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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 008 de 2020 – COMDI – Reunião Ordinária de 20 de outubro de 2020

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às nove horas e vinte e oito minutos, à distância, por
meio do aplicativo Meet, ocorreu a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso-Gestão
2019-2021, conforme lista de presenta em anexo. Recepção aos Presentes: A presidente Crystiane deu as
boas vindas aos conselheiros e agradeceu a presença de todos. A presidente levantou a necessidade da
participação da Vigilância Sanitária nas visitas às ILPI’s. Os conselheiros Milton, Heide, Francine, Marcos
e Alzair relataram sobre o assunto e foram levantados três pontos para discussão/trabalho, sendo eles:
realização de uma capacitação para as ILPI’s; Realizar folder/vídeo explicando quais os passos necessários
para abrir uma ILPI no município de Joinville e criar um grupo de estudo para as politicas da pessoa com
deficiência pela comissão de políticas públicas. O secretário executivo Valmir levantou algumas reuniões
que precisam ser marcadas, sendo elas: Com as ILPI’s, com o prefeito eleito em 2021, com os demais
conselhos setoriais e a capacitação das ILPI’s. Com relação a capacitação das ILPI’s a conselheira
Francine salienta que os trabalhadores das ILPI’s necessitam de orientações quanto ao seu trabalho
cotidiano por ser complexo. Sugere reuniões online com as ILPI’s para verificar as necessidades de cada
uma, e após este levantamento estruturar a capacitação. No tocante a reunião com outros conselhos, a
conselheira Heidi qualifica como importante, haja vista, a integração dos conselhos, “sair do isolamento”
(sic) e também aproximar os conselhos na discussão e proposição de políticas públicas de qualidade.
Trabalho das Comissões: Comissão Divulgação e Marketing: não tem nada a declarar. Comissão
Orçamentária: Valmir comenta que foi analisado o relatório contábil julho a setembro/2020 do Fundo
Municipal do Idoso está tudo correto. Salienta que em 30/09/2020 o saldo em conta era de R$488.451,42
(Quatrocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos). Avalia
como positiva a prestação de contas do fundo, enviada pela Secretaria de Assistência Social, e emite
parecer favorável na apreciação. Colocado em votação foi aprovada a prestação de contas por todos os
presentes. Comissão Políticas Públicas: não tem nada a declarar. Comissão Registro, Inscrição e
Denúncia: Visitas: A conselheira Heidi informou que foi realizada 1 (uma) visita às ILPI’s referente ao
acompanhamento solicitado pelo Ministério Público: Sendo que foi encontrada evidências de falta de
condições mínimas para o atendimento dos idosos. Emitido relatório e enviado para o ministério público.
Comissão do Diagnóstico social: Valmir informa que a empresa Painel Pesquisas está dando continuidade
nos trabalhos do diagnóstico social do idoso de Joinville; no entanto está tendo algumas dificuldades
quanto a coleta de informações/dados. Informa também que teremos uma reunião presencial no dia vinte e
dois de outubro do corrente ano com a CAF/COMDI e a empresa Painel Pesquisas para apresentação da
logomarca e desenho do diagnóstico; apresentação de algumas questões referente ao questionário e
dificuldades na coleta de dados. Comissão Alteração da Lei: Valmir informou que somente quando for
possível reuniões presenciais é que a comissão voltará a se reunir e serão discutidas as proprostas de
alteração da lei de criação do COMDI. Ofícios Recebidos: Valmir relatou sobre o Oficio s/nº – Pastoral da
Pessoa Idosa – alteração da conselheira Maria Schmitd pela conselheira Meri Cristine Dobner. Referente
ao Oficio SEI nº 7322108/2020 - SAS.UAF.ADE – Relatório Contábil Julho a Setembro/ 2020 – encontra-
se correto, conforme análise do Valmir e do Conselheiro Milton. Conformr está descrito nesta ata no relato
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da Comissão Orçamentária. Referente a Circular SEI nº 7351045/2020 – SEGOV.NAD – possibilidade
Reuniões Presenciais foi realizado votação para que a próxima reunião ordinária seja realizada
presencialmente. A votação resultou em 7 votos a favor da reunião presencial; 4 votos para a reunião
online e 1 abstenção. Nesse sentido a reunião de novembro será presencial na casa dos conselhos. Valmir
explica que vai ver a possibilidade da reunião ser de forma “híbrida” (presencial e online). Assuntos
diversos: A presidente Crystiane relatou sobre como foi a semana do idoso de 2020. Para ela a avaliação
foi positiva. Vários conselheiros elencaram algumas sugestões de melhorias para os próximos anos: As
conselheiras Francine e Heide sugeriram atividades para idosos dependentes (cadeirantes) e utilização de
músicas mais antigas, a conselheira Meri sugeriu realizar um trabalho maior do site (mídias sociais).
Valmir elogiou e agradeceu o trabalho realizado pela conselheira Juliana frente a semana do idoso. As
conselheiras Meri e Heide sugeriram elaboração de mais vídeos com temas relacionados ao idoso para
disponibilizar nas redes sociais do COMDI, visando uma maior visibilidade do conselho. Capacitação da
frente Nacional dos Conselhos do Idoso: O secretário Valmir informou que representará o COMDI em
uma capacitação a nível nacional no dia nove de novembro/2020 às dezessete horas, com o tema Fundos
especiais, que abrangerá informações acerca do Fundo do Idoso e a forma de como criar e regulamentar os
fundos. A presidente Crystiane evidenciou a importância de se conhecer o fundo do idoso. Audiência na
3ª Vara Cível de Joinville: a Presidente informa que participará, no dia de hoje (20/10) às dezesseis horas
e trinta minutos, de uma audiência na 3ª Vara Vível referente ao processo da ILPI Lírios da Paz, como
testemunha, representanto o COMDI. Vencida a pauta e com o adiantado da hora, a presidente Crystiane
agradeceu a presença de todos. Ato contínuo encerrou a reunião. Sem mais a tratar, eu, Francine Marchi
Poleza, Secretária do COMDI, lavrei a presente ata, revisada pelo Secretário Executivo Valmir, 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 7530605.
 

