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Ata de nº 004 de 2022 – COMDI – Reunião Ordinária de 17 de maio de 2022

 
Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze minutos, de forma presencial na
Casa dos Conselhos, ocorreu a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso [Gestão 2021-2023].
Recepção aos presentes: iniciada a reunião na modalidade presencial com a participação do Vice-Presidente e
Conselheiros. Foi verificado o quorum dos Conselheiros presentes com assinatura na lista de presença anexa. 1.1-
Aprovação da Pauta: Ato contínuo, ocorreu aprovação da pauta da reunião que foi enviada anteriormente aos
conselheiros com uma alteração: A apresentação do Centro Dia (ADIPROS) foi transferida a pedido da instituição,
para a próxima reunião. Aprovada por unanimidade. 1.3-Acessibilidade das calçadas em nosso município
(participação de representantes do SEPUD e SAMA): O assessor técnico Valmir abriu a reunião relatando
principais assuntos da reunião e comentou sobre os órgãos convidados Secretaria de Meio Ambiente-SAMA e
Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável-SEPUD, ato contínuo passou a palavra para vice-
presidente Laureano que apresentou o representante da SAMA o Sr. Fábio João Jovita – Secretário e a senhora Sarah
Sabrina Leal Francisco – Gerente, onde comentaram sobre a pauta abordado em reunião. O Secretário relatou sobre
alvará de execução de calçadas e a importância do SAMA no município. Comentou também, sobre notificações que
possui um prazo de 30 (trinta) dias para regularização e sobre dificuldades e espaçamentos nas calçadas, entre riscos e
benefícios das árvores plantadas em calçadas que inviabilizam o tráfego, principalmente, de idosos. Explanou sobre as
remoções das árvores que foram plantadas sobre as calçadas e pelo seu reaproveitamento para um outro local
destinado onde a mesma será conservada e não inutilizada, contribuindo em preservar a natureza. A Gerente Sarah
comentou sobre a logística da SAMA no que tange a liberação dos alvarás para construção das calçadas. Após a fala
dos representantes da SAMA, o COMDI mostrou algumas imagens trazidas pelos conselhos no intuito de apresentar
dificuldades que enfrentamos no dia a dia devido aos obstáculos em calçadas, onde foi comentado cada imagem e o
que poderia ou não ser feito em relação a acessibilidade. O Secretário Jovita relatou sobre o fluxo do ambiente local
para determinar alguma supressão, aproveitando a oportunidade Jovita, falou sobre a carga horária referente aos
serviços prestados, entre eles prazos para regularização das calçadas entre outros assuntos. Jovita reforçou o meio de
comunicação para fácil acesso do munícipe. A conselheira Elizabete comentou sobre o risco do bairro Morro do Meio,
rua Minas Gerais onde há muitos obstáculos nas calçadas e muitos locais sem calçadas. O secretário Jovita orientou
que deveria entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura-SEINFRA para que possam ter o conhecimento
dessas situações já que é responsabilidade dessa secretaria. Outro assunto abordado foi em relação ao Projeto
arborização da Cidade, Jovita reforçou também as demandas de maior impacto, para a prioridade das melhorias. Ato
contínuo Diego coordenador do SEPUD e conselheiro do COMDI, apresentou a importância do SEPUD na cidade;
relatou sobre a pavimentação e calçadas; duplicação das avenidas e salientou sobre os projetos nos bairros referentes
calçadas; sobre cartilhas informativas e revisão das leis de (calçadas); relatou também sobre os perfis das calçadas em
Joinville conforme lei atual. Em seguida o Vice-presidente Laureano expôs dois tópicos referentes as reformas no qual
relatou sobre todos novos projetos. O representante da SEPUD Diego orientou para registrar todas as irregularidades
na ouvidoria 156. Diego relatou também a importância de todas as demandas entre a população e SEINFRA serem
discutidas em plenária. Houve a sugestão de fazer um convite para a SEINFRA, PASSEBUS e empresas de ônibus
participar de uma reunião ordinária do COMDI para tratar sobre os horários do transporte público e para atender
nossas necessidades. Aprovado por unanimidade. 2.0 – Relato das Comissões: 2.1 – Comissão Registro, Inscrição e
Denúncias: A conselheira Meri relatou as visitas nas casas de repouso, no qual solicitaram reforços para visita, pois
atualmente existem muitas demandas, entre elas as Casas de Repouso Bela Vista, Israel, Agape, Tempo de Amar,
Armelinda, Life Care e Feliz Idade foram visitadas. A conselheira Heidi comentou sobre os certificados de inscrição
e/ou renovação de certificado: Casa de Repouso Petry – Saguaçu – Casa 02, parecer favorável para a concessão de



