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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 009 de 2020 – COMDI  – Reunião Ordinária de 17 de novembro de 2020

 
Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às nove horas e dezesseis 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: O vice presidente Marcos deu as boas vindas aos
conselheiros e agradeceu a presença de todos. O vice presidente falou sobre o aumento dos casos de
COVID19 no Estado e em Joinville e sua preocupação quanto aos cuidados necessários. Outro ponto que
Marcos chamou a atenção foi em relação a falta de acessibilidade nos locais de votação, haja vista o
número de idosos que desejam exercer seu direito ao voto. Ato contínuo o vice presidente Marcos
apresentou os convidados, representantes da Vigilância Sanitária de Joinville, Laureano e Carlos, os quais
relataram sobre a portaria 665 do Estado que restringe as visitas nas ILPI’s que, segundo Laureano, não
estão proibidas. Laureano informou sobre a necessidade de contato do idoso com os seus familiares e as
ILPI’s devem, dentro das regras de distanciamento e cuidados sanitários, proporcionar que familiares
visitem seus entes que residem nas ILPI’s. Em seguida Carlos relembrou que deve ser mantido um
distanciamento nas visitas e não pode haver o contato físico entre o idoso e o familiar para evitar contágio
de fora para dentro da casa. As conselheiras Heide e Judith relataram sobre fatos ocorridos em ILPI’s
quanto às visitas. O secretário executivo Valmir relatou sobre a liberação dos idosos para sair das
instituições para passeios; expôs artigos do Estatuto do Idoso, quanto à preservação dos vínculos
familiares, para corroborar com sua argumentação. A conselheira Francine relatou sobre os cuidados que
as ILPI’s devem ter com os idosos dependentes e questionou sobre as saídas dos idosos independentes. Fez
um questionamento: como garantir a segurança dos outros idosos, uma vez que não se terá o controle de
como o idoso que sai da ILPI, vai se comportar quando estiver na casa dos familiares, shoppings e afins?
Ato contínuo foi proposto pela plenária à emissão, pela VISA, de um documento de orientação quanto às
visitas. Em votação foi aprovado que a Vigilância Sanitária irá emitir o “documento de orientação as
ILPI’s” de acordo com as normativas estabelecidas pelo Governo do Estado de Santa Catarina. Também
ficou estabelecido que o COMDI ficará responsável pelo encaminhamento via e-mail às ILPI’s, além de,
posteriormente, agendar uma reunião com os representantes de todas as ILPI’s no sentido de, em parceria
com a VISA, repassar todas as orientações no que concerne as visitas; os cuidados e demais situações para
garantir a segurança dos residentes. Ato contínuo o Vice Presidente Marcos agradeceu a participação dos
representantes da Vigilância Sanitária na reunião, enaltecendo o trabalho de ambos e da VISA em relação
à pandemia. Trabalho das Comissões: Comissão Divulgação e Marketing: não tem nada a declarar.
Comissão Orçamentária: não tem nada a declarar. Comissão Políticas Públicas: não tem nada a
declarar. Comissão Registro, Inscrição e Denúncia: Valmir relatou sobre a denúncia recebida contra o
Banco Itaú sito à rua Jerônimo Coelho, onde o banco distribui apenas dez senhas preferenciais para idosos;
já os demais idosos tinham  que entrar na fila normal. Foi realizado visita, no dia 12/11/2020, porém foi
constatado que aquela agência estava fechada por decisão do Banco (havia um cartaz informando a
população sobre o fechamento). Segundo informações, as quais constavam no referido cartaz, os
atendimentos estariam sendo direcionados para outras agências da cidade. Valmir relatou que o COMDI
irá realizar nova visita em breve naquela agência para verificar se voltou ao atendimento normal. Ato
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contínuo Valmir expôs sobre a prorrogação dos certificados de inscrições das entidades no COMDI.
Exemplificou que algumas Instituições estão encaminhando as documentações para renovação e/ou
certificação, mesmo sabendo que há a prorrogação. Os documentos que chegam estão sendo analisados
normalmente pela Comissão de Registro, Inscrição e Denuncia e, se preenchem os requisitos, são
apresentados em plenária para concessão do certificado. Visita: A conselheira Heidi informou que foram
realizadas 4 (quatro) visitas às ILPI’s sendo: uma a pedido da 12ª Promotoria; duas de orientação para a
certificação; e uma por denúncia na qual foram constatados algumas irregularidades. Comissão do
Diagnóstico social: O vice presidente Marcos relatou sobre a preocupação com o número de casos de
violência contra a pessoa idosa e que não são notificados. Salientou que este assunto foi abordado na
reunião com a delegada da Delegacia do Idoso Tânia Harada e a empresa Painel Pesquisas, onde foram
falar sobre os dados a serem fornecidos, pela DPCAMI, para o Diagnóstico Social do Idoso de Joinville.
Valmir relatou que os trabalhos/coleta de dados estão sendo realizados em um nível mais lento em função
da pandemia do COVID-19. Comissão Alteração da Lei: não tem nada a declarar. Ofícios Recebidos:
Protocolo linha de cuidados com a pessoa idosa (Sec. Saúde): a conselheira Roselaine, representante do
Núcleo de Apoio à Rede de Atenção à Saúde (NARAS), relatou sobre o protocolo da linha de cuidados
com a pessoa idosa da Secretaria da Saúde, o qual foi assinado no início de novembro pelo Secretário de
Saúde de Joinville, onde orienta aos cuidados com a pessoa idosa dentro do município no que tange a
todos os órgãos de saúde. Roselaine salienta que este protocolo vem sendo elaborado desde 2015 pela
Geriatra Dra Francisca Magalhães Scoralick e outros colaboradores. Ato contínuo Roselaine sanou as
dúvidas sobre os procedimentos e esclareceu referente ao seu funcionamento e constante atualização, pois
está em implantação. Em seguida o secretario executivo Valmir relatou sobre as ILPI’s de Joinville – sem
fins lucrativos – que irão receber o auxílio emergencial do CNDI-Conselho Nacional dos Direitos do
Idoso. Relata que, em Joinville, serão quatro instituições. Salientou sobre a necessidade do COMDI em
realizar a fiscalização quanto a utilização correta destes recursos e que será solicitado uma cópia da
prestação de contas para cada ILPI. Assuntos diversos: Planejamento para 2021 – O secretario
executivo Valmir expôs sobre a necessidade de cada comissão elaborar um planejamento das ações para o
próximo ano que irão subsidiar a elaboração do conjunto de ações para 2021. Reunião de encerramento: 
A próxima reunião acontecerá no dia oito de dezembro de 2020 (08/12/2020) de forma online. Informes
Gerais: A conselheira Heide levantou a necessidade da participação dos bombeiros voluntários de
Joinville nas visitas às ILPI’s. Destacou que esta ação visa a orientação dos proprietários e responsáveis
técnicos quanto as medidas de segurança na casa. A comissão irá avaliar a proposta da conselheira Heidi e
apresentar na reunião do dia 8/12/2020. Vencida a pauta e com o adiantado da hora, o vice presidente
Marcos 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
7716708.
 

