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Ata de n° 002 de 2020 - CO MD I - Re união  Ordiná ria de 17 de  mar ço 2020

Aos dezessete d ias do  mês de março  de do is m i l  e vinte, às  nove horas, na  sala de reuni ão  da Casa dos
Conselhos, sito  Rua: Afonso Penna, 840  - Bucarein, ocorreu a reunião ordinária do  Conselho  Municipal  dos
Direi tos do  Idoso-Gestão 2019-2021. Rec epção  aos prese ntes : A presidente Crystiane Tesserol i da Silva
Castelen de u  as boas vindas aos conselheiros e agradeceu a presença de todos. Ofícios Recebidos : O
Secretário  Execut ivo do COMDI Valmir  falou sobre o  oficio  n° 022/20 /SAS Fundos que sol icita um parecer
referente à prestação  e contas do  exercício de 2019  do  Fundo  Municipal  dos Direi tos do Idoso  -  FMDI.
Valmir  Info rma que no  dia dezesseis de março do  co rrente ano a comissão  o rçamentária se reuniu  para
anál ise dos balancetes e movimentação da conta bancária do  Fundo. Conforme parecer a comissão declarou
que fo ram anal isadas e conferidas, estando em boa o rdem e aprovadas sem restr ições. O parecer referente a
prestação de contas do FMDI de 2019  fo i aprovado  por unanimidade. Como sugestão para a próxima reunião
foi levantado a possibi lidade de convidar a contadora para vi r  expl icar  como funcionam as cont as e a
contabil idade do FMDI. Valmir  vai  encaminhar o convite. Oficio  SEI N° 5832771 /2020-SAS.U AF. AD E -
que sol ici ta a decisão  do  conselho  referente a cr iação ou não de uma ou tra rubrica orçamentária para o FMDI
de natu reza 3 .3 .50 , tendo em vista o  cenário  atual  devido ao  COVID 19 , o  qual  pode at rasar  o  processo  de
aprovação  da Câmara. Os conselheiros aprovaram por unanimidade manter  a decisão  da criação  da nova
rubrica (conta) conforme aprovado na reunião anterior. A secretaria execut iva irá emit ir  o ficio para a
administ ração da SAS, info rmando da decisão do conselho. Of. SEI n° 5625888/20 - Secre taria
Sa úde .U GE . NARAS - consulta da Linha de Cuidado da Saúde da Pessoa Idosa: Referente ao oficio
recebido SEI N° 5625888 /2020  -  SES.UGE.NARAS concernente a disponibil ização para consul ta da Linha
de Cu idados da Saúde da Pessoa Idosa, o  texto está disponível  no  sistema elet rônico  de info rmações (SEI
20.0019216-0- Protocolo 5625481), sugestões e considerações devem ser encaminhados para o e-mail
naras.saude joinvil le.sc. gov.br, com o t itulo da mensagem: versão Consu lta de Linha de Cu idado  da Saúde
da Pessoa Idosa, no prazo  de 30  dias a contar  da data de publ icação desta consu l ta. Oficio da promoto ra,
solicitando informações do procedimento administrativo n. 09.2020.00001816-4, referente as medidas
prevent ivas adotadas frente ao COVID 19 pelas ILPIs, será encaminhado uma nota técnica com orientações
do  MPSC e da Secretária da Saúde de Jo invil le, confo rme acordado  na reunião  realizada pela Secretária de
Saúde de Jo invi l le no  dia dez esseis de  março  de  do is mi l  e vinte. Tra bal ho das Comissõe s : Comissão
Reg istro , Insc rição e  Denúncia : A comissão  de Registro, Inscrição  e Denúncia analisou  as documentações
recebidas e sugeriu  a liberação do certi ficado de inscrição do COMDI para ias insti tuições conforme nomes:
Casa de Repouso Si loé LTDA-ME - Lar Ani ta Garibaldi; Casa de Repouso  para Idosos AGAPÉ LTDA-ME
e Rosineide Alexandrino  ME -  Bem estar  Lar de Idosos. Co locado  em vo tação  o  parecer  da comissão  fo i
aprovado  por unanimidade. Palavra da P reside nte - Em função  do  cenário  apresentado pelo  COVID 19 a
presidente so licita a suspensão das reuniões de comissões, sendo  somente em casos extremos. Nestes casos
será solicitada uma reunião extraordinária. Lanç amento Diagnóstico Social : Em seguida a presidente
Crystiane relatou como foi  o lançamento do Diagnost ico  Social do Idoso  de Jo inville. Verbaliza que o evento
contou  com a part icipação de setenta e duas pessoas. Durante o  evento  fo i exposto  pela empresa Painel
Pesqu isas, responsável pelo diagnóstico, toda a dinâmica em relação à elaboração dos trabalhos do
diagnostico . Serão contratadas e t reinadas aproximadamente qu inze pessoas, pelo período  de um mês, para a
apl icação do  questionário, que será apl icado  para mil  e duzentos idosos. O inicio deverá acontecer  em maio,
po is em abril  será realizado um teste piloto  para co rrigi r  algumas falhas que, porventura, possam aparecer
durante a apl icação do mesmo. Assuntos Diversos: Fórum Naciona l de  ILP I ' s e m Porto Alegre:  Valmir
informou  que o Fórum das ILPIs, o qual aconteceria no dia vinte e quatro  de abri l do corrente ano, na cidade
de Porto Alegre-RS foi cancelado. E-mail rece bido da Ge re nc ia  de  unidade  de Proteção Social : Em
resposta ao  e-mail recebido  da Gerencia de unidade de Proteção Social Básica-Gerente Anel  Viei ra, referente
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irá elaborar  um oficio o rientando  as empresas no que tange as no rmas. Ato contínuo fará uma visi ta para
entregar em mãos este o fício  aos responsáveis pelas empresas de t ransporte intermunicipais que operam aqui
em nosso município. Palavra dos conselheiros : Na palavra dos conselheiros o conselhei ro Sr Mil ton
info rmou  que, em conversa com a Sra. Marí l ia Celina Fel ício  Fragoso, representante do  CEI -  Conselho
Estadual do Idoso de Santa Catarina, se coloca a disposição para realizar a capaci tação do conselho
municipal,  visando  a aproximação  com o conselho estadual . Em segu ida a presidente Crystiane so licitou à
secretária que procedesse a leitura da ata e colocou em aprovação  as del iberações da reunião , as quais foram
aprovadas po r todos os presentes. Ato contínuo a presidente encerrou  a reunião . Sem mais a t ratar ,  eu ,
Francine Marchi  Poleza, Secretária do  COMDI, lavrei  a presente ata, revisada pelo Secretário Execu tivo
Valmir, a qual vai assinada pela presidente do COMDI e que será devidamente publicada no site da
Prefeitu ra Municipal de Joinville. Esta publicação  possui  como anexo a lista de presença da reunião  ordinária
SEI n° 6161424

