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Ata de nº 008 de 2018 – Reunião Ordinária de 18 de setembro

Aos dezoito dias do mês de setembro 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: Viviane Aparecida da Silva, Luciana Granemann de
Souza, Vanderli de Oliveira, Roselaine Elisa Radtke, Denise Adriane Hansch Arnhold, Israel Welter, Silvio
Roberto Borges, Michele Preuss da Silva, Charlene Ruzanowski Meier, Adelino José Fuck, Francine Marchi
Poleza, Marcos Trapp, Susana Staats, Rita Rosilene Rodrigues, Francisco João de Paula, Sergio Duprat
Carmo e Antonio Coelho. Justificaram a ausência: Ari da Cunha e Júlia Cristina Lehm. Dando início à
reunião o presidente Marcos agradece a presença de todos e passa para o primeiro assunto de pauta:
Aprovação da Ata da Reunião Anterior: Colocada em aprovação pelo presidente a ata aprovada por
unanimidade. 2.0 – Comissões Especiais: Semana Municipal do Idoso: A coordenadora da comissão
Conselheira Michele apresentou toda a programação do evento, sendo que será os três dias na AAPJ-
Associação de Aposentados e Pensionistas de Joinville, tendo a abertura oficial no dia 27/09 as 14 horas, com
atividades também no dia 28/09 e término no dia 01/10, sempre às 14 horas. Michele agradece a dedicação
de todos para organizar as atividades do evento enaltecendo o trabalho em equipe. Solicitou que todos
auxiliem na divulgação pois este é um ponto importante a ser levado em consideração para que tenha um bom
público prestigiando a Semana Municipal do Idoso. Michele relata da importância em realizar uma última
reunião para articular detalhes da Semana do Idoso. Valmir informa ainda que, no dia 26/09 das 9:30 horas às
16:30 horas, na AMUNESC acontecerá a Roda de Conversa sobre Direitos do Idoso. Salienta que este
evento é de responsabilidade do CEI-Conselho Estadual do Idoso em conjunto com a FECAM-Federação
Catarinense de Municípios e convida todos os conselheiros para prestigiarem o evento, devendo fazer
inscrições pela internet. 3.0 Trabalha das Comissões: 3.1 Comissão Divulgação e Marketing – relato
sobre a Semana do Idoso com Michele, coordenadora. 3.2 Comissão Orçamentária – Valmir relata que a
comissão orçamentária recebeu dois ofícios de prestação de contas do Fundo Municipal do Idoso, enviados
pela SAS, mas que não foram analisados ainda, ficando para a próxima ordinária. Em seguida verbaliza que a
comissão de marketing e a comissão orçamentária deverão se reunir para elaborar a campanha do FMDI-
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso no que tange a arrecadação de recursos do imposto de renda de
pessoas físicas e jurídicas. Finalizou falando sobre a impressão de folder de divulgação do conselho e Estatuto
do Idoso. 3.3 – Comissão de Políticas Públicas – A conselheira Susana relata que haverá, no dia
20/09/2018, na Secretaria da Saúde uma reunião para esclarecer o assunto abordado no Ofício 127/2018,
enviado pelo COMDI para o Secretário da Saúde, referente a demora e os encaminhamentos nos exames
ofertados pelo município aos idosos. Participarão da reunião: Conselheiros: Marcos, Susana, Sergio, Roselaine
e o Secretário Executivo Valmir. 3.4 – Comissão de Registro, Inscrição e Denúncia – a comissão relatou
que foi feita a análise de documentação de ILPI’s que solicitam registro junto ao COMDI, sendo que todas as
pretendentes tinham algum problema na documentação protocolado no conselho sendo enviado ofício às
mesmas esclarecendo o problema e solicitando a apresentação de novos documentos com as devidas
alterações. Também relatado que foram realizadas visitas referente denúncias diversas e visitas com o
Ministério Público, VISA e Bombeiro Militar. Sérgio sugere que seja feito uma parceria com o SEBRAE no
que tange a questões administrativas das ILPI’s, pois está sendo encontrada muita precariedade em relação a
documentação e aos cuidados nas visitas realizadas. Comissão do Diagnóstico Social do Idoso – Valmir
relata que o Termo de Referência está sendo analisado pela SAS-Secretaria de Assistência e que em breve
deverá ser enviado novamente para a administração no sentido de prosseguir com o processo de licitação. O
Presidente Marcos salienta que o COMDI aguardará até o final de outubro, caso não recebermos um retorno,
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sobre o processo do diagnóstico, solicitará uma reunião com o Prefeito no sentido de cobrar do executivo uma
resposta com maior celeridade sobre todo esse processo da contratação de uma empresa para realizar o
trabalho. O conselheiro Sérgio também sugere uma reunião com o Prefeito, já que há muita dificuldade na
continuidade deste processo e é de extrema importância para fins de dados científicos.4.0 – Ofícios
Recebidos: 4.1 e 4.2 - Ofícios 119/2018 e 125/2018 – SAS-Fundos – Referentes relatórios  de
prestação de contas do Fundo do Idoso de Junho e julho de 2018. Deverá ser analisado e apresentado na
próxima reunião ordinária. 4.3 – Ofício 282/2018 – Câmara de Vereadores – referente o intervalo de
utilização do cartão da Passebus para idosos. A empresa Passebus se coloca à disposição do COMDI para
maiores esclarecimento sobre o assunto. 5.0 – Assuntos Diversos – II Congresso Nacional de
Envelhecimento Humano – 22 a 24 nov/2018 – Curitiba – será definido os innteressados na próxima
reunião ordinária do conselho. 5.2 – Eleição do segundo Secretário – o conselheiro Sérgio se colocou à
disposição sendo aprovado por unanimidade. Em seguida a conselheira Susana relata sobre a comemoração
do dia do conselheiro, conforme lei municipal que será no dia 05/10/2018. Valmir coloca que deverá ser
verificado com os outros conselhos da possibilidade de realizar alguma atividade alusiva a comemoração deste
dia. Seminário de Envelhecimento, conforme sugestão do conselheiro Sérgio, será discutido na reunião de
outubro. Não havendo nada mais a tratar o Presidente Marcos Trapp deu por encerrada a reunião
agradecendo a presença de todos, eu Valmir Poli, 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 Marcos Trapp, Usuário Externo, em
17/10/2018, às 17:03, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 2575604 e o código CRC E11835D0.
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