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ATA SEI

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

 

Ata de nº 006 de 2020 – COMDI – Reunião Ordinária de 18 de agosto de 2020

 
Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às nove horas e dez minutos, à distância, por meio do aplicativo meet, ocorreu a reunião ordinária do
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso/Gestão 2019-2021. Recepção aos Presentes: A presidente Crystiane Tesseroli da Silva Castelen deu as boas-
vindas aos conselheiros e agradeceu a presença de todos. Relatou a importância do trabalho realizado pelos conselheiros. Logo em seguida, passou a palavra a
professora Naiane Loureiro dos Santos, representante do Instituto Ânima. Naiane explicou como surgiu o grupo e como nasceu o Instituto e os locais onde
atuam em várias cidades. Informou que aqui em Joinville ficará o funcionamento da filial e em Santos (SP) será a sede do instituto. Explicou que o objetivo
da apresentação é em relação ao credenciamento junto ao COMDI. Iniciou falando sobre a Universidade Aberta, bem como os projetos destinados aos idosos;
que a instituição tem como objetivo ampliar os espaços de atendimento a comunidade e espaços interativos. Destacou a importância de parcerias como forma
de viabilizar os programas, acreditando assim, nesta   possibilidade. Citou o nome de algumas empresas, que já apoiam a iniciativa, podendo buscar o
aumento de aporte no FMDI-Fundo Municial dos Direitos do Idoso por meio de projetos que atendam as expectativas e as demandas da região. Citou o
projeto realizado pelo Instituo Ânima, que iniciou  em agosto de 2020, na cidade de Jaraguá do Sul com a contratação para realizar o diagnóstico do idoso
naquela cidade. Em São Paulo, no Instituto São Judas Tadeu, em um de seus programas, atendem idosos que desejam entrar no mercado de trabalho,
relacionado a política 60 + (Idoso). Destacou de forma significativa a importância deste levantamento considerando conhecer a necessidade local. Neste caso
o de maior procura foi o de mercado de trabalho na 3ª idade. Outro projeto apresentado foi a “Trilha do Conhecimento” com objetivo de ampliar a formação
dos idosos. Também é ofertada a Escola da Maturidade (Longevidade) onde participaram 20 alunos. Atualmente os atendimentos são via WhatsApp, motivo a
pandemia.E para a terceira idade são oferecidas, em rede, palestras e encontros virtuais no intuito de não deixar de ter contato com os idosos durante este
período de pandemia. A professora Naiane finalizou sua apresentação e agradeceu a oportunidade de apresentar a instituição aos conselheiros. A presidente
Crystiane agradeceu a sua participação e passou a palavra ao Secretário Valmir o qual informou que a documentação da instituição para o credenciamento
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está sendo analisada, destacando que a instituição deverá indicar qual será o local de identificação(CNPJ) para que haja uma definição específica referente a
documentação da filial ou da matriz. Naiane informou que a documentação complementar já foi enviada, por e-mail, no que diz respeito a questão do CNPJ,
explicou que a matriz será em Santos (SP) e filial ficará em Joinville(SC). A professora Naiane foi questionada em relação aos critérios de como é feita a
seleção dos idosos para o ingresso dos cursos. Naiane informou que atualmente é pela ordem de inscrição e que os cursos são gratuitos com fornecimento do
material. Informou ainda que as vagas oferecidas são 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) dependendo dos cursos. E algumas situações se abre lista de espera. E se
redireciona para outro curso e que durante o semestre o idoso pode se matricular em 2 cursos/oficinas. Destacou que os cursos de maior demanda são os de
direito e de computação (inclusão digital). Lembra que referente cursos da área da saúde o conselho poderia verificar as demandas de interesse da
comunidade e que no futuro poderão ser oferecidos aos idosos de Joinville. Segue, relatando a necessidade de inserir temas bastantes relevantes para a
comunidade como o direito do idoso, aprender finanças pessoais, fitoterapia e hortas urbanas. A conselheira Heidi, deu exemplo do que ocorre em Brasília –
UNB, onde mestres idosos participam da Universidade; a mesma fala que se poderia pensar em oferecer algo relacionado aos trabalhos manuais como forma
de valorizar o artesanato local. A professora Naiane relatou que em São Paulo realizaram uma feira solidária, com exposição dos materiais, a fim de que os
idosos pudessem ampliar a sua renda. O Secretário Valmir perguntou se no edital que a instituição abre tem o requisito de escolaridade pois sua preocupação