Documento assinado eletronicamente por Crystiane Tesseroli da Silva Castelen,
Usuário Externo , em 29/04/2020, às 12:29, conforme a Medida Provisória n° 2.200-2,V" ` de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°

21.863, de 30/01/2014.

G i u

- :'  A autenticidad e do  do cumento  po de ser conferida no site https ://portals ei. joinville. sc.gov.br/
info rmando o c ódigo verificador 6161400 e o  có digo CRC 21573633.
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Conse lhe i r os
Go ve rna me nt ai s

T. Crystiane Tesseroli da
Silva Castelen

S. Francielie Deluca Rosa

T. Roselaine Elisa Radtke

S. Silvia Beatriz de L. Betat

T. Denise Adriane Hansch
Arnho!d

S. Tâmara Kassandra
Carneiro

T. Si lvane Kunde

S. Clarice Maria Veira

T. Israel Welter

S. Gabriel Esteves Ribeiro

T. Michele Preuss da Silva

S. Mirian Cristina Zabe!

T. Marilda Morais da Costa

S. Reginaldo Antonio da
Silva Campos Junior

Conselho Municipal dos Dire itos do Idoso -  COMDI

Lei 4.733/2003 e alterada  pelas Leis 6 .588/2009 e 8026/2015

Se gme nto

Secretaria de
Assistência

Social

Secretaria da
Saúde

Secretaria de
Habitação

Reunião  Ordinária
17  de março  de 2020

9 horas

Gestão 2019-2021

Telefones

3445-0851
99606-5577

3466-4270
99224-3153

3481-5131
99221-8508

99607-8118

3802-3700
99961-3096

3802-3710
99631-7004

Secretaria de 3431-3024
Educação 99181-8459

Secretaria de
Planejamento

Urbano e
Desenvolvimento

Sustentável

Secretaria de
Cultura e Turismo

Secretaria de
Es p o rtes

99642-4822

3422-7333
99733-4996

98810-2002

3433-2190
9924-9040

3433-2190
99628-5041
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3433-1160
99138-3169

3433-1160
99107-0891
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Conselho Municipal dos Direitos do Idoso -  COMDI
Lei 4.73312003 e alterada pelas Leis 6 .58812009 e 8026/2015

COSSCLEO
7 . x : : 5  W

Conse lhe iros Não Se gmento Te le fone s Assinaturas
Govername nta is

T. Celina Silva (Pastoral da Organização de 3025-6246 . 1
Saúde) Atendimento e 99673-6056

Convivência ao 1S. Adriana Ribeiro Idoso 3434-3161
Cardoso (ABEJ) 98407-0753

T. Milton Américo dos 3433-0637
Santos (ASAPI) Associação e 09964-2198

i d
S. Antonio Coelho (AAPJ)

S n icato dos
Aposentados 3436-0655

99723-2373

-T João P aulo  Schmalz 3433-9245
EAJ) Associação de 98802-8712

S. Alzair Maria D . de Souza
(Ass. Moradores Parque

Profissionais
Liberais

98855-0543
Versailes

T.  Ma rc os  Tra pp (As s. 999 1 6-1 564
Moradores Vila Nova) Associações de

S. Dorival Umberto da Silva
Moradores

3028-0363
(Ass.de Moradores São 98874-6162

1 Francisco de Assis)

T. Francine Marchi Poleza 3121-6277
(Bethesda) ILPI's 99953-7298

S. Judi th Silva Caldas (ILPI
99759-0204aldas)

T. Heidi Bublitz Schubert Defesa dos 3422-6556AE -Az) Direitos do Idoso 99107-5041

S. Irma Kniess (CDH)
de Joinville

3025-3447
99902-3368

T. Maria Schmidt (Pastoral Usuários dos 3429-5079
da P essoa Idos a) Serviços das 99638-7292

S. Herminio da Luz
Organizações

Gov. e não Gov. 99606-4361(CRAS Paranaquamirim )
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Reunião  Ordinária
17  de março  de 2020
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