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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 004 de 2021 – COMDI – Reunião Ordinária de 18 de maio de 2021

 
Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte um, às nove horas e quinze minutos, à distância, por
meio do aplicativo Meet.jit.si/ordináriacomdi, ocorreu a reunião ordinária do Conselho Municipal dos
Direitos do Idoso-Gestão 2019-2021. Recepção aos Presentes: o vice presidente agradece a presença dos
participantes na reunião maio de 2021, solicitou ao secretário executivo Valmir para dar prosseguimento a
pauta da reunião. Ofícios Recebidos: Ofício SEI nº 8968524 – SAS.UAF.ADE – Relatório Contábil do
FMDI referente ao mês de março/2021. A comissão analisou e não encontrou divergência. O vice
Presidente Marcoss colocou em votação para aprovação. Aprovado por unanimidade. Ofício SEI nº
8923993 – SESPORTE – Indicação de representante da Secretaria de Esportes para a Comissão de
Acompanhamento do Diagnóstico Social – CAF/COMDI - Reginaldo Antonio da Silva Campos Junior;
Ofício SEI nº 9035183 – Habitação – Indicação representante da Secretaria da Habitação para a
Comissão de acompanhamento do Diagnóstico Social – CAF/COMDI - Sueli Gonçalves de Bairos; Ofício
SEI nº 9100109 – SECULT – Indicação representante da Secretaria da Cultura e Turismo para a
Comissão de acompanhamento do Diagnóstico Social – CAF/COMDI - Rozane de Oliveira Campos;
Ofício SEI nº 9115315 – SECULT – Substituição de representantes da Secretaria da Cultura e Turismo
como conselheiras no COMDI para a gestão 2019/2021 – Titular: Rozane de Oliveira Campos, Suplente
Sueli Garcia; Ofício 005/2021 – ANG Associação Nacional de Gerontologia de Santa Catarina Solicita
a participação do COMDI quanto a divulgação da carta aberta destinada aos Prefeitos e Vereadores, dos
municípios catarinenses, referente a construção, em conjunto, de uma política integrada de garantia dos
direitos das pessoas idosas – Valmir leu os 12 pontos da carta aberta, o documento será encaminhado para
a comissão de políticas públicas para pontuar e analisar e apresentar na próxima reunião sugerindo as
ações a serem tomadas. O conselheiro Dorival colocou a associação de moradores, a qual representa no
conselho, a disposição para a realização de projetos pilotos. Ricardo, representante do vereador Adilson
Girardi, sugeriu fazer uma audiência pública para conversar e verificar como está o andamento de
propostas para a política do Idoso e a criação de uma comissão especial na câmara. Proposta aprovada por
unanimidade. Ricardo também relatou que tem projeto em andamento para criação da região
metropolitana de Joinville e que foi encaminhado para a ALESC – Assembleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina um projeto de lei que contemplaria Joinville – Araquari – Balneário Barra do SUl – São
Francisco do Sul. Deliberado pela plenária para que Ricardo, assessor do Vereador Adilson, articule com o
Vereador para que alguém da Câmara possa vir apresentar ao COMDI o andamento deste projeto de lei. O
conselheiro Israel expôs sobre um projeto para ensinar os idosos a utilizar o computador e o celular
(inclusão digital). A conselheira Rozane relatou que a SECULT está com projeto para auxiliar as pessoas
que fazem artesanato. O conselheiro Israel se comprometeu em encaminhar o decreto estadual, que libera
a realização de reunião presencial, conforme questionado pelo Vice Presidente Marcos quanto ao retorno
das reuniões presenciais. Ofício 238/2021/12PJ/JOI – 12ª Promotoria de Justiça de Joinville solicita
parecer do COMDI no que tange a implantação do Centro Dia – foi realizado um relato das reuniões desde
o início da discussão em resposta ao ofício, o qual foi enviado à 12ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Joinville. Trabalho das Comissões: Comissão Divulgação e Marketing: Será agendado uma reunião da
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comissão para articular ações para o dia 15/06/2021 – Dia Mundial de Combate à Violência Contra a
Pessoa Idosa. A conselheira Francielle relatou que estão programadas duas lives, uma no dia 15/06 – Dia
da não violência – com a presidente do COMDI Joinville e com a Presidente do Conselho Estadual da
Pessoa Idosa e a outra no dia 28/06 – Com a Psicóloga da Pastoral do Idoso e Francielle, tendo como
tema: O atendimento do idoso e o atendimento familiar. Conclui informando que as lives serão
transmitidas as 14h com duração de 1h30min. A conselheira Francine sugeriu lives com tempo menor 30 a
40 minutos; As conselheiras Rozane e Alzair concordaram com a sugestão. O conselheiro Israel sugeriu
vídeos para divulgar na mídia referente ao COMDI e as Lives. Valmir e Israel irão articular para que a
SECOM – Secretaria de Comunicação da PMJ disponibilize os materiais para gravar os vídeos. O vice
Presidente Marcos sugeriu convidar a Dra Tânia Arada – Delegada da DPCAMI – para participar da live
sobre a violência contra a pessoa idosa, uma vez que ela possui os números e estatísticas da cidade de
Joinville. Ricardo sugeriu que o conselho solicite espaços na mídia e para falar do tema na Tribuna Livre
da Câmara de Vereadores de Joinville que, poderia ser no dia 16/06/2021 e também informou que a
Câmara tem um espaço que o COMDI poderia solicitar para realizar a gravação dos vídeos. Valmir
solicitou a conselheira Rozane representante da SECULT para criar e ajudar na divulgação das lives. A
mesma informou que ela ajuda na divulgação porém a arte é realizada pela SECOM. Comissão
Orçamentária: Após reunião com ADIPROS – Associação Diocesana de Promoção Social e demais
entidades, referente a implantação do Centro Dia para a pessoa idosa, a ADIPROS sugeriu a aprovação do
projeto pelo conselho com a possibilidade de financiar os primeiros 12(doze) meses. Deliberado que, após
a entrega do projeto, será analisado pela comissão orçamentária e de politicas públicas para posteriormente
ser apresentado um parecer em reunião plenária. Comissão Políticas Públicas: Realizado reunião com
ADIPROS. A conselheira Meri informou que o projeto inicial do Centro Dia é para atender 20 idosos; que
o local será ao lado do Lar Betânia; que o projeto já tem uma Assistente Social contratada e o Padre
Fernando da ADIPROS é quem está o responsável pelo projeto. A conselheira Alzair informou ainda que
o projeto será dividido em duas partes uma de transporte para a locomoção dos idosos e a outra de
infraestrutura do espaço. Deliberado/aprovado por unanimidade que o COMDI aguardará a entrega do
projeto para análise e discussão posterior. Em seguida Marcos falou do projeto de parada de ônibus fora do
local já definido. Salientou que representou o COMDI na Câmara de Vereadores para discutir com a Dra
Tania Arada. Segundo o mesmo na reunião foi levantado alguns pontos tais como: falta de acessibilidade
no local de parada o que poderia ocasionar acidentes. A Polícia Militar levantou a possibilidade de
“tocaia” para possíveis assaltos ao veículo de transporte coletivo. O COMDI se colocou favorável porém
não tem nenhum registro de incidente com o idoso em relação a esta parada fora do local pré-determinado.
Valmir relatou que deve ser realizado uma estatística de fatos e definição de quais locais. Comissão
Registro, Inscrição e Denúncia: A comissão analisou algumas documentações de ILPI’s entregues no
COMDI. Visitas às ILPI’s que mudaram de proprietários ou endereços. A conselheira Meri Cristine,
acompanhada de uma conselheira do COMSEAN - Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional, foram em visita à ILPI Pedacinho do Céu, onde foram verificados alguns itens relacionados a
alimentação: carga horária da nutricionista menor do que a indicada pelo Conselho de Nutrição; cardápio
insuficiente; falta de nutricionista. Sobre as questões, verificadas na visita, os conselhos avaliarão e
orientarão às ILPI’s no sentido de melhorar os itens citados. No tocante às visitas, o Vice Presidente
Marcos sugeriu encaminhar, antes das visitas às ILPI’s, o formulário utilizado pelo COMDI para que o
responsável possa preencher antecipadamente e, quando da visita, somente entregar e/ou tirar as dúvidas
com os conselheiros. Heidi informou que o formulário está sendo reformulado por ela e o Valmir. Ato
contínuo o assessor técnico Valmir informou que o questionário deve ser preenchido com a visão do
conselheiro que está realizando a visita e que deve sim ser reformulado para dar agilidade à visita. Valmir
informou que buscou informações referentes a ILPI Grande Família conforme solicitação a 15ª
Promotoria. Ato contínuo informou que não foi localizada a ILPI em nenhum endereço visitado e nem o
antigo proprietário Sr.Sérgio. Valmir informa ainda que, durante as visitas para tentar encontrar a ILPI
Grande Família, foi verificado que a ILPI Recanto Feliz mudou de endereço sem, no entanto, comunicar
ao COMDI. Comissão Alteração da Lei: Nada a declarar. Comissão Diagnóstico Social: Nada a
declarar. Assuntos diversos: Rozane irá solicitar espaço na próxima reunião ordinária do COMDI para
falar sobre a feira de artesanatos. Francine divulgou a live do grupo de apoio da Associação Brasileira de
Alzheimer e sobre o Congresso Brasileiro de Alzheimer que acontecerá online em outubro de 2021. A
Secretária do COMDI Francine realizou a leitura das deliberações da reunião para aprovação da ata.
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 Assessor Técnico Valmir, a qual vai assinada pela presidente do COMDI e
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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 9348527.

