
ATA SEI

Ata de nº 008 de 2019 – Reunião Ordinária de 17 de setembro de 2019

Aos dezessete dias do mês de setembro 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. Justificaram ausência: Edna Maria Viana Machado, Rafael da Silva Neitzke
e Sergio Duprat Carmo. 1.0 - Ordem do Dia: 1.1 – Recepção aos presentes; o presidente abriu a
reunião agradecendo a presença e desejando uma boa condução dos trabalhos. 1.2 - Aprovação
da Ata da Reunião Anterior; o presidente questionou se todos/as haviam recebido a ATA de
agosto (enviada por meio eletrônico) e se havia alguma consideração a ser inserida. Não havendo
manifestações, colocou em votação: aprovada por unanimidade. 1.3 – Comissão Aconchegar;
servidora Luciana Cabral da Secretaria de Assistência Social faz apresentação do “Protocolo de
Atendimento às Pessoas em situação de Violência Sexual”, que atinge todas as faixas etárias,
mas no caso dos idosos, índice é baixo. Estão reconstruindo o protocolo da comissão
intersetorial, buscando validação – visando uma anuência por meio de resolução até o dia
25/09/2019 - junto ao COMDI (no que tange aos idosos), assim como estão apresentando
também em todos os outros conselhos e segmentos, contemplados por esse plano. Baseado no
Decreto nr 12.959 de 26/05/2006, sendo primeiro protocolo, que tratava de uma parte. O Decreto
nr 29.453 de 31/07/2017 dispõe sobre a Comissão Permanente Aconchegar. Após explanação,
presidente do COMDI pondera que só tomamos conhecimento do assunto agora. Sugeriu a
confecção de flyer para que toda a população fique sabendo e conscientize-se. Sugere ainda,
uma ampla divulgação em igrejas e outros locais. Luciana esclarece que um dos desafio é tornar
essa meta acessível à população, esse é o próximo passo. Primeira etapa é técnica, segunda
etapa é a validação. Está previsto um evento no mês de Novembro próximo, para
apresentação/treinamento a todos/as os/as servidores/as. E que no dia 24/09/2019 é o Dia de
Enfrentamento à Violência Sexual, com validação via decreto Municipal. Questionada pelos
presentes quanto ao exposto na página 20, que fala somente em dois Conselhos Tutelares,
informou que projeto é passível de correções e na mesma página fala do acesso ao
encaminhamento/acompanhamento por psicólogo, que é de conhecimento a baixa oferta desse
profissional na rede de saúde (e não tem previsão de um novo processo seletivo), mas ponderou
que casos encaminhados pelos CREAS tem prioridade de atendimento (primeiro psicosocial é no
CREAS). Indagada com relação à demanda reprimida nos CREAS, informou que essa é uma
questão notória e que poderá ocorrer algum atraso no atendimento. Presentes solicitaram, já que
a Unidade Básica de Saúde é a porta de entrada do SUS, que seja efetivado um treinamento
especial junto aos servidores/as das UBSF´s. Questionada também com relação ao prazo de
retorno, informa que tem prioridade nesses casos. Presidente do COMDI, Sr. Marcos, ponderou
junto aos conselheiros/as de que estamos cientes, apoiamos e vamos acompanhar esse projeto,
colocando em votação para elaboração de uma resolução, que foi aprovada por unanimidade. 2.0
– Trabalhos das Comissões: 2.1 – Comissão Semana do Idoso – (programação e Equipe de
trabalho); entregue 150(cento e cinquenta) cartazes em vários locais como: Secretaria da Saúde e
Assistência Social, entre outros, com toda a programação para os dias 27/09/2019 (sexta-feira)
das 14 às 17h na Associação de Aposentados e Pensionista de Joinville e no dia 01/10/2019
(terça-feira) das 14 às 17h na Sociedade Alvorada. Assim como também foi entregue um ofício,
para que possamos buscar brindes junto à comunidade, para sorteio nos dias do evento. Ato
contínuo foi entregue uma relação dos voluntários, que possam trabalhar em cada dia do evento,
para confirmarem sua disponibilidade. 2.2 - Comissão Divulgação e Marketing; Secretaria
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Executiva do COMDI irá no dia 23/09/2019 na SECOM verificar a impressão de
folders/flyers/estatutos. Sobre a Semana do Idoso, informa também que já foram entregues 80
cartazes na Secretaria de Saúde e Assistência Social, assim como já ocorreu a divulgação do
evento por meio eletrônico. 2.3 - Comissão Orçamentária; nada a registrar. 2.4 – Comissão
Políticas Públicas; todos/as informados/as que a comissão está aguardando o retorno da
CRC/Conselho Regional de Contabilidade, para confirmar apresentação sobre o direcionamento
de doações para o fundo do idoso (sequência da Receita Federal). 2.5 – Comissão Registro,
Inscrição e Denúncia; (Denúncias e Inscrições ILPI's); em reunião realizada no dia 09/09/2019 às
09h na Casa dos Conselhos, esta comissão sugeriu a aprovação da primeira inscrição da ILPI
Novo Lar, do bairro Nova Brasília e que foi referendado e aprovado por unanimidade. Ato continuo
foi informado que o Presidente Sr. Marcos foi convocado pelo Judiciário para prestar depoimento
em relação a ILPI Filhos do Rei do bairro Anita Garibaldi e que essa casa, por diversas
notificações, teve as atividades encerradas. 2.6 Diagnóstico Social do Idoso; empresa Painel
Pesquisas de Joinville, vencedora da licitação, mas que não assinou o respectivo contrato ainda;
que está sendo elaborado pela administração da PMJ com previsão de conclusão em vinte dias.
A Painel Pesquisas fará uma apresentação ao COMDI, com cronograma das etapas e outros
procedimentos. Nesse estágio, a Secretaria da Saúde, por meio da equipe que está elaborando o
projeto Linha de Cuidado ao Idoso, tem interesse em conhecer/acompanhar/sugerir, haja vista a
necessidade de aprimoramento do seu projeto. Informado ainda que no TR/Termo de Referência,
está previsto a criação de uma CAF/Comissão de Avaliação e Fiscalização (composta por
