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Ata de n° 003  de 2020  -  COMDI -  Reunião  Ordinária de 19 de maio  2020

Aos dezenove dias do  mês de maio  de do is mil  e vinte, às nove horas e vinte e seis minutos, à distância, por
meio do  apl icat ivo Zoom, confo rme edital  de convocação endereçada aos conselheiros via e-mai l,  oco rreu  a
reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso-Gestão 2019-2021. Rece pç ão aos
Presentes: A presidente Cryst iane Tesseroli da Silva Castelen deu as boas vindas aos conselhei ros e
agradeceu a pr ese nça  de todos. A mesm a inf o rmou sobre o falecimento do conselheiro Sr. João Paulo
Schmalz. A presidente relatou  que o  COMDI organizou a ent rega de 36  (t rinta e seis)  kits de EPI' s às ILPI' s.
Sal ientou que a doação  veio  de parceria com a secretária de saúde e assistência social  e que somente as casas
cadast radas no COMDI receberam. Info rmou  ainda que a conselhei ra Judi th Si lva Caldas representou  o
CO MD I na reunião que dest inou estes materiais. Tra bal ho das Comissões: A presidente orientou a
necessidade das comissões em trabalhar via aplicat ivo de mensagem/vídeo pois, para a presidente, os
trabalhos não podem parar . Com is são  D ivu lgaçã o  e Mar ket ing: solicitado a elaboração  de cartaz para
divulgação das informações, pensando em idosos que estão em casa, uma vez que podem estar sem
informações ou  estarem recebendo  informações disto rcidas. Quanto  ao  dia qu inze de junho  -  dia nacional
contra a violência da pessoa idosa - a presidente sugeriu  a real ização de uma live para que o  COMDI possa
repassar  info rmações à população  idosa sobre seus di rei to s e ou tros assuntos. Ato cont ínuo  a conselhei ra
Alzair  sugeriu  fazer  a divulgação  por meios de TV e Rádio. A conselheira Michele relatou  que poderia tentar
realizar, pelos canais de comunicação  da Prefei tu ra de Joinville, entrevistas com a presidente do  COMDI em
rádios e TVs. O conselhei ro  Milton sugeriu entrar em contato  com a delegacia da Mulher, Criança e Idoso-
DPC AMI para obter os números de idosos que sofreram algum tipo de violência nos últimos meses.
Comissão Regist ro , Inscrição  e Denúncia:  Valmir info rma que a comissão tem a necessidade de anal isar
documentos de ILPI's para obtenção  de inscrição  junto  ao  conselho. Valmir sugeriu ut i lizar  uma sala mais
ampla do COMDI, assim respei tando o distanciamento conforme decretos. Diagnóst ico social: A
representante da empresa Painel Pesqu isas, Maria Helena fez um relato  do andamento  do diagnostico  social.
Informou também que a empresa está analisando maneiras de reto rnar  os trabalhos de fo rma digi tal.  Márcia,
coordenadora da coleta de dados, da Painel  Pesqu isas, informou que a coleta está travada no momento ; que
já recebeu aproximadamente 20% dos questionários na sua grande maioria das ILPI' s.  Apontou  que algumas
ILPI' s estão reagindo/iniciando a coleta de dados, algumas já encaminharam o quest ionário  na semana do  dia
onze de maio. Relatou também, que está ocorrendo uma confusão, por parte das ILPI' s, referente as
so licitações, uma vez que, devida a pandemia, estão  recebendo  questionários de ou tros ó rgãos e entidades,
secretarias municipais, conselho estadual, etc. Exemplo do Ministério Público que está real izando um
cadast ro  nacional de dados para ident i f icar as necessidades das ILPI' s neste tempo  de Covid-19 . Diante
destes fatos, narrados acima, a empresa Painel  Pesqu isas so l ici tou  ao  COMDI encaminhar um oficio às
ILPI's orientando referente aos questionários do diagnostico social.  So lici tação aprovada por unanimidade. A
Maria Helena sugeriu  uma capacitação  vi r tual  para as ILPI' s no  sentido  de expl icar  os inst rumentos para
co leta de dados nestas casas. Maria Helena info rma também que os quest ionários que serão apl icados na
pesquisa com os idosos, foram construídos uti lizando alguns modelos ut il izados em algumas universidades e
com base no  Estatu to  do Idoso . A Empresa Painel  encaminhará os inst rumentos para aval iação  da comissão
CAF/COMDI e para sugestões e validação do  documento a ser aplicado. A conselhei ra Alzair  sugeriu  entrar
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qual  palestrou  na conferência municipal em março de 2019, so lici tando que o  mesmo auxil ie na elaboração
dos questionários pois tem grande experiência com pesqu isas, conforme relatou na época. Ofícios
Rec ebidos : A presidente Cryst iane falou  sobre o  Oficio  SEI N° 6200307 /2020  da SAS referente LDO-Lei
de Diretrizes Orçamentários-2021 do FMDI, a mesma informou que fo i anal isado por ela e pelo Valmir  e que
contempla as necessidades do COMDI, sendo que ficou definido para aprovação os segu intes valores:
ESTIMATIVA DE RECEITAS:  Fonte 206 -  quatorze mil  reais de rendimentos bancários, duzentos reais de
ou tras receitas - FMDI, mil  reais de transferência de pessoas f ísicas - FMDI, vinte e cinco  mil  e oi tocentos
reais de transferência de pessoas jurídicas - FMDI; Fonte 100 - cinquenta mil e qu inhentos reais de
transferências f inanceiras - PMJ e qu inhentos reais de rendimentos bancários; TOTALIZANDO: noventa e