Documento assinado eletronicamente por Crystiane Tesseroli da Silva Castelen,
Usuário Externo, em 26/11/2020, às 11:31, 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 7715986 e o código CRC 1D756ADE.
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Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - COMDI

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

Reunião Ordinária

17 de Novembro de 2020

9 horas (Presencial e também pelo aplicativo Meet)

Gestão 2019-2021

Conselheiros Segmento Telefones Assinaturas
Governamentais

T. Crystiane Tesseroli da
Silva Castelen

Secretaria de
Assistência

3445-0851
99606-5577 FJ f  K

Social
Francielle Deluca Rosa 3466-4270

99224-3153
3481-5131

T. Roselaine Elisa Radtke 99221-8508 C;k
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

z. 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 r
Oliveira Secretaria de 99967-2543

ã

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 - COMDI
Lei 4.73312003 e alterada pelas Leis 6 .588/2009 e 8026/2015

Conselhe iros Não Segmento Telefones Assinaturas
Governamentais

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

Atendimento
IS. 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

Al iza r Maria D. de Souza 98855-0543
(Ass. Moradores Parque Associação de
,Versailles Profissionais

Liberais
S.

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

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

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

Judith Silva Caldas (ILPI 99759-0204
baldas

T. Heidi Bubli tz Schubert Defesa dos 3422-6556
J K(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

Organizações
S. Herminio da Luz Gov. e não 99606-4361
(CRAS P aranagu amirim) Gov.

e-mail: comdiio inv ille at(gmail.com
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