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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 011 de 2021 – COMDI – Reunião Ordinária de 19 de outubro de 2021

 
Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e 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 Assessor Técnico Valmir
verificou quem estava presente na sala e passa a palavra a presidente Crystiane Tesseroli da Silva
Castelen, que agradece a presença dos conselheiros na reunião ordinária. Valmir solicita a antecipação da
ordem da pauta no que tange ao item 1.3 – Apresentação do Programa Farol da Secretaria de
Assistência Social; Os representantes da Secretaria de Assistência Social Rose, João e Sheila realizaram a
apresentação do programa, uma parceria entre a SEPUD, SAS, SECULT e SESPORTE. O projeto surgiu
da ideia do Prefeito Adriano em auxiliar as pessoas/entidades a participarem dos editais públicos e
privados para o desenvolvimento de projetos sociais no Município de Joinville. Foi observado que as
pessoas têm dificuldades de escrever os projetos de maneira que consigam captar recursos. Este programa
busca capacitar e facilitar a elaboração de projetos sociais assim colocando-os em prática. O Programa
FAROL terá sede no prédio da antiga prefeitura. A conselheira Heidi informou sobre a meta 13 do Plano
Municipal de Cultura que fala da criação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais
(SMIIC-Jlle). Marcos, vice-presidente, questionou se o Programa tem acesso aos projetos das academias
ao ar livre e trouxe a demanda do Bairro Vila Nova na qual, em parceria com a Prefeitura e a Associação
de Moradores, financiaram a instalação desta academia. Porém a prefeitura decidiu retirar os
equipamentos por pouco uso. Marcos salienta ainda que antes da pandemia era utilizado com maior
frequência. Conforme informado pelo Sr. João, representante do programa Farol, não é da competência do
programa estas academias. Marcos se compromete a verificar como proceder com a reclamação no órgão
competente. Segundo João, o programa tem a intenção de manter uma pessoa de cada setor responsável
por entrar em contato com empresas e verificar editais no sentido de auxiliar instrumentalizar os
requerentes na solicitação de financiamento dos seus projetos. Após questionamento da Presidente
Crystiane, o Sr. João informou que já estão ocorrendo as capacitações de acordo com os editais que estão
sendo lançados. Valmir questionou se somente entidades poderão participar do projeto ou pessoas físicas
também terão o direito. João informou que todos terão acesso, porém na prática está sendo observado que
as pessoas físicas têm maior dificuldade de seguir os requisitos básicos dos editais e acabam com receio de
buscar os recursos desta maneira. 1.4 – Comissão de implantação do Protocolo PISC (ações) A
Presidente Crystiane relatou que está ocorrendo uma capacitação referente ao Protocolo de Rede
Intersetorial de Atenção à Pessoa Idosa em Situação de Violência no Estado de Santa Catarina
(Protocolo PISC) por meio do Ministério Publico e que o promotor falou sobre a importância de dar os
passos corretos de acordo com o Protocolo PISC. No dia vinte um de outubro acontecerá mais uma
capacitação onde será explicado como o Protocolo deve ser aplicado em cada município. Este protocolo
tem como objetivo preservar a pessoa idosa em caso de violação de seus direitos. A conselheira Alzair
relatou alguns pontos da capacitação tais como: sugestão de iniciar o processo pela Polícia Civil e,
principalmente, quanto ao órgão que o idoso procurar primeiro deverá preencher o formulário. 1.5 – Plano
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de Ação do COMDI para 2022: A Presidente relatou sobre a importância de cada comissão fazer um
Plano de Ação para que a próxima gestão já tenha algumas ações/pendências alinhadas para dar
continuidade ao trabalho em 2022, principalmente ao fato de termos nova gestão. Ato contínuo, cada
comissão marcou uma data para a reunião presencial. Trabalho das Comissões: 2.1 Comissão Registro,
Inscrição e Denúncias: programada a reunião da comissão para o dia 08 de novembro. As conselheiras
Francielli e Meri realizaram duas visitas: a primeira por denúncia do Ministério Público-MP, porém não
foi constatado as irregularidades apontadas. Solicitado que o responsável verifique as alterações
necessárias conforme já foram orientadas, em visita anterior, na qual ainda encontra-se pendente. A
segunda visita a conselheira Meri verificou algumas irregularidades e solicitou uma terceira visita e, se
possível, com mais conselheiros. 2.2 – Comissão Orçamentária, nada declarar. 2.3 Comissão Políticas