Documento assinado eletronicamente por Crystiane Tesseroli da Silva Castelen,
Usuário Externo, em 27/05/2021, às 12:26, 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 9348469 e o código CRC 4103D534.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br
21.0.117016-1
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Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - COMDI

Lei 4.733/2003 e alterada pelas Leis 6.58812009 e 8026/2015

Reunião Ordinária

18 de maio de 2021

9 horas (aplicat ivo Meet -jit-si)

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

T. Laureano Di Domenico 99189-4080
Secretaria da

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

3433-7048
T. Sueli Gonçalves de 99170-3981 ' f

i 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

Urbano e 99733-4996
Desenvolviment

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

T. Rozane de Oliveira 3433-2190 n
Campos Secretaria de 99155-3132

Cultura e
S. Sueli Garcia Turismo 3433-2190 r--- -

99292-8123

T. Marilda Morais da Costa 3433-1160

Secretaria de 99138-3169 - U

S. Reginaldo Antonio da Esportes 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 de 3025-6246
Saúde) Atendimento e 99673-6056

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

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)

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

_
.ci

S. Judi th Silva Caldas (ILPI 99759-0204
Caldas)

T. Heidi Bubli tz Schubert
(ABRAz)

Defesa dos
Direitos do

3422-6556
99107-5041

_

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

99902-3368

T. Meri Cristine Dobner
(Pastoral da Pessoa Idosa)

Usuários dos
Serviços das

99690-7547
, ! F

Organizações
S. Herminio da Luz Gov. e não Gov. 99606-4361
(ORAS Parana uamirim

e-mail: comdijoinv ille _ gmail.com
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Lista de Presença de Convidados

Reunião Ordinária

18 de maio de 2021

9 horas (aplicativo Meet)

Gestão 2019-2021

Nome Segmento Telefone 4 7 in a t u ra


