
ATA SEI

Ata de nº 007 de 2019 – Reunião Ordinária de 20 de agosto de 2019

Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, 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. Presentes na reunião: “conforme lista de
assinaturas em anexo.”1.0 Ordem do Dia: 1.1 O presidente abriu a reunião agradecendo a
presença e já apresentando o item seguinte.1.2-Aprovação da ATA Anterior:  questionou se
todos haviam recebido a ATA de julho e se alguma consideração seria inserida. Não havendo
manifestações, colocou em votação: aprovada por unanimidade.1.3 - Explanação sobre o
Fundo do Idoso (FMDI): O delegado da Unidade da Receita Federal de Joinville, Honorino José
Gonçalves, apresentou as opções de direcionar parte do IR-Imposto de Renda devido (pessoa
física ou jurídica) para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso (FMDI). Reiterou as diversas
formas de doação e os novos critérios como a possibilidade de destinar 3% no ato de fazer a
declaração no ano seguinte, conforme já vem acontecendo com o FIA. No decorrer da explanação,
constatou-se que, esta possibilidade de destinação de recurso, não está disponibilizada no site
Prefeitura/COMDI, ou seja, não há divulgação para o cidadão que, por ventura, queira optar pela
destinação de recursos para o FMDI. Foi sugerido que a Comissão Orçamentária e a Secretaria
Executiva do Conselho apresente a questão para a SECOM – Secretaria de Comunicação da
Prefeitura no sentido de desenvolver um material de divulgação com exemplos de como efetuar
esta destinação e disponibilizar no site/PMJ. Ato contínuo Valmir fez algumas considerações em
relação ao FMDI no que tange aos projetos que realmente podem ser aprovados e direcionado
recursos, conforme orientação do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Lembra que
primeiramente é necessário que o COMDI defina as áreas de financiamento. Exemplo: Esporte,
cultura e lazer, saúde, assistência social, etc e, com essa definição, a PMJ lança um edital de
financiamento de projetos com recursos do FMDI que, após aprovados por uma comissão,
receberão os recursos. Lembra que somente ONG’s com registro no conselho poderá receber
esses recursos. 2.0 – Trabalho das Comissões:  2.1 Comissão Semana do Idoso: Michelle
apresentou o modelo do material de divulgação e confirmou locais, datas e horários previstos para
o evento. Sendo: Abertura da Semana: 27/9 – Na AAPJ – Associação de Aposentados e
Pensionistas de Joinville – com início às 14 horas. Encerramento dia 01/10/2019 – que é o dia
internacional e Nacional do Idoso – que acontecerá na Sociedade Alvorada com início às 14
horas. Todos de acordo, o material de divulgação será disponibilizado. Será enviado ofício a
todas as entidades para estarem enviando para o conselho relatório das atividades a serem
desenvolvidas na semana. Essas informações servirão para divulgação de todas as atividades
durante a semana. 2.2 Comissão Divulgação e Marketing: Complementando o assunto do item
anterior, Rita questionou se nos leilões da Receita Federal haveriam itens que pudessem ser
doados para enriquecer a distribuição de brindes e sorteios da semana do idoso. Ato contínuo o
Sr. Honorino informou que para o COMDI não há esta possibilidade, por se tratar de órgão
vinculado a Prefeitura. Mas se for via uma entidade sem fins lucrativos não teria problema. Lembra
ainda que as doações são de produtos somente para venda em bazar(coisas mais simples).
Diante dessas informações ficou acordado que o COMDI entrará em contato com a AAPJ para
verificar a possibilidade deles estarem solicitando essas doações junto a Receita Federal e
disponibilizar para sorteio na semana do idoso em setembro. 2.3 Comissão Orçamentária:
Valmir apresentou a prestação de contas do Fundo do Idoso, conforme ofício nº 100/19 – SAS –
Fundos, o relatório de prestação das contas do mês de maio do corrente ano e o saldo em c/c.
Foram postos em votação e aprovados pelos presentes. Foi informado a necessidade de mais