Públicas Agendada reunião presencial para o dia 08 de novembro. A conselheira Alzair relatou como foi a
participação na Conferência Nacional da Pessoa Idosa: As propostas levantadas pelos municípios, que
foram debatidas no Estado também foram discutidas na Nacional. A mesma informou que está disponível
no YouTube todas as palestras da 5ª Conferência da Pessoa Idosa e que ela divulgará o link no grupo para
os conselheiros terem acesso. A Presidente Crystiane informou que será disponibilizado um treinamento
para as conselheiras que integram o grupo de discussão e implementação do Pacto Nacional de
Implementação dos Direitos da Pessoa Idosa e do Programa Brasil Amigo do Idoso, assinado pelo
Município, com as responsabilidades de implementação pelo COMDI. Comissão Divulgação e
Marketing: declara que, para a Semana do Idoso, foram programadas vários vídeos, bem como outras
atividades de cunho cultural que fizeram parte da programação: momentos de poesias, poemas, música,
vídeo de depoimento, contação de histórias, palestras, atividades físicas, etc. A presidente informou que no
final do mês de outubro sairá um informativo da Secretaria da Saúde do município com matéria sobre a
semana do idoso e o dia internacional e nacional do idoso o qual se comemora em primeiro de outubro.
Comissão do Diagnóstico Social: Nada a declarar. 2.4 – Comissão Divulgação e Marketing Agendada
reunião presencial para o dia 12 de novembro. 2.5 – Comissão de Eleição do fórum Não
Governamental – gestão 2021/2023 Valmir relatou os dias e horários, agendada a posse dos novos
conselheiros para o dia 10 de dezembro do corrente ano. 3.0 – Ofícios Recebidos: 3.1 – Ofício SEI nº
10454858/2021 – SAS.UAF.ADE – Relatório Contábil do FMDI referente ao mês de Agosto/2021, Valmir
analisou o relatório, não apresenta irregularidade. A Presidente colocou para aprovação. Aprovado por
unanimidade. Valmir sugeriu que no início do próximo ano seja realizado um TR – Termo de Referência
para possibilitar a utilização dos recursos do Fundo nos eventos que o COMDI deseja realizar em 2022.
4.0 – Assuntos Diversos: 4.1 – Avaliação da Semana do Idoso, os conselheiros relataram os pontos
positivos da semana. 4.2 – Palavra dos conselheiros. Valmir falou sobre as suas participações em palestras
em nome do COMDI. Ricardo (assessor do vereador Adilson Girardi) informou que foi colocado em pauta
na Câmara de Vereadores – o projeto para tratar de políticas públicas dos direitos dos idosos – onde será
criado uma comissão especial para discussão do assunto. A conselheira Heidi, solicita que seja
acrescentado na sua fala na última reunião ordinária, ou seja, do mês de setembro onde comenta referente
a criação de um formulário mensal das ILPI’s. “sugeriu que fosse criado um formulário mensal eletrônico,
a fim de efetuar os registros e levantamentos com as informações organizacionais das ILPI’s, como por
exemplo (Se consta, alvará sanitário, CNPJ, etc) disponível em um banco de dados”. Foi definido que a
próxima reunião ordinária do COMDI será presencial no dia 16 de novembro. Em seguida a secretária do
COMDI, Francine realizou a leitura das deliberações da reunião para aprovação da ata. Em votação a
mesma foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo a Presidente encerrou a reunião. Sem mais a tratar, eu,
Francine M. 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 0010870735.

Documento assinado eletronicamente por Crystiane Tesseroli da Silva Castelen,
Usuário Externo, em 26/10/2021, às 12:09, 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 0010870491 e o código CRC 14BC9FF5.
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Reunião Ordinária

19 de outubro de 2021

9 horas (aplicativo Meet-jit-si)

Gestão 2019-2021

Conselheiros Segmento Telefones Assinaturas
Governamentais

T. Crystiane Tesseroli da Secretaria de
3445-0851

557799606
_

^aSilva Castelen Assistência - ESEr

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
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 i J &
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 FJ
Schreiber

T. Marilda Morais da 3433-1160
Costa 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 4.733/2003 e alterada pelas Le is 6.588/2009 e 8026/2015

Conselheiros Não Segmento Telefones Assinaturas

Governamentais

T. Celina Silva (Pastoral Organização de 3025-6246

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
98874 6162Silva (Ass.de Moradores -

São Francisco de Assis )

T. Francine Marchi
'

3121-6277
J '\ 4Poleza (Bethesda) ILPI s 99953-7298 ,CS e-r

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-mai l: comdi io i nv i llea ,gmail.com
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