do is mil  reais. FIXAÇÃO DE DESPESAS:  FONTE 100 -  quarenta e um mil  para aqu isição  de materiais de
consumo em geral , bem como a contratação de Serviços de terceiros confo rme as del iberações do COMDI e
dez mil reais para disponibil izar diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem dos
conselhei ros, servidores da secretaria execu t iva e moto rista para possibi l itar  a part icipação de eventos de
interesse do  COMDI. FONTE 206  -  dez mil reais para disponibil izar  diárias para custear  despesas com
alimentação e hospedagem dos conselheiros, servidores da secretaria execu tiva e motorista para possibil itar a
part icipação de eventos de interesse do COMDI, treze mil  para contratar pessoas jurídicas e/ou físicas para
organização e execução de eventos vol tados à po l ít ica de pro teção  e defesa da pessoa idosa, oi to  mi l  e
novecentos reais para contratar empresa para real izar capaci tação dos conselheiros, usuários, gestores,
trabalhadores do  SUAS e di rigentes de entidades sobre temas de interesse e/ou  inscrições para part icipação
de cursos, seminários, congressos, o ito mi l para contratar empresa para a confecção  de materiais gráficos e
prestação de serviços de divu lgação , cem reais para tari fas bancárias e mi l reais para financiamento públ ico
de projetos de entidades não governamentais para a aqu isição de consumo/serviços de terceiros;
TOTALIZANDO: noventa e do is mi l  reais. Ato  cont ínuo  a presidente co locou  em vo tação  a LDO 2021 ,
sendo  que os valores foram aprovados por unanimidade pelos conselhei ros presentes na reunião . Assuntos
Dive rsos : As servidoras Roselaine (também conselhei ra) e Gyovana da Secretaria de Saúde relataram como
estão  ocorrendo  a capaci tação  dos Responsáveis Técnicos das ILPI' s frente à po rtaria do  estado  N 252 em
relação  à pandemia do  co rona ví rus; Gyovana relata ainda a necessidade de testagem de todos os idosos
residentes e funcionários das ILPI' s assim que fo r observado  o  primeiro idoso  com suspei ta de sintomas de
síndrome gripal . Roselaine salientou  que a parceria do COMDI consiste no  fornecimento de dados das ILPI's
cadastradas ou  não no  conselho  para que sejam acionadas e orientadas pela Secretaria de Saúde no que tange
à apl icação  dos testes rápidos. Na ocasião  fo i  parabenizado  a equipe da Secretaria da Saúde pela ação  e
relatado que as ILPI' s estão  aderindo  e part icipando do  processo. Judi th relatou sobre o  acompanhamento e
treinamentos que estão  sendo  real izado  pela Secretaria de Saúde às ILPI' s e relata que estão  sendo  bem
assist idos. Valmir comenta que em Joinville teve o primeiro caso em ILPI e que foram tomadas as
providências confo rme o rientam as diversas po rtarias. Valmir  relatou  que constantemente as ILPI' s estão
recebendo  o rientações no tocante ao COVID-19  a nível  municipal,  estadual e nacional, com atual izações de
normas e decretos de cuidados, ent re ou tros. Pa lavra dos Conse lheiros : O conselheiro Dorival  relatou  do
caso  que aconteceu em São José -  SC da contaminação por COVID-19 em idosos de ILPI onde aconteceram
5 óbitos. Também relatou sobre o caso dos moradores de rua, se estão sendo assist idos. A presidente
Cryst iane comunicou  que o centro  POP e a Secretaria de Assistência Social -SAS estão fornecendo o  apoio
necessário  para esta popu lação e que o restaurante popular  está t rabalhando  com almoço  e café diariamente
dest inado, principalmente, a este públ ico . Valmir  expl icou  que o  Conselho  não  tem o  papel  execu to r  de
políticas públicas, ele fiscaliza e auxi l ia no bom funcionamento das políticas públicas no município . A
conselhei ra Heidi  sugeriu  a elaboração  de um PL-Pro jeto  de Lei  para faci l itar o acesso  às info rmações po r
outros meios de comunicação , tendo em vista que a maioria dos idosos não tem acesso à internet. A
presidente relatou que a Prefeitura mantém canais de comunicação conforme expostos acima pela
conselhei ra Michele da comissão de market ing. A conselhei ra Francielle sugeriu às comissões criarem
estratégias para enfrentar a situação  de iso lamento social, com reuniões vi rtuais e outros meios disponíveis.
Vencida  a pau t a e com o adiantado  da hora, a presidente Cryst iane agradeceu  a presença de todos. Ato
cont ínuo  encerrou  a reunião. Sem mais a t ratar,  eu , Francine Marchi  Po leza, Secretária do  COMDI, lavrei a
presente ata, revisada pelo  Secretário Execut ivo Valmir , a qual  vai assinada pela presidente do COMDI e que
será devidamente publ icada no site da Prefei tura Municipal  de Joinville. Esta publicação  possui  como anexo
a li sta de presença da reunião ordinária SEI n° 6332967
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Do cumento  as sinad o eletro nic amente po r Crys tiane T ess ero li da S ilva Cas telen,
Us uário Externo,  em 25/05/2020, às  09:57,  c onfo rme a Medida P ro visó ria n°  2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto F ed eral n°8.539,  de 08/10/2015 e o Decreto  Munic ip al n°
21.863, de 30/01/2014.
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Re união  Ordiná ria
19 de maio de 2020

