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ATA SEI

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
Lei 4.733/2003 e alterada pelas Leis 6.588/2009 e
8026/2015

 
Ata de nº 010 de 2022 – COMDI – Reunião Ordinária de 17 de novembro de 2022

 

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, (dia 17 de novembro de 2022 (quinta-feira) 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]. Ordem do Dia: 1.1 – Colocada em discussão a pauta foi aprovada por
todos os conselheiros presentes; 1.2 – Palavra do Presidente e recepção aos presentes. O Presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Joinville – COMDI, Sr. Milton Américo dos Santos, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, agradeceu a presença dos integrantes deste Conselho e dos convidados e deu início a
reunião e apresentou os profissionais da instituição Centro Dia – Dulce dos Pobres da ADIPROS, entre eles, o padre
Fernando Maico Barauna e os profissionais que atuam no Centro Dia coordenação, psicólogo e assistente social. Ato
contínuo Sr Milton agradeceu todos os conselheiros pelo empenho de todos na semana do idoso, que aconteceu entre os
dias 26/09 e 01/10 do corrente ano em diversas instituições. Relatou também sobre equipamentos que o COMDI vai
receber futuramente em função de um chamamento público do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (Mini
Van, computadores, impressora, TV, entre outros). Relatou também sobre o diagnostico social da pessoa idosa o qual será
apresentado no dia 23/11/2022 na Câmara de Vereadores de Joinville. Milton agradeceu a presença das conselheiras Sulei
e Maria nas empresas de transportes de Joinville(Gideon e Transtusa); Fez um relato sucinto sobre reunião realizada na
delegacia de Joinville com a conselheira Maria representando o conselho; Também referente a participação da
conselheira Alzair na cidade de Itapoá palestrando sobre o COMDI, que foi um sucesso. Finalizando Milton verbaliza
que realizou uma palestra na Igreja Evangélica Quadrangular enfatizando que foi muito bem aceita pelos presentes e
elogiada pelo Pastor Bauduino. Milton também fez o convite para que todos venham de camisetas do COMDI na última
reunião, onde terá uma confraternização. 1.4 – Apresentação das ações do Centro Dia – Dulce dos Pobres: A equipe
Centro Dia realizou apresentação das ações durante o período do convênio e também a infra-estrutura do local.
Apresentaram sobre transporte que realizam e a logística para buscar os idosos, além de cronogramas fixos de todas as
ações do cotidiano da instituição. Houve também a apresentação de fotos referente as atividades mensais. A psicóloga
Raquel apresentou os cases de sucesso, entre eles os pacientes e suas dificuldades de deficiência física, comentou
referentes as metas: transporte adaptado, ampliação do serviço, buscas de outros municípios, visando ser uma entidade de
referência na prestação desse serviço à população. A Conselheira Susana, fez alguns questionamentos, entre eles o
número estabelecido pelo convênio que, segundo Susana, quando foi aprovado no COMDI era para 30(trinta) vagas e
agora são somente 20(vinte) idosos. A gerente Tatiana da Secretaria de Assistência Social, esclareceu sobre os
questionamentos e dúvidas dos conselheiros. 2.0 – Ofícios Recebidos: 2.1– Ofício SEI nº 0014868019-SAS.UAF.ACV
– Esclarecimentos Centro Dia (Gerência de Planejamento Tatiane) - Tatiane Gerente da Gerência Administrativa da
Secretaria de Assistência Social-SAS, relatou sobre o conteúdo do ofício em que esclarece sobre as dúvidas dos
conselheiros em relação ao Termo de Colaboração – TC com a ADIPROS – Centro Dia. Tatiane discorreu também sobre
outras questões inerentes ao TC em que havia dúvidas por parte dos conselheiros. Ato contínuo Tatiane informou sobre a
proposta de prorrogação da vigência e pagamento de mais 12(doze) parcelas para instituição ADIPORS – Centro Dia
Dulce dos Pobres, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mensais e prestou esclarecimentos aos conselheiros no