servidores das entidades governamentais representativas junto ao COMDI) e sendo possível o
chamamento de voluntários/as. Essa comissão irá acompanhar o resultado dos indicadores e
sugerir adaptações e mudanças, além de verificar se estão em conformidade com o Termo de
Referência Elaborado pelo COMDI. Valmir fala que após a entrega do diagnóstico a Comissão de
Políticas Públicas terá um grande trabalho, ou seja, procurar atender as questões levantadas e
produzir o máximo possível. 3.0 – Ofícios Recebidos: 3.1 – Of. nr. 104/19 – SAS.UAF (solicita
manifestação acerca de norma que regulamenta Captação de Recursos); foi explanado aos
conselheiros o teor do ofício e seu objetivo. Que há a necessidade de trazer alguém para uma
capacitação dos conselheiros e também servidores públicos sobre este tema. Foi lembrado que o
diagnóstico do idoso irá trazer indicadores relevantes em relação quais as áreas que mais
necessitam de ações. Salientou-se ainda que, como o valor que será destinado ao diagnóstico
ficou bem abaixo do planejado pelo COMDI, teremos saldo em conta para fazer a destinação para
projetos sociais que poderá ser aproveitada por ONG´s, projetos, cursos e outros, e que, após o
diagnóstico o COMDI poderá, por meio edital de projetos destinar a aplicação de recursos do
fundo para financiamento. Ficou pendente se a capacitação será ainda para essa ou próxima
gestão. Ato contínuo foi aprovado que a Secretaria Executiva responderá que estamos estudando
essa questão e que em breve, com o inicio dos trabalhos do diagnóstico o COMDI poderá ter
maior clareza de quais as áreas que necessitam, com maior brevidade, de aporte do FMDI em
projetos sociais. 3.2 – Of. nr. 095/19 – GUPSE/SAS (Reordenamento dos CREAS); informando
que a partir de 02/09/2019 inicia-se internamente o processo de redistribuição da área de
abrangência de atendimentos, com finalização em 10/01/2020, quando passará a atender os
usuários conforme a nova distribuição territorial, ficando assim: CREAS 1: Morro do Meio, Vila
Nova, São Marcos, Nova Brasília, Santa Catarina, Profipo, Itinga, Boehmerwald, Floresta, Itaum,
Anita Garibaldi, Atiradores, Glória, Costa e Silva, América, Santo Antônio. CREAS 2: Bucarein,
Guanabara, Fátima, Adhemar Garcia, Ulysses Guimarães, Paranaguamirim, Jarivatuba,
Petrópolis, João Costa, Parque Guarani. CREAS 3: Rio Bonito, Dona Francisca, Pirabeiraba,
Zona Industrial Norte, Jardim Sofia, Jardim Paraíso, Vila Cubatão, Aventureiro, Bom Retiro,
Saguaçú, Centro, Iririú, Jardim Iririú, Comasa, Espinheiros, Zona Industrial Tupy, Boa Vista.
Informado ainda que a questão do atendimento à idosos continuára nos CREAS SUL e Norte
como já vem acontecendo atualmente. 3.3 – E-mail – Seminário Valorizar e Respeitar – Brasília-
DF; dia 10/10/2019 das 08h às 19h, ocorrerá o Seminário Educar para Valorizar e Respeitar o
Estatuto do Idoso na Prática. Presidente sugeriu que fosse um/a conselheiro/a que representa a
Secretaria de Educação para participar, pois o que aprender, possa replicar. Como nenhum
conselheiro/a manifestou interesse, arquive-se. 3.4 – Of. nr. 147/19 – CMAS – Convênios ILPÍ s;
manifestam preocupação às vagas correspondentes a licitação e dispensa de licitação para o
acolhimento de idosos, quando observam uma disparidade grande de valores nos convênios em
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detrimentos das licitações, já que as mesmas são por menor preço, ou seja, a ILPI que lançar o
menor preço ficará com a vaga, que muitas vezes o valor está aquem da realidade para se ter um
bom atendimentos aos idosos residentes na ILPI. Neste sentido, o Conselho Municipal de
Assistência Social-CMAS solicita que o COMDI tenha o acompanhamento sistemático dessas
ILPÍ s. Conselheiros/as aprovaram o encaminhamento dessa questão à Comissão de Políticas
Públicas, que fará avaliação. 4.0 - Assuntos Diversos: 4.1 – Conferência Estadual dos Direitos
da Pessoa Idosa; Sr Valmir Poli/COMDI mais três representantes não governamentais (Sras.
Azair, Doris e Marli) foram para etapa estadual. Uma conselheira Sra. Marli/UDESC conseguiu
vaga para etapa nacional em Brasília e Sra. Doris fica como suplente. Propostas interessantes
foram aprovadas, evento ocorreu na UFSC/Florianópolis. Valmir informa que o conselho estadual
fez um compilamento de todas as propostas vinda dos municípios e em cada eixo foram
apreciadas oito, consideradas e apresenadas na plenária final para seguirem para a etapa
nacional, com data ainda a ser definida pelo CNDI – Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. 4.2
– Reunião/capacitação ILPÍ s (Bombeiros Voluntários) – Presidente informa que no dia
20/09/2019 das 14:00 às 17:00h, na Casa dos Conselhos, haverá uma reunião/capacitação com o
Eng. Luciano/Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville sobre segurança ans ILPI’s e outros
assuntos inerentes a função dos bombeiros. Valmir informa que foi enviado uma convocação a
todas as ILPÍ s por e-mail. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião
às 11h. Eu, Susana Staats (secretariando), lavrei a presente ATA que, foi revisada pelo secretário
executivo Valmir Poli, que após ser enviada por meio eletrônico aos conselheiros/as para suas
considerações, será posta em votação em 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 4847911.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Trapp, Usuário Externo, em
16/10/2019, às 14:40, 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 4847852 e o código CRC E3FBE105.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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C O M D I
CONSELHO MUNICIPAL DOS
Dr= OS DO IDOSO DE IOti'V1U.E