9  horas a  distânc ia (aplic a t ivo  zoom)

Gestão 2019-2021

Conselheiros Segmento Telefones Assinaturas

Governamentais

3445-0851
T. Crystiane Tesseroli da Secretaria de 99606-5577
Silva Castelen Assistência

Social
S. Francielle Deluca Rosa 3466-4270

99224-3153

T. Roselaine Elisa Radtke 3481-5131
Secretaria da 99221-8508

Saúde
S. Silvia Beatriz de L. Betat

99607-8118

T. Denise Adriane Hansch 3802-3700
i Arnhold Secretaria de 99961-3096

Habitação
Tâmara KassandraS

3802-3710
.

Carneiro
99631-7004

T. Silvane Kunde Secretaria de 3431-3024
®Educação 99181-8459

S. Clarice Maria Vieira 99642-4822
Secretaria de

T. Israel Welter Planejamento 3422-7333 O K
Urbano e 99733-4996

Desenvolvimento
á

98810-2002
S. Gabriel Esteves Ribeiro velSustent

T. Michele Preuss da Silva 3433-2190
Secretaria de 99124-9040

Cultura e Turismo
S. Mirian Cristina Zabel 3433-2190

99628-5041

Marilda Morais da CostaT
3433-1160

.
Secretaria de 99138-3169

Esportes
3433-1160

S. Reginaldo Antonio da 99107-0891
Silva Campos Junior
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Conselhe iros Não Segmento Telefones Assinaturas

Governamentais

T. Celina Silva (Pastoral da
Saúde)

Organização de
Atendimento e

3025-6246
99673-6056

©

Convivência ao
S. Adriana Ribeiro B. Idoso 3434-3161

©Cardoso (ABEJ) 98407-0753 f

T. Milton Américo dos 3433-0637

Santos (ASAPI ) Associação e 99964-2198
Sindicato dos

S. Antonio Coelho (AAPJ) Aposentados 3436-0655
99723-2373

T. João Paulo Schmalz 3433-9245

(CEAJ) Associação de 98802-8712
Profissionais

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

Liberais 98855-0543
o1.,v

Parque Versailles

T. Marcos Trapp (Ass. 99916-1564
Moradores Vila Nova) Associações de

Moradores

S. Dorival Umberto da
Silva (Ass.de Moradores

3028-0363
98874-6162 Ok

São Francisco de Assis)

T. Francine Marchi Poleza 3121-6277

(Bethesda) ILPI's 99953-7298

S. Judith Silva Caldas (ILPI 99759-0204
Caldas)

T. Heidi Bubli tz Schubert Defesa dos 3422-6556
(ABRAz) Direitos do Idoso 99107-5041 O

de Joinville
S. Irma Kniess (CDH) 3025-3447

99902-3368

T. Maria Schmidt  (Pas toral Usuários dos 3429-5079

da Pessoa Idosa) Serviços das 99638-7292
Organizações

S. Herminio da Luz Gov. e não Gov. 99606-4361
(CRAS Paranaguamirim)

e-mail: comdijoinv ille @gmail.com
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