
ATA SEI

Ata de nº 010 de 2018 – Reunião Ordinária de 20 de novembro

Aos vinte dias do mês de novembro 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, Vanderli de Oliveira, Silvane Kunde, Israel Welter, Silvio Roberto Borges,
Michele Preuss da Silva, Adelino José Fuck, Ari da Cunha, Rafael da Silva Neitzke, Marcos Trapp,
Susana Staats, Rita Rosilene Rodrigues, Francisco João de Paula e Sergio Duprat Carmo.
Justificaram ausência: Viviane Aparecida da Silva, Roselaine Elisa Radtke, Denise Adriane
Hansch Arnhold e Julia Cristina Lehm. Dando início à reunião o presidente Marcos agradece a
presença de todos e passa para o primeiro assunto da pauta: 1.0 Ordem do Dia: 1.1 Aprovação
de Atas Anteriores: Ata ordinária de 16 de outubro de 2018. Não havendo considerações, o
presidente colocou-as em votação e foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, o presidente
franqueou tempo para a apresentação da Sra Ivete Maria Stelter, coordenadora do Instituto
Pedagógico de Reabilitação e Inclusão - ISPERE, que explanou sobre os projetos que há 44 anos
presta atendimento para crianças com necessidades especiais e também alunos com deficiência
de aprendizagem. O foco em reabilitação e inclusão social, gerou uma experiência que tem
aplicado os mesmos princípios com idosos. A justificativa da apresentação ao COMDI, segundo a
coordenadora, é mostrar o trabalho e consequentemente protocolar os documentos necessários
para o registro junto ao conselho. Antes de passar ao próximo item, o presidente apresentou a
nova representante da Secretaria de Educação Silvane Kunde. 2.0 – Comissões Especiais: 2.1 –
Comissão Conferência: Valmir relatou que o local já está definido e acertado (SOCIESC  da
Marquês de Olinda), para o dia 20 de março de 2019. O presidente sugeriu que se faça um
apanhado do que já foi proposto  nas conferências anteriores para avaliar o que foi posto em
prática. 3.0 Trabalho das Comissões: 3.1 Comissão Divulgação e Marketing – não houve relatos
3.2 Comissão Orçamentária – Valmir apresentou os documentos e demonstrativos de prestação
de contas do FMDI – Fundo Municipal dos Direitos do Idoso dos meses de agosto e
setembro/2018, enviados pela SAS - Secretaria de Assistência Social com os saldos e os ofícios
de movimentação, informando a plenária que não havia irregularidade. Colocado em aprovação
as prestações de contas do FMDI foram aprovadas por unanimidade. 3.3 – Comissão de Políticas
Públicas – Foi relatado o encontro com o Dr. Cassiano para iniciar a estruturação de um
Seminário que promova um debate e conscientização da “envelhescência” digna e sadia.
Também referente ao debate da visita à Secretaria da Saúde (em 20/09) onde foram
apresentadas as considerações sobre a demora e os encaminhamentos nos exames ofertados
pelo município e também a implantação do sistema de acompanhamento dos idosos. O debate se
aprofundou em inserções da plenária. 3.4 – Comissão de Registro, Inscrição e Denúncia – a
comissão relatou recebimento de 9 propostas para registro e inscrição. Fechando o relato das
comissões, o presidente sugeriu que os coordenadores comecem a se preparar para planejar o
ano de 2019. 4.0 – Ofícios Recebidos: 4.1 Of 147/2018 SAS; – 4.2 – Of 164/2018 SAS; 4.3 – Of
982/2018 GAB Secretaria de Educação;  4.4 – Of 412/2018 CMS Conselho Municipal de Saúde;
4.5 – Of  020/2018 Casa dos Conselhos; 4.6–Of017/2018GUPG/SAS; 5.0 – Assuntos Diversos –
5.1 COREN – dia 06/12 o COREN fará uma explanação sobre as 40hs dos responsáveis técnicos
das ILPIs; 5.2 SEMINÁRIO - V Seminário sobre Envelhescimento e Institucionalização –
(30/11/2018) UNIVILLE; 5.3 Encerramento - A última reunião de 2018 acontecerá no dia
11/12/2018; 5.4 Reclamação – Mais uma vez, o Sr Ari fez registro da dificuldade imposta pelos
motoristas de ônibus da cidade em aceitar o embarque de idosos; 5.5 Denúncia – Foi registrada
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a forma desrespeitosa como o representante desta Conselho (Sr. Adelino) foi tratado em visita à
ILPI Siloé. Não havendo nada mais a tratar, às 11:15hs, o Presidente Marcos Trapp deu por
encerrada a reunião agradecendo a presença de todos, eu Sergio Duprat (secretariando), lavrei a
presente Ata que, depois de enviada via e-mail aos conselheiros para considerações, será posta
em votação na próxima reunião plenária e devidamente publicada no site da Prefeitura Municipal
de Joinville.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Trapp, Usuário Externo, em
12/12/2018, às 10:53, 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 2891130 e o código CRC E8561D6B.

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