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

Re união  Ordiná ria
17 de setembro 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 ¡ 0
S. Roselaine Elisa Radtke 99221-8508

T. Denise Adriane Hansch Secretaria de 34332329
jArnhold Habitação 999613096

34332329
S. Sueli Gonçalves de Bairos 99170-3981

T. Silvane Kunde Secretaria de 34313024 ' 1y
Educação 99181-8459

S. Gerliane Maria Teixeira 34532555

T. Israel Welter Secretaria de 99733 4996
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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Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - COMDI

CONSELHO MUNICiPAL DOS
DMEMS DO IDOSO DE 102dV LLZ

Lei 4.733/2003 e alterada pelas Leis 6.588 /2009 e 8026/2015

Conselheiros Não Segmento Telefones Assinaturas
Governamentais

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

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

4101 7944

T. Adelino José Fuck (AAPJ) Associação e 9995 2877
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
(Bethesda) ILPI's 996405189

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)
U iásu r os

S. Antonio Coelho (AAPJ) 34360655

997232373

e-mail: comdijoinv ille  gmail.com
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C O M D I
CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIlÜZOS DO IDOSO DE IOD VILLE

Lista de Presença de Convidados

Reunião Ordinária

17 de setembro de 2019

Horário : 9 horas

Nome

s

Segmento

Ca,A I ic re,

Telefone

31393

3A giz-(C 9 â-

Assinatura
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