se dá pelas diferenças de conhecimento por parte dos idosos em relação a alfabetização e até mesmo ao conhecimento com a tecnologia. Naiane explicou que,
nos casos específicos, o atendimento é realizado de forma individualizado com a presença de um monitor. O Secretário Valmir questionou se existe a
possibilidade de oferecer cursos que possam agregar alguma renda a sua aposentaria. A professora Naiane, mencionou que seria atividade específica (depende
da escuta), com fala dos conselheiros mais evidente, no qual relata a importância da relação do trabalho Sênior do Idoso, como forma de manter-se no
trabalho, para aquele que não quer ficar em casa ou que deseja aprender a empreender. Trabalho das Comissões: Comissão Divulgação e Marketing: a
conselheira Michele relatou que, para semana do idoso, estão previstas as seguintes atividades: para o primeiro dia terá a palavra da presidente do COMDI,
uma live, com temas direcionadas aos idosos. Nos outros dias poderemos efetuar uma seleção de músicas de (época/novelas) para estar apresentando em
lives. A Conselheira Marilda mencionou que em contato com a SESPORTE, existe a oferta de atividade física e exercícios com música aos participantes do
programa mas que o custo do aplicativo é pago pelos próprios servidores da secretaria, o que poderá dificultar. Michele relatou que será construído um
cronograma e, posteriormente, será marcado um encontro com os demais integrantes da comissão de marketing. Comissão Orçamentária: Prestação de
contas de jan a jun de 2020: O Secretario Valmir, informou aos conselheiros referente a prestação de contas e passou as informações referentes aos extratos
(entrada/saída). Ato contínuo, apresentou o extrato de 30 de junho de 2020 - prestação de contas - saldo de R$ 421.121,72 (quatrocentos vinte e um mil, cento
vinte e um reais e setenta e dois centavos). Informou também que desse valor será efetuado o pagamento para a empresa Painel Pesquisas – diagnóstico social
- no valor de aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cincoenta mil reais). Foi colocado em votação e aprovada pelos conselheiros por unanimidade. Lei
Orçamentária Anual-LOA 2021: Valmir informou que o COMDI recebeu a LOA 2021 para ser aprovada pelos conselheiros. Explicou que, no seu
entendimento, seria oportuno não alterar nada neste momento e analisar em 2021, já que teremos nova gestão e a construção do PPA para mais quatro anos.
Salienta que, para o ano 2021 no PPA, existe a probabilidade dos orçamentos serem reduzidos devido a pandemia. Colocado em votação a LOA 2021 foi
aprovada por unanimidade. Ato contínuo Valmir relatou que o lançamento de edital do Fundo do Idoso para projetos e captação de recursos do IR não será
possível publicar, pois se trata de um ano eleitoral, e também em razão da decisão do COMDI em 2019 que faria o edital somente após o diagnóstico social. A
conselheira Alzair reforça a questão do problema de repasse, através de captação, e que somente para o próximo ano, através de uma nova gestão, será
possível. Comissão Políticas Públicas: não tem nada a declarar. Comissão Registro, Inscrição e Denúncia: os conselheiros da comissão decidiram que
fariam uma pesquisa, via telefone, nas ILPI’s a fim de fazer um levantamento das necessidades e dificuldades enfrentadas por conta da pandemia COVID-19.
A ação teve início em agosto e será compilado os dados assim que os integrantes da comissão enviarem os dados para a secretaria executiva. Ato contínuo a
comissão informou que analisou e trouxe para aprovação o parecer referente a renovação da certificação da ILPI’s: ILPI JM- Aconchego; ILPI Brilho da
Idade - Nosso Lar; ILPI Centro Geriátrico Blumengarten; ILPI Ma Vie e Vila Vicentina(ONG). Primeira certificação para a ILPI Lar de Idosos Joinville.
Certificação do Instituto Ânima (ONG) e por sugestão registra-se em ATA que aprova-se com ressalva devida a verificação do CNPJ em endereços diferentes.
Colocado em votação os certificados foram aprovados pelos presentes por unanimidade. Comissão do Diagnóstico social: O Secretário Valmir mencionou
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que até final do ano de 2020 ou até janeiro de 2021, a empresa Painel pesquisas deverá entregar o resultado do diagnóstico social do idoso. Informa também
que, por enquanto, ainda não foi marcado o evento de lançamento. Assuntos Diversos: Sobre o segmento referente a Secretaria da Saúde, sugeriu-se para
próxima reunião alguém da atenção primária para tratar sobre os repasses de insumos para a ILPS, entre outras demandas, principalmente no tocante ao
elevado número de dúvidas, quanto aos protocolos, e a conselheira Roselaine sugeriu que o COMDI encaminhasse um ofício para o Secretário da Saúde
solicitando esta participação. Aprovado por unanimidade. A conselheira informou também sobre a plataforma da Secretaria da Saúde, para que os usuários
