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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 007 de 2021 – COMDI – Reunião Ordinária de 17 de agosto de 2021

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte um, às nove horas e quinze minutos, à distância, por
meio do aplicativo Jit.si.meet, ocorreu a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso-
Gestão 2019-2021. Recepção aos Presentes: a presidente Crystiane agradece a presença dos participantes na
reunião ordinária, prosseguiu com a aprovação da pauta da reunião. Aprovada por unanimidade. Passou a
palavra para os convidados Marcelo e Ronaldo que realizaram a apresentação das Ações Culturais da
Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville-SECULT. Evidenciaram a necessidade de ter uma pessoa como
ponte entre a gerência de cultura e turismo e o COMDI para que sejam realizadas ações voltadas para os
idosos. A conselheira Alzair sugeriu que o COMDI envie, para a SECULT, a carta que foi encaminhada aos
candidatos a prefeitura de Joinville e os dados do diagnostico do idoso, mencionou também a importância
das ações intergeracionais. A conselheira Heide relatou a importância deste dialogo e lembrou que foi
lançado o edital de fomento à cultura referente a Lei Federal Aldir Blanc. A Presidente Crystiane agradeceu a
apresentação dos representantes da SECULT. Em seguida a conselheira Meri realizou a apresentação da RDC
502/2021 – ANVISA que substitui a RDC 283/2005. A mesma relatou que na sua maioria os artigos ficaram
iguais, tendo somente algumas diferenças, como por exemplo o Art.7 que diferencia a categorização das
Instituições. Informou a importância de todas as ILPI’s terem o conhecimento a fundo do que está descrito
nesta RDC e seguir em suas instituições. A conselheira Heidi questionou sobre o conhecimento e acesso das
ILPI’s a este documento. O assessor Técnico Valmir informou que todas as ILPIs, que tem e-mail
cadastrados no conselho, receberam a RDC 502 por e-mail. Crystiane salientou que a Vigilância Sanitária de
Santa Catarina tem um manual de ILPI’s e que é importantíssimo para casa ILPI entender como deve
funcionar de forma a garantir uma boa estadia aos idosos. Dando prosseguimento à reunião a conselheira
Alzair refez a apresentação do PISC – Protocolo de Atenção à Pessoa Idosa em Situação de Violência em
Santa Catarina. Relatou sobre os fluxos de atendimento. Ficou definido que a comissão de politicas
públicas irá realizar uma reunião e conversar sobre o assunto. A conselheira Heidi sugeriu colocar como
destaques os documentos importantes/legislação para os conselheiros terem acesso no momento de uma
visita ou questionamento. Ofícios Recebidos: Ofício SEI nº 9838452/2021 – SAS.UAF.ADE – Relatório
Contábil do FMDI referente ao mês de junho/2021, o relatório foi analisado pela comissão orçamentária,
teve parecer favorável. A presidente colocou para aprovação em plenária o qual foi aprovado por
unanimidade. Ofício SEI nº 10043674/2021 – SAS.NAD – solicita a indicação de representante para compor
o grupo de trabalho para o Pacto Nacional de Implementação dos Direitos da Pessoa Idosa – PNPDI.
Conselheiros indicados e aprovados em plenária: Alzair Maria D. de Souza, Crystiane Tesseroli da Silva
Castelen e Heidi Bublitz. Trabalho das Comissões: Comissão Divulgação e Marketing: Valmir e Rafael
estão verificando a cartilha para a Semana do Idoso. No dia 24/08 às 13 horas será realizada uma reunião
extraordinária para definir a programação da semana do Idoso. A conselheira Heidi sugeriu que, na semana
do idoso, fossem realizadas algumas ações com as ILPI’s e alguma atividade física também. Para a reunião
ficou acordado que os conselheiros irão trazer sugestões e contatos de pessoas que poderão estar participando
das ações no YouTube do COMDI. Comissão Orçamentária: aprovado o relatório contábil de prestação de
contas do mês junho/2021. Comissão Políticas Públicas: explanação do Protocolo PISC. Comissão
Registro, Inscrição e Denúncia: A ILPI Ágape ainda não entregou o documento faltante para a liberação do
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certificado. Portanto, não será concedido o certificado. Foram analisadas as documentações das ILPI’s São
Miguel, Aconchego com fins lucrativos e Associação Aconchego sem fins lucrativos, além da entidade
CENEF. Conforme análise da Comissão de Registro todas estão aptas para receber e/ou renovar o certificado
de inscrição junto ao COMDI. Colocado em votação foram aprovados por unanimidade. Ato contínuo a
conselheira Francieli relatou sobre a visita ao Centro dia. Colocou da importância do mesmo para o
município. Falou que o ambiente é adequado para o que se propõe. Salientou que na ocasião sugeriu algumas
alterações no plano de ação a mesma orientou que desde que a mesma descrevesse o grau de dependência
poderia manter com a referência da VISA, a comissão sugeriu liberar o certificado com ressalva de alterar o
plano de ação. Em uma primeira votação o certificado de inscrição do CENTRO DIA foi aprovado por 4
votos a favor e 3 contra. Ato contínuo a conselheira Heidi salientou que a votação não procedia, por não
haver quórum suficiente, pois há a necessidade de ter, pelos menos, 9 votos, ou seja, nove conselheiros
presentes à reunião e que, naquele momento da votação, havia somente sete, ferindo o regimento interno do
conselho. A presidente Crystiane, acatando a questão de ordem da conselheira Heidi, suspendeu a votação
transferindo a aprovação para o dia 24/08/2021 na reunião extraordinária. Comissão Alteração da Lei:
Nada a declarar. Comissão Diagnóstico Social: Nada a declarar. Assuntos diversos: A Secretária Francine
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 0010270983.

