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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 003 de 2021 – COMDI – Reunião Ordinária de 20 de abril de 2021

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte um, às nove horas e quinze 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 agradece a presença dos participantes na primeira reunião de
2021, realizou a apresentação de todos os conselheiros. Trabalho das Comissões: Comissão Divulgação e
Marketing: Marilda e Israel informaram que foi realizado reunião no dia 29/03 do corrente ano, discutido
sobre a possibilidade de divulgação do COMDI, ficou definido que serão realizados lives, criação de materiais
gráficos para a divulgação do dia mundial do idoso e do dia da não violência contra o idoso. Valmir lembrou a
todos que no dia 15 de julho não é comemorado e sim conscientizado. Também salientou sobre a necessidade
de divulgação do fundo do idoso e do diagnóstico social do idoso. Será agendada uma reunião com a
SECULT para discutir possíveis ações de divulgação e conscientização. Comissão Orçamentária: Tatiana,
Gerente de Administração e Finanças da Secretaria Assistência Social, fez a apresentação de como se utiliza
os valores do Fundo na administração pública. Fez uma explanação sobre PPA – Plano Pluri Anual, LDO –
Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual, Fez um relato/apresentação, de forma
resumida, dos documentos (balancete e movimento contábil) que foi enviado anteriormente para apreciação e
análise da comissão orçamentária do COMDI e os conselheiros se manifestaram positivamente ao documento.
Explicou as receitas e despesas de 2020 e a previsão de como serão gastos os recursos em 2021. o Vice
Presidente Marcos parabenizou pela apresentação e questionou sobre a implantação do Centro Dia que está
em discussão nas reuniões do COMDI. Tatiana colocou que a assistência social já está trabalhando e está
previsto no orçamento a previsão de implantação do Centro Dia. Valmir parabenizou e agradeceu a
participação na reunião. Após a apresentação e esclarecimentos de dúvidas a Presidente Crystiane colocou a
prestação de contas do exercício de 2020, conforme Ofício SEI nº 8724112/2021 – SAS.UAF.ADE –
Prestação de Contas – Exercício 2020 e a análise com a manifestação sem divergências da comissão, em
votação a qual foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes na reunião. Comissão Políticas
Públicas: Em resposta ao questionamento do Ministério Publico referente ao Centro dia, será encaminhado
resposta informando que a Secretaria da Assistência Social está planejando e analisando a viabilidade. Valmir
informou que a prefeitura só irá colocar em prática o centro dia com parceria com a iniciativa privada, a
chamada parceria público privado-PPP. A conselheira Meri representante da PPI – Pastoral da Pessoa Idosa –
ligada a ADIPROS irá se reunir com a entidade para verificar a possibilidade de implantação de um centro
dia. A conselheira Alzair informou que foi analisada a resposta da Secretaria de Saúde referente ao
atendimento prioritário no posto de saúde da área rural, resposta condizente. Referente a resposta da
Secretaria de Assistência Social referente a carteirinha do idoso, a lei fala que é disponibilizado para ônibus
convencional, porém as empresas operam com ônibus leito e semi leito, e se valem disso para não ofertar as
vagas aos idosos. Foi elaborado um ofício formalizando a situação que foi encaminhado para o Deputado
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Federal Rodrigo Coelho, para que o mesmo possa colocar em discussão na assembleia uma flexibilização
desta lei. Ao entrar em contato com o Conselho Estadual do Idoso o mesmo informou que é necessário
aguardar o deputado dar início as discussões na assembleia. Comissão Registro, Inscrição e Denúncia: Heidi
informou que foram agendadas visitas para as próximas semanas em ILPIs. Valmir explicou como o COMDI
procede em casos de denúncias individuais, o usuário é orientado a realizar a denuncia no disque 100, realizar
Boletim de ocorrência e ir na delegacia do idoso, pois o conselho não tem quadro de profissionais para
verificar e proceder em casos de denúncias individuais. Quando as denúncias são coletivas o COMDI verifica
e toma das devidas medidas cabíveis. Referente a Resolução 12/2020 que prorrogava a certificação das
entidades até 30/04/2021, a presidente colocou em votação a revogação desta resolução conforme solicitação
da comissão. Aprovado a revogação da resolução por unanimidade. A partir de 1 de maio do corrente ano as
entidades deverão apresentar as documentações para solicitar a renovação e/ou certificação do COMDI.
Comissão Alteração da Lei: Nada a declarar. Comissão Diagnóstico Social: Valmir informou que a empresa
Painel está verificando qual será a melhor maneira de realizar as entrevistas presenciais com os residentes em
ILPI’s, este mês foi realizado uma reunião onde foi aprovado as contras apresentadas pela empresa, assim
dando continuidade do processo e aos pagamentos. Ofícios Recebidos: Indicação de conselheiros Ofício SEI
nº 8691978/2021 – Secretaria da Saúde – substituição conselheiro - Laureano Di Domenico; Ofício SEI nº
8821394/2021 – SEPUD – Israel Welter; Ofício SEI nº 8858390/2021 – Educação - Viviane Cristina de
Souza de Oliveira; Ofício SEI nº 8904253/2021 – Saúde - Rodrigo Ponick e Maryane da Costa Paseto;
Ofício SEI nº 8672449/2021 – SAS.UAF.ADE – Relatório Contábil Fevereiro/2021; Valmir explicou que a
comissão analisou e não encontrou divergência, Presidente colocou em votação para aprovação. Aprovado por
unanimidade; Ofício SEI nº 8724112/2021 – SAS.UAF.ADE – Prestação de Contas – Exercício 2020 a
comissão analisou e não encontrou divergência, a presidente colocou em votação para aprovação. Aprovado
por unanimidade. Assuntos diversos: na reunião com o Presidente da Câmara Maurício Peixer, alguns
conselheiros participaram e encaminharam para o mesmo a carta entregue aos candidatos à prefeitura de
Joinville com as reivindicações referentes a pessoa idosa na cidade de Joinville. A presidente participou da
Reunião com o Coordenador da Casa dos Conselhos, o Robson informou que a casa disponibiliza materiais
para a realização das LIVES e que a educadora em libras Terezinha irá auxiliar em reuniões e lives. Referente
ao I Fórum Nacional da Pessoa Idosa Valmir informou que tiveram várias informações relevantes, conteúdos
interessantes, a presidente informou que estão gravadas no YouTube. A Heide relata que o Fórum foi
excelente, teve muito aprendizado. Palavra dos conselheiros. O Vangler representante do Lar Santo Ângelo
questionou como pode fazer para ser conselheiro. Valmir informou que o mesmo deve participar do fórum das
instituições não governamentais, porém a participação das reuniões é aberta para toda a população. A Fabiana
da secretaria de saúde questionou o porque da semana do idoso iniciar em setembro, a Presidente informou
que em Joinville tem uma lei que indica que a semana do idoso seja realizada na última semana de setembro e
finalize em 1 de outubro com programações produtivas/ alegres voltados para o idoso. E explicou que existe
uma diferença entre Centro dia e Centro de Convivência para idosos, e que a ADIPROS está com projeto mais
voltado para um centro de convivência, o COMDI irá entrar em contato com a entidade para conversar e
realizar possíveis orientações. A Secretária Marilda realizou a leitura das deliberações da reunião para
aprovação da ata. 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 Assessor Técnico 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 8988257.