possam obter mais informações – o Ligue Saúde e Web Saúde – inclusive a conselheira Judith declara que a Secretaria de Saúde não mede esforços, porém
para muitas ILPI’s as informações recebidas ainda geram dúvidas, também concorda em encaminhar ofício para maiores esclarecimentos. A presidente
Crystiane relatou que realizou uma visita em uma ILPI em conjunto com a Vigilância Sanitária, devido a uma denúncia, e que o relatório já foi encaminhado
para conhecimento. O Secretário Valmir informou que o COMDI irá realizar uma visita na ILPI Grande Família (antiga Dona Francisca), no dia 19/08/2020 e
perguntou para aos conselheiros que fazem parte da comissão de registros e denúncia, se alguém poderia acompanhar o servidor Carlos da Vigilância
Sanitária nesta visita. A conselheira Heidi se manifestou informando que poderá acompanhá-lo na visita. Palavra dos Conselheiros: O conselheiro Milton
sugere para a Semana do Idoso: produzir filmes sobre como o idoso é visto pela sociedade e a sua importância; também passar informações do funcionamento
do COMDI via Live ou outros meios de comunicação. A Conselheira Judith falou sobre o atendimento que ILPI’s, vem recebendo por parte da Secretaria da
Saúde; mas levanta uma preocupação que talvez algumas ILPI’s não tenham total conhecimento das informações em relação a renovação do cadastro de
fornecimento de fraldas. Reforça que as informações constam nos Memorandos 6164465 e 6605529, enviado pela secretaria da saúde o qual ressaltamos
abaixo: Que trata sobre o assunto das fraldas: a) a aprovação dos cadastros para fornecimento de fraldas de todos os pacientes que apresentarem prescrição
emitida por profissional em atuação no SUS, ainda que, no momento do cadastramento, não seja apresentada a folha resumo do CadÚnico ou outro
documento apto a comprovar a hipossuficiência financeira; b) a prorrogação automática de todos os cadastros para fornecimento de fraldas já aprovados
(vigentes ou aguardando análise de renovação).Tais recomendações serão válidas no período até o dia 8 de setembro de 2020. Com base nesta informação o
conselheiro Dorival comentou que repassará a direção da ILPI. O conselheiro Dorival comenta ainda, sobre o Instituto Ânima, referente aos cursos oferecidos
e que poderiam ser divulgados nas Associações de Moradores. A conselheira Francielle, destacou a questão da contratação de profissionais da saúde nas
ILPI’s, a qual houve neste período mudanças, sem que houvesse uma preparação e adaptação. Para Francielle teria que haver uma alternativa nesta questão. A
conselheira Roselaine, se manifestou informando que não poderia emitir uma opinião precisa sobre este assunto e sugeriu que fosse encaminhado um ofício
ao Secretário da Saúde solicitando informações para conhecer os critérios da decisão. O secretario Valmir menciona que providenciará os ofícios destinados
ao gabinete da Secretaria da Saúde. O conselheiro Dorival questionou sobre a demora dos retornos de atendimento das consultas ao geriatra, no mesmo caso,
sugere-se envio de ofício à Secretaria da Saúde, solicitando informações sobre o retorno aos especialistas; ainda reforça a necessidade de fomentar melhorias
nestes “nós” críticos. A conselheira Alzair, relatou sobre o trabalho realizado na pesquisa com as instituições e o que foi percebido foi basicamente a
necessidade de material de segurança EPI’s e outras informações levantadas já foram incluídas no relatório. Manifestou que as instituições foram bastante
receptivas e gostou de efetuar este trabalho. O secretário Valmir passa a fala para a presidente Crystiane, que falou da importância da aproximação com as
ILPI’s e faz um convite para assistirem no canal Youtube: O Intercâmbio 60+ convida a todos para participar do "Webnário sobre políticas públicas voltada à
pessoa Idosa: avanços e desafios, que será realizado no dia 19 de agosto(quarta-feira) às 17 horas. Vencida a pauta e com o adiantado da hora, o Secretario
Valmir agradeceu a presença de todos, e a presidente Crystiane se desculpou pela voz rouca. Ato contínuo encerrou a reunião. Sem mais a tratar, eu, Marilda
Morais da Costa, 2ª Secretária do COMDI, lavrei a presente ata, revisada pelo Secretario Executivo Valmir e pelos demais conselheiros, a qual vai assinada
pela presidente do COMDI e que será devidamente publicada no site da Prefeitura Municipal de Joinville. Esta publicação possui como anexo a lista de
presença da reunião ordinária SEI nº 7097480.
 

Documento assinado eletronicamente por Crystiane Tesseroli da Silva Castelen, Usuário Externo, em 09/09/2020, às 17:24, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7097437 e o código CRC
117CF68E.
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