Documento assinado eletronicamente por Crystiane Tesseroli da Silva Castelen,
Usuário Externo, em 31/08/2021, às 07:58, 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 0010270879 e o código CRC F22FFFE8.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
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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 agosto de 2021

9 horas (aplicativo Meet-jit-si)

Gestão 2019-2021

Conselheiros Segmento Telefones Assinaturas
Governamentais

T. Crystiane Tesseroli da Secretaria de 3445-0851

Silva Castelen Assistência 99606-5577

Social
S. Francielle Deluca Rosa 3466-4270

99224-3153 _` S ti c z

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 FJ
Bairos Secretaria de

Habitação
S. Bruna Rodrigues 3433-7048 FJ

99645-4649

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

Educação 3431-3038
. 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. Sueli Garcia 3433-4677 _ .,_.-.
Secretaria de 99292-8123

Cultura e
S. Emanuelle V. Torres Turismo 99975-5551
Schreiber

T. Marilda Morais da Costa 3433-1160
FJ

Secretaria de 99138-3169

S. Reginaldo Antonio da Esportes 3433-1160 FJ
Silva Campos Junior 99107-0891
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Conselho Municipal dos Dire itos do Idoso - COMDI
Lei 4.733/2003 e alterada pelas Leis 6 .588/2009 e 8026/2015

Conselheiros Não Segmento Telefones Assinaturas
Governamentais

T. Celina Silva (Pastoral Organização de 3025-6246
S c . .  7 -

da 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 98855-0543
Souza (Ass. Moradores Associação de
Parque Versailles Profissionais

Liberais
S.

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

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

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

S. Judith Silva Caldas 99759-0204
(ILPI Caldas)

T. Heidi Bublitz 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 Serviços das
Idosa) Organizações

Gov. e não Gov.
S. Herminio da Luz 99606-4361
CRAS Parana uamirim

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

Reunião Ordinária

17 de agosto de 2021

9 horas (aplicativo Meet)

Gestão 2019-2021

Nome Segmento Telefone Assinatura