certificado de inscrição e Centro Geriátrico Blumengarten renovação de certificado. Aprovado pelo conselho por
unanimidade. 2.2 – Comissão Orçamentária: Ofício SEI nº 0012681025/2022 – SAS.UAF.ADE – Relatório
Contábil do FMDI referente ao mês de Março/2022: Comissão orçamentaria – Heidi apresentou tabela e valores
das contas passando a palavra ao Valmir que especificou orçamento detalhado e explanou o possível edital de projetos
do Fundo do Idoso para as instituições não governamentais apresentarem projetos a serem financiados pelo Fundo do
Idoso. Em seguida comissão fez a apresentação em power point da prestação de contas e dirimiu algumas dúvidas dos
conselheiros. Análise e parecer da comissão orçamentária favorável a prestação de contas. Aprovada por unanimidade.
2.3 – Comissão Políticas Públicas: Informações sobre a reunião do dia 28/04 com Viviane representante da
Secretaria de Educação de forma online para falar da Política de Educação para o Envelhecimento, de que forma está
sendo trabalhado nas escolas. Viviane relata que não tem conhecimento do assunto e ficou de se informar sobre quem
poderia expor sobre o assunto em uma próxima reunião. Fazer contato com ela. Protocolo PISC: a comissão sugeriu
ser encaminhado ao MP para agendar reunião com o Promotor com intuito de verificar como está a implantação no
município. Participação do Presidente Milton, Valmir(assessoria técnica) e conselheiros da comissão. Sugestão:
verificar como foi a implantação Camboriú ou Balneário Camboriú. Fazer contato para realizar visita em julho ou
agosto. Andréa entrará em contato e repassará para a comissão. Diagnóstico Social: aguardar apresentação do
cronograma da capacitação na reunião ordinária. Sugestão 1 x na semana. A partir da capacitação a comissão definirá
as suas ações. SISBAPI: O Sistema Brasil Amigo da Pessoa Idosa: onde é realizada a adesão do município à
Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. No momento Joinville fez a adesão e falta atualizar a informação referente
ao conselho, fundo e diagnóstico. O órgão gestor é o responsável por esta inclusão no sistema. Andréa tem acesso ao
sistema. Geoarquitetura: A conselheira Maria falou o Projeto da Arquiteta mestranda da UNIVILLE Ani Priscila,
sobre a Experiência de Envelhecer na Própria Casa. Dia da Violência Contra a Pessoa Idosa: sugestão de trazer
alguém da DPCAMI, SAS/CREAS. Evento na Praça Nereu Ramos, no dia 15/06, das 10 horas às 12 horas. Dia 24/06:
Dia mundial de prevenção de quedas: Convocar Comissão de Marketing para a organização dos eventos. Dia 19/05:
Ida das conselheiras Sueli e Maria na Empresa Transtusa, humanização do motorista, como o idoso se sente utilizando
o transporte coletivo de ônibus. 2.4 – Comissão Divulgação e Marketing: Letícia comentou sobre o evento que será
realizado no dia 15 de junho a respeito do Dia Mundial da Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa e
realizou uma breve apresentação onde todos aprovaram a ideia. Letícia também lembrou que dia 24/05 é – Dia
Mundial de Prevenção de Quedas. Dando sequência Valmir reforça sobre capacitação mês de junho sobre o
diagnóstico social do idoso. Foi acatado sugestão para capacitação de 4 horas por dia. Em seguida a conselheira Sueli
relatou sobre a visita na empresa Gidion no dia 10/05, relatou que a reunião foi um sucesso, principalmente na questão
da empatia no transporte público, a conselheira Maria também participou da reunião. Sem mais, a tratar, eu, Robson
da Silva Neitzke, Secretário do COMDI, lavrei a presente ATA, revisada pela assessoria técnica do Conselho, a qual
vai assinada pelo Presidente do COMDI Senhor Milton Américo dos Santos, e que será devidamente publicada no site
da Prefeitura Municipal de Joinville. Esta publicação possui como anexo à lista de presença da reunião.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Milton Américo dos Santos, Usuário Externo, em
25/05/2022, às 09:54, 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 0013000227 e o código CRC 8A207C03.
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Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - COMDI