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dois conselheiros (1 governamental e 1 não governamental.) para compor esta comissão. Não
houve manifestações de conselheiros neste momento. O Assunto volta para a próxima reunião. 2.4
– Comissão de Políticas Públicas: Susana relatou manifestação de ILPI, que baseado no TAC
firmado entre a Prefeitura e o MP, questiona divergência nos procedimentos de atendimento das
equipes de saúde aos idosos residentes em instituições. Vanderli lembrou que as áreas são
diferentes, com características, público e necessidades diferentes. Valmir ficou de reenviar o TAC
às ILPIs e destacou que a orientação é atender ao idoso acamado e impossibilitado de se
deslocar à UBS, da mesma forma que o faria se estivesse em uma residência particular. O debate
se aprofundou em considerações sobre o estímulo de deslocamento do idoso, evitando a
acomodação induzida por um atendimento “sem esforço”. Por outro lado, é possível que
condições favoráveis propiciem um atendimento além do preconizado, o que adiantaria a agenda
da UBS (desafogando uma agenda futura), resultando num “plus” para o usuário. Ato contínuo foi
informado que não é o determinado no TAC, pois não há artigo especificando qual tipo de
atendimento será prestado. 2.5 – Comissão de Registro, Inscrição e Denúncia: Luciana,
coordenadora da comissão, relatou as entidades e ILPI’s que receberão a renovação e/ou a
primeira inscrição no COMDI, sendo: 1ª certificação: ILPI Casa de Repouso Petry LTDA-ME, ILPI
Casa de Repouso Você Amanhã LTDA-ME = nome fantasia Lar Vidas e Fases e ILPI M.S. Lar de
Idosos LTDA = nome fantasia O Cantinho da Oma – Renovação: AAPJ-Associação de
Aposentados e Pensioinstas de Joinville, ILPI Edir Aparecida Coelho Hoffmann – ME, nome
fantasia = Casa de Repouso Edilar e ILPI Casa de Repouso Anjo da Guarda LTDA-ME. 3.0 –
Diagnóstico Social do Idoso – Valmir informou que a empresa que venceu a licitação (Painel
Pesquisa) é de Joinville e vai promover palestras e debates com este conselho a fim de
sedimentar os conceitos e expectativas do diagnóstico e repassar informações no que tange a
dinâmica de como será realizado o trabalho do início ao término, conforme previsto no TR-Termo
de Referência do Diagnóstico Social do Idoso de Joinville. 4.0 Assuntos Diversos – 4.1 – 5ª
Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa idosa – Valmir informou já ter contatado os
delegados titulares eleitos na conferência municipal os quais estarão se dirigindo à Florianópolis
para a etapa estadual no dia 02/09/2019. Foi sugerido que usemos recurso do fundo do Idoso
(fonte 206) para arcar com os custos de diária do conselheiro-governamental e do motorista da
SAS-Secretaria de Assistência Social que levará os delegados(as). Sugestão aprovado pelos
presentes. 4.2 – Ricardo deu devolutiva sobre questionamento da dificuldade de acessibilidade
aos banheiros, por parte dos idosos, nos ônibus DD (duplo deque). Reportou que o assunto é
regido pela ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas e que as considerações podem, e
devem, ser encaminhadas ao legislador federal, para que possa haver mudança nas legislações
por meio de um projeto de lei. 4.3 – O presidente lembrou que em breve o COMDI terá uma nova
diretoria, ou seja, em 12/2019 teremos a posse de novos conselheiros e que os conselheiros
devem se preparar para dar continuidade aos trabalhos deliberados e que deverão ter
continuidade numa próxima gestão. Nada mas havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a
reunião às 11:00hs. Eu, Sergio Duprat (secretariando) e, Valmir Poli da Secretaria Executiva do
COMDI, lavremos 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. Esta publicação possui como anexo a lista de presença
da reunião ordinária SEI nº 4630056.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Trapp, Usuário Externo, em
18/09/2019, às 10:59, 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 4629993 e o código CRC 970506A3.

