiros devem auxiliar nesta cobrança. Item 3.0 – Trabalho das Comissões: 3.1 –
Comissão de Divulgação e Marketing – A coordenadora relata sobre as atividades da
comissão em relação a impressão de Estatutos e folder/flyer de divulgação do conselho. Que os
folder poderão ser impressos pela SECOM – Secretaria de Comunicação da Prefeitura, já os
Estatutos necessitam de um Termo de Referência e licitação para ir para uma gráfica. Relata
ainda que todos os crachás estarão prontos até a semana do idoso, com um custo de R$ 7,50.
Item 3.2 – Comissão Orçamentária – Valmir fala do ofício enviado pelo Banco do Brasil com
explicação referente a aplicação e forma de cálculo das aplicações dos recursos que estão na
conta do Fundo e que este assunto será repassada na próxima reunião ordinária. Item 3.3 –
Comissão de Políticas Públicas – A coordenadora da comissão relata sobre a reunião que
acontecerá na Câmara de Vereadores, no dia 29/08/2018 às 14 horas, referente a violência
contra o idoso e que membros da comissão irão participar. E que nesta reunião poderão também
cobrar sobre o diagnóstico social. Item 3.4 – Comissão de Registro, Inscrição e Denúncias –
A coordenadora relata sobre as atividades da comissão a qual realizou visitas com o Ministério
Público e fez visitas para verificar denúncias do disque 100 e também aquelas que chegam no
Conselho. Item 4.0 – Ofícios Recebidos; Item 4.1 – E-mail Secretaria da Saúde – resposta ao
ofício 102/2018 do COMDI(consultas e exames nas UBS. Sobre este item o conselho decidiu que
será convidado o Secretário da Saúde Jean para participar de uma reunião e falar sobre este
assunto dos exames. Depois dessa reunião poderá ser enviado ao Ministério Público. 4.2-Oficio
104/2018 – SAS/UAF com a resposta do Banco do Brasil sobre a aplicação dos recursos do
Fundo do Idoso, conforme relato acima da comissão orçamentária. Item 4.3 Ofício 40/2018 –
AAPJ- sobre vagas em estacionamento pois, segundo informa a diretoria da AAPJ, há falta de
vagas para a Lei que traz 5% de vagas para idoso. O conselheiro Marcos sugere que seja
agendada uma reunião com a Diretoria da AAPJ no sentido de tomar algumas decisões em
relação ao tema abordado e para tratar sobre alguns encaminhamentos que a demanda exige.
Item 5.1 – rodas de conversa – CEI – Valmir informa que no dia 26/09/2018 a partir das 9:30
horas às 16:30 horas, acontecerá na AMUNESC a roda de conversa sobre a política do idoso.
Evento patrocinado pelo CEI-Conselho Estadual. Informa ainda que será enviado e-mail convite e
para inscrições direto no site da FECAM – Federação Catarinense de Municípios. Item 5.2 –
TAC/MP/Sec.Saúde/COMDI com as ILPI’s – Marcos fala sobre a apresentação do TAC pelo
promotor e suas implicações tanto para quem tem registro no COMDI, tanto para quem não tem.
Fala da importância deste TAC para valorizar a atuação do conselho e dos conselheiros na função
específica de fiscalização da política pública do idoso em nossa cidade. Não havendo nada mais
a tratar o Presidente Marcos Trapp deu por encerrada a reunião agradecendo a presença de
todos, eu Charlene Ruzanowski Meier e Valmir Poli, lavremos 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 Marcos Trapp, Usuário Externo, em
19/09/2018, às 14:03, 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 2440043 e o código CRC B4CE73D0.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
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