Documento assinado eletronicamente por Crystiane Tesseroli da Silva Castelen,
Usuário Externo, em 05/11/2020, às 11:09, 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 7530500 e o código CRC E5E7F941.
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CONSELHO MLN C:PAL DOS

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

20 de Outubro de 2020

9 horas a distância (aplicativo Meet)

Gestão 2019-2021

Conselheiros Segmento Telefones Assinaturas
Governamentais

T. Crystiane Tesseroli da Secretaria de 3445-0851

Silva Castelen Assistência
99606-5577 O

Social
S. Francielle Deluca Rosa 3466-4270

99224-3153
3481-5131

T. Roselaine Elisa Radtke 99221-8508 FJ
Secretaria da

Saúde
S. Silvia Beatriz de L. Betat

99607-8118

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

Habitação
S. Tâmara Kassandra 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

Urbano e 99733-4996
Desenvolviment

S. Gabriel Esteves Ribeiro o Sustentável
98810-2002

T. Juliana Cristina de 3433-2190
Oliveira Secretaria de 99967-2543

Cultura e
S. Mirian Cristina Zabel Turismo 3433-2190

99628-5041

T. Marilda Morais da Costa 3433-1160

Secretaria de 99138-3169

Esportes
S. Reginaldo Antonio da 3433-1160

Silva Campos Junior 99107-0891
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Conselho Municipal dos Direitos  do Idoso - COM Dl
Lei 4.733/2003 e alterada pelas Leis 6.58812009 e 8026/2015

Conselhe iros Não Segmento Telefones Assinaturas
Governamentais

T. Celina Silva (Pastoral da Organização 3025-6246
Saúde) de 99673-6056 ', '

Atendimento
¡S. Adriana Ribeiro B. e Convivência 3434-3161
Cardoso (ABEJ) ao Idoso 98407-0753

T. Milton Américo dos 3433-0637
Santos (ASAPI) Associação e 99964-2198

Sindicato dos
S. Antonio Coelho (AAPJ) Aposentados 3436-0655

99723-2373

T. Alzair Maria D. de Souza 98855-0543
(Ass. Moradores Parque Associação de

C '1Versailles Profissionais
Liberais

S.

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

de Moradores
S. Dorival Umberto da Silva 3028-0363
I(Ass.de Moradores São 98874-6162
Francisco de Assis)

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

S. Judith Si lva Caldas (ILPI 99759-0204
Ca l da s

T Heidi Bublitz Schubert Defesa dos 3422-6556 Ç
ABRAz Direitos do 99107-5041

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

99902-3368

T. Meri Cristine Dobner Usuários dos 99690-7547
!Pastoral da Pessoa Idosa ) Serviços das L I

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

e-mail: comdiioinv ille gmail.com
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