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Aos dezesseis dias do mês de agosto 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 da Pessoa
Idosa [Gestão 2021-2023]. O Presidente COMDI, no uso de suas atribuições legais e regimentais, convocou
os integrantes para a referida reunião com a seguinte pauta: Recepção aos presentes: O Presidente do
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Joinville – COMDI deu início a reunião agradecendo a
presença de todos. Em seguida foi verificado o quorum dos conselheiros presentes com assinatura na lista de
presença anexa. Ato contínuo passou-se a Ordem do Dia: 1.1 – Ocorreu a aprovação da pauta da reunião
que foi enviada anteriormente aos conselheiros; 1.2 – Palavra do Presidente e recepção aos presentes, onde
informou também sobre a encomenda as camisetas para os conselheiros; 1.3 - Apresentação da presidente
da ABRAZ – Associação Brasileira de Alzheimer – Sra. Scarlete. A palestrante informou que no dia 17 de
setembro de 2022 acontecerá em Joinville, no teatro Juarez Machado o ciclo de palestras “cuidando de quem
cuida” da doença de Alzheimer. Uma temática que vem mostrar a importância de saber cuidar interfere na
qualidade de vida dessas pessoas com essa doença neurodegenerativa. Scarlete ressalta que o objetivo da
ABRAZ é levar o conhecimento à população e chamar a atenção dos órgãos públicos sobre a demanda e os
cuidados que devemos ter, “apressando” o cuidado. A doença instala-se quando o processamento de certas
proteínas do sistema nervoso central começa a dar errado. Encerando a sua apresentação Scarlete informou
que o dia mundial de ALZHEIMER é dia 21 de setembro e no Brasil são realizadas ações de
conscientização. 1.4 – Planejamento e sugestões da Semana da Pessoa Idosa (26/09 a 01/10). O
presidente Milton relatou sobre as ações a serem desenvolvidas na semana da pessoa idosa, com as parcerias
já acertadas. Abertura 26/09 na AAPJ às 13:30 horas; 27/09 às 14:30 horas no Centro Dia – palestra com
Estelita e apresentação cultural; 28/09 às 14:30 horas – apresentação do coral da Univille no Lar Betânia; 15
horas - missa na catedral; 29/09 às 8:30 horas – Sesporte – Palestra com Crystiane e aulão de ginástica; 30/09
SESC – sessão de cinema – encerramento. Em seguida a conselheira Heidi informou sobre sua participação
em palestras em Florianópolis referente o 12º Congresso Sul Brasileiro da SBGG – Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia. Heidi relatou que aconteceram diversas palestras com profissionais renomados e
que participou do workshop para cuidadores de idosos, com temas: alzheimer, demência, alucinações,
estimulação e outros. Na palestra referente aos cuidados com apessoa idosa foi enaltecido o papel dos
cuidadores que, segundo a palestrante, “o cuidador é a âncora e faz acontecer” que é necessário haver
empatia e confiança. Ato contínuo a conselheira Heidi entregou ao Presidente do conselho um breve relato
da sua participação no evento. 2.0 – Relato das Comissões de Trabalho: 2.1 – Comissão Registro,
Inscrição e Denúncias; A comissão relatou sobre as visitas em ILPI’s referente denúncias e também as
análises nos documentos entregues para inscrição ou renovação no COMDI. Apresentado parecer favorável a
renovação da Instituição Vila Vicentina de Joinville pela execução do Serviço de Atendimento Integral
Institucional. Aprovado por unanimidade. 2.2 – Comissão Orçamentária; comissão relatou referente o
ofício SEI nº 0013807812/2022 – SAS.UAF.ADE – Relatório Contábil do FMDI referente ao mês de
junho/2022 o qual veio para análise e parecer da comissão orçamentária. A comissão emitiu parecer