Lei 4.73312003 e alterada pelas Leis 6 .58812009 e 8026/2015

Lista de Presença Reunião Ordinária

17 de maio de 2022

9 horas

Gestão 2021 - 2023

Conselheiros Segmento Telefones Assinaturas
Governamentais

T. Elisabete da Silva Dias Secretaria de 99103-8692 n ^ ni
Assistência

Social
99933-1395

S. Andréa Cristina de
Oliveira

T. Laureano Di Domenico 99189-4080 - - -
-Secretaria da

Saúde
S. Fabiana Bussolaro

3481-5131
996 8 0 0Pereira 4 44-

T. KarlaAle ssandra  Cidral 3481-5280 l l , '
99940-0402

Secretaria de
S. Mirele Aparecida Muniz Habitação 3481-5280
Pereira 98468-8804

T. Raquel Elisa da Silva
3431-3038

Mene helli Secretaria de
99993-7175

Educação
S. Priscilla Soveral Lopes 3431-3041

98466-1585
Secretaria de

T. Diego Felipe da Costa Planejamento 3422-7333
Urbano e 99948-897

Desenvolvimento
S. José Emidio de Barros Sustentável - 3422-7333
Filho SEPUD 99946-0440

T. Sueli Garcia Secretaria de 3433-4677
Cultura e 99292-8123
Turismo -

S.  Adriana Maria Pereira SECULT 3433-2190
dos Santos 99108-4202

T. Kétuly Luana de Souza 3433-1160 y
Gomes Secretaria de 98431-2556

Esportes-
S. Taiane Ferreira dos SESPORTE 3433-1160
Sa nt os 99197-2739
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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

Conselheiros Não Segmento Telefones Assinaturas
Governamentais

T. Maria das Graças Organização de
Machado Cossia Atendimento e 98813-1653
Matur a idade / Univille ) Convivência ao

Idoso
S. Letícia Grola Campos 99639-3379
(SESC)

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

Sindicato dos a m
S. Adelino José Fuck Aposentados
(AAPJ) 99795-2802

T. Raquel Carvalho Araújo 99629-7595
(Centro Dia para idosos) Associação de

Profissionais

S. Nely Lopes Lindner Liberais

(Matur(a)idade / Univille)
99131-6347

T. Alzair Maria D. de Souza
98855-0543

(Ass. Moradores Parque Associações de
Versailles Moradores

S. Susana Staats 99984-2505
(Ass. Moradores Vila Nova) 121

T. Robson da Silva Neitzke 3271-1368 r ,-. A G
^(ILPI Hausblumen 99935-5379 . ,

ILPI's J

S. Julia Cristina Lehm
3121-6150

(Bethesda)
99640-5189

T. Heidi Bublitz Schubert 3422-6556
(ABRAz) Defesa dos 99107-5041

Direitos do Idoso
S. Damaris Alves Martins de Joinville 99735-3881
(CDH)

T. Meri Cristine Dobner Usuários dos 99690-7547
(Pastoral da Pessoa Idosa) Serviços das

Organizações

S. Josette Silveira da Silva Gov. e não Gov. 99128-5912
(Pa sto ral  da  Pe sso a Idos a)

e-mail: comdijoinv ille (ç)gmail.com
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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

Lis ta de Pres ença de Convidados

Reunião Ordinária COMDI
17 de maio de 2022

9 horas

Nome Segmento Telefone Ass i nat ura
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