Documento assinado eletronicamente por Crystiane Tesseroli da Silva Castelen,
Usuário Externo, em 22/04/2021, às 12:56, 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 8988160 e o código CRC FA9FB48B.
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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

20 de abril de 2021

9 horas (aplicativo Meet)

Gestão 2019-2021

Conselheiros Segmento Telefones Assinaturas
Governamentais

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

Social
S. Francielle Deluca Rosa 3466-4270

99224-3153 1 - r

T. Laureano Di Domenico 99189-4080
Secretaria da F

Saúde 3481-5131
S. Fabiana Bussolaro
Pereira 99648-0440

3433-7048
T. Sueli Gonçalves de 99170-3981
Bairos Secretaria de

Habitação
S. Bruna Rodrigues 3433-7048

99645-4649

T. Priscilla Soveral Lopes 3431-3038
Secretaria de 98466-1585

Educação 3431-3038
S. Mariane Dias 99191-3755

Secretaria de
T. Israel Welter Planejamento 3422-7333 f

Urbano e 99733-4996
Desenvolviment

S. Gabriel Esteves Ribeiro o Sustentável 3422-7333
98810-2002

T. Angeli ta Ulrich 3433-2190
Lankewicz Secretaria de

Cultura e

S. Sueli Garcia Turismo 3433-2190 r

99292-8123

T. Marilda Morais da Costa 3433-1160

Secretaria de 99138-3169

S. Reginaldo Antonio da Esportes 3433-1160
Silva Campos Junior 99107-0891
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Conselheiros Não Segmento Telefones Assinaturas
Governamentais

T. Celina Silva (Pastoral da Organização de 3025-6246
Saúde) Atendimento e 99673-6056 4 Á

Convivência ao
S. Idoso

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

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

99723-2373

T. Alza ir Maria D. de Souza 98855-0543 E S C
(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
(Ass.de Moradores São 98874-6162
Francisco de Assis ) E  L Ú G

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

_
SE,,,'

S. Judi th Silva Caldas (ILPI
C

99759-0204
-aldas) C

T. Heidi Bubli tz Schubert Defesa dos 3422-6556
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 Gov. 99606-4361
(CRAS Parana uamirim

e-mail: comdiioinv ille(q)gmail.com
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