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

Ata SAS.UAC 4629993         SEI 19.0.138638-1 / pg. 2



www.joinville.sc.gov.br

19.0.138638-1
4629993v3
4629993v3

Ata SAS.UAC 4629993         SEI 19.0.138638-1 / pg. 3



COM D[
CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIBElTOS DO IDOSO DE JOINVILLE

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - COMDI
Lei 4.733/2003 e alterada pelas Leis 6 .588/2009 e 8026/2015

Reunião Ordinária
20 de agosto de 2019

9 horas

Gestão 2017-2019

Conselheiros Segmento Telefones Assinaturas
Governamentais

T. Crystiane Tesseroli da Secretaria de 3445-0851
% -

Silva Castelen Assistência
99606-5577 -

Social 3454 4074
S. Luciana Granemann de 992041506
Souza

99941 5988
T. Vanderli de Oliveira Secretaria da

Saúde 3433-9659 -
S. Roselaine Elisa Radtke 99221-8508 -

T. Denise Adriane Hansch Secretaria de 34332329
`Arnhold Habitação 999613096 ``

34332329
S. Sueli Gonçalves de Bairos 99170-3981

T. Silvane Kunde Secretaria de 34313024
Educação 99181-8459

S. Gerliane Maria Teixeira 34532555

T. Israel Welter Secretaria de 99733 4996 i _
Planejamento

S. Silvio Roberto Borges Urbano e 98802 4385
Desenvolviment 4322 7333

o Sustentável

T. Michele Preuss da Silva 991249040
Secretaria de

Cultura e

S. Glaucya Helena Paul Gigli Turismo 988158536
Ferreira

T. Edna Maria Viana 3433 1160
Machado Secretaria de 99638 1068

Esportes 96381068
S. Vanessa Juliana da Silva 3433 1160
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COM DI
CONSELHO MUNICIPAL DOS
DREISOS DO MO DE JOO\'VC.LE

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - COMDI
Lei 4.733/2003 e alterada pelas Leis 6.588/2009 e 8026/2015

Conselheiros Não Segmento Telefones Assinaturas
Gov e rna me nta is

3422 5258
T. Charlene Ruzanowski Organização de 984221655
Meier (Betânia) Atendimento ao

Idoso 3439 5856
S. lngrid Poltronieri (A. M. 984141621
Irineu Bornhausen )

4101 7944

T. Adelino José Fuck (AAPJ)
Associação e 99952877

. y ;7
Sindicato dos ,.

Aposentados 8823 4161
S. Ari da Cunha (ABIP) 3436 5738
T. Rafael da Silva Neitzke Associação de 30294545
(ILIP Blumen arten Profissionais 999983871

Liberais 999537298
S. Francine Marchi Poleza 34366565
( ABRAZ)

999161564
T. Marcos Trapp (A.M. Vila Associações de
Nova Moradores
S. Susana Staats (A. M. Vila
Nova) 9974 5489

T. Julia Cristina Lehm
'

30280377
9(Bethesda ) ILPI s 99640518

32072059
S. Rita Rosilene Rodrigues 999122059
(ILIP-Por do Sol)

Defesa dos 30253447
T. Francisco João de Paula Direitos do Idoso 997334048
(CDH) de Joinville
S. Sergio Duprat Carmo 988331842 ;.
(Observatório Jlle)
T. José Darci Machado 991940455

Pereira (CCI)
Usuários

S. Antonio Coelho (AAPJ) 34360655 7

997232373

e-mail: comdijo inv ille gmail.com
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C O M A !
CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIR= DO IDOSO DE JOINVILLE

Lista de Presença de Convidados

Reunião Ordinária

20 de agosto de 2019

Horário:  9 horas

Nome Segmento Telefone Assinatura

mor- ----

3 , J V V K 7 \ i L % 1 I ' ^ Y
` I ' , V ; I C

6v; Cí 7b 11S 4 %

Anexo Lista de Presença Reunião Ordinária COMDI (4630056)         SEI 19.0.138638-1 / pg. 6


	Ata SAS.UAC 4629993
	Anexo Lista de Presença Reunião Ordinária COMDI (4630056)