favorável a prestação de contas. Aprovado por unanimidade. Ato contínuo foi apresentado o ofício
0013825564/2022-SAS.UAF.ADE, enviado pela Secretaria de Assistência Social referente a LOA-Lei
Orçamentária Anual de 2023 do FMDI – Fundo Municipal da Pessoa Idosa com alterações no que tange a
rubricas orçamentárias destinadas a edital de chancela de projetos sociais para entidades em 2023. Os
servidores Dênio e Vlademir, representando a SAS – Secretaria de Assistência Social, fizeram a apresentação
da LOA com as alterações para o exercício de 2023 e esclareceram dúvidas. Colocado em votação foi
aprovado por unanimidade. 2.3 – Comissão Políticas Públicas; a comissão relatou sobre o Diagnóstico
Social, aguardando o agendamento das reuniões com executivo, ACIJ e Câmara de Vereadores. Foi sugerido
que da reunião com o Executivo, solicitar a indicação de representantes para discutirem com a comissão e ser
construído o planejamento das ações por áreas. Também aproveitar a reunião com o executivo municipal
para falar do Protocolo PISC. Por fim relataram referente o agendamento da reunião com SECOM para tratar
da confecção de materiais gráficos e outros para a divulgação do conselho. 2.4 – Comissão Divulgação e
Marketing: Houve reuniões referente ações para semana da pessoa idosa e também em relação a impressão
de material de divulgação. 3.0 – Ofícios Recebidos: 3.1 – Ofício nº 01/2022 – ADIPRÓS – Diocese de
Joinville – substituição conselheira suplente; 3.2 – Ofício SEI nº 0013805404-2022 – Secretaria de Educação
- Substituição conselheira titular; 3.3 - Ofício SEI nº 0013741357-2022 - SECULT.NAD – resposta ref.
cessão do espaço no Teatro Juarez Machado para Semana da pessoa Idosa; 3.4 - Ofício SEI nº
0013807812/2022 – SAS.UAF.ADE – Relatório Contábil do FMDI referente ao mês de junho/2022 para
análise e parecer da comissão orçamentária; 4.0 – Assuntos Diversos: 4.1 – Palestras na Gidion/Transtusa.
As conselheiras Sueli e Maria das Graças relataram sobre os encontros com motoristas das empresas Gidion
e Transtusa e que essas ações são de suma importância para o conselho, pois faz a divulgação do COMDI e
suas ações. 4.2 – Por fim, abriu-se fala para os conselheiros presentes. Sem mais a tratar, eu, Robson da Silva
Neitzke e Raquel Carvalho Araújo – Secretários do COMDI – lavremos a presente ata, que será 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 SEI 0014040804.

Documento assinado eletronicamente por Milton Américo dos Santos, Usuário
Externo, em 24/08/2022, às 10:51, 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 0014040370 e o código CRC C4DF28C8.
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c a a Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - COMDI

Lei 4.733/2003 e alterada pelas Leis 6 .588/2009 e 8026/2015

Lista de Presença Reunião Ordinária

16 de agosto de 2022

9 horas

Gestão 2021 - 2023

Conselheiros Segmento Telefones Assinaturas
Governamentais

T. Elisabete da Silva Secretaria de
Dias Assistência

99103-8692

Social

S. Andréa Cristina de 99933-1395

Oliveira 1

T. Laureano Di 99189-4080
Domenico Secretaria da

Saúde
S. Andressa Flores 3481-5149
Dornelles 99173-6110

T. Karla Alessandra 3481-5280 ,,c ,
Cidral 99940-0402

v ,

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

3431-3054
T. Adriane da Silva 99901-3232

Secretaria de {
S. Priscilla Soveral Lopes Educação 3431-3041

98466-1585
Secretaria de

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

Desenvolvimento 99948-8970
Sustentável -

S. José Emidio de SEPUD 3422-7333
Barros Filho 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 3433-1160
Souza Gomes Secretaria de 98431-2556

Esportes -
S. Taiane Ferreira dos SESPORTE 3433-1160
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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

Conselhe iros 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)

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

Sindicato dos
S. Adelino José Fuck Aposentados
(AAPJ) 99795-28

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

Liberais
S. Nely Lopes Lindner
Matur a idade / Univille) 99131-6347

T. Alzair Maria D. de
Souza (Ass. Moradores Associações de 98855-0543 , t i

Parque Versailles Moradores

S. Susana Staats
(Ass. Moradores Vila 99984-2505

Nova )

T. Robson da Silva 3271-1368
Neitzke 99935-5379
(ILPI Hausblumen) ILPI's

S. Julia Cristina Lehm
B h d

3121-6150
99640-5189

( et es a)

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

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

Meri Cristine Dobner
PP U á i d

99690-7547
astoral da Pessoa( astoral rsu os os

Idosa) Serviços das
Organizações

S. Estelita Rodrigues da Gov. e não Gov. 99709-9682
Silva Magalhães
(Pastoral da Pessoa
Idosa)

e-mail: comdiio inv ille (á@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

Lista de Presença de Convidados

Reunião Ordinária COM Dl
16 de agosto de 2022

9  ho r a s

Nome Segmento Telefone Assinatura
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