que tange a proposta de pagamento de mais doze parcelas. Ato contínuo o Presidente Sr. Milton colocou em votação a
proposta sendo aprovada da seguinte forma: 10 (dez) conselheiros de acordo e um conselheiro contra a proposta acima
descrita(conselheira Susana), por não ter sido apresentada as bases legais para a utilização dos recursos do FMDI).
Tatiane, representante da SAS, informou que o Termo Aditivo, com as alterações que constam neste ofício da pauta,
deverá ser elaborado e assinado pela SAS e posteriormente enviado uma cópia para o COMDI para conhecimento.
Tatiane também trouxe informações sobre o Fundo da Pessoa Idosa-FMDI e questões orçamentárias, além da previsão de
arrecadação do fundo até o final do corrente ano. Em relação a apresentação das ações do Centro Dia, Valmir sugeriu para
equipe da instituição relatar, em outra oportunidade, o processo da instituição em relação a demandas sociais, de saúde e
das famílias do idoso que frequentam o local. A equipe acatou a proposta para a apresentação em uma próxima reunião.
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3.0 – Relato das Comissões de Trabalho: 3.1 – Comissão Registro, Inscrição e Denúncias – A comissão relatou sobre a
visita na ILPI – Casa de Repouso Nova Jerusalém, onde aconteceu a tragédia de incêndio e óbito de uma idosa que,
segundo relatos da proprietária da casa, a idosa possuía problemas mentais. A conselheira Julia sugeriu para que o
COMDI entre em contato com órgão Ministério Público para fornecer assistência para as pessoas com sintomas
psiquiátricos dentro das ILPI’s. A conselheira Meri também relatou que visitou algumas ILPIS, entre elas Ágape,
comentou também do plano de ação que está em desenvolvimento para 2023. 3.1.2 – Capacitação para ILPI’s referente
documentação para registro. A conselheira Mirele relatou sobre a demanda da comissão de registro em relação uma
capacitação referente documentação para inscrição das entidades. Mirele informou que a capacitação será no dia
29/11/2022 às 9:00 hora de forma online. Aprovada por unanimidade. 3.2 – Comissão Orçamentária - 3.2.1 – Plano de
Trabalho ADIPROS – Centro Dia, conforme descrito acima. 3.3 – Comissão Políticas Públicas - 3.3.1 – Cartilha para
Pessoas Idosas - A comissão relatou referente a reunião no dia 08/11/22 com aprovações em alguns documentos, entre
eles as cartilhas que serão confeccionadas a partir de fevereiro de 2023. 3.4 – Comissão Divulgação e Marketing – a
comissão deverá acompanhar a comissão de Políticas Públicas em relação as cartilhas que estão em andamento para
fevereiro 2023. 3.4.1 – Campanha para divulgação do FMDI. Valmir informa que a comissão deverá se reunir em
novembro e discutir sobre a campanha do Fundo. 3.5 – Comissão Especial do Edital do Fundo - 3.5.1 – Edital fase de
análises pela SAP – Secretaria de Administração e Planejamento da Prefeitura. Após o processo será remetido à
Procuradoria Geral do Município. 3.5.2 – Apresentação do diagnóstico para o Ministério Público – Ato contínuo o
Presidente informou que foi realizado a apresentação do diagnóstico social da pessoa idosa para o Ministério Público e
que houve muitas discussões interessantes para avanço da politica na área da pessoa idosa em Joinville. 4.0 – Assuntos
Diversos: Milton comentou sobre os assuntos diversos e lembrou os conselheiros sobre a última reunião do ano onde terá
uma confraternização. Sem mais a tratar, foi lavrada a presente ata, revisada pela assessoria técnica do Conselho a qual
será assinada pelo Presidente do COMDI Senhor Milton Américo dos Santos, sendo devidamente publicada no site da
Prefeitura Municipal de Joinville. Esta publicação possui como anexo à lista de presença da reunião SEI 0015028618.

Documento assinado eletronicamente por Milton Américo dos Santos, Usuário Externo, em
22/11/2022, às 15:42, 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 0015027946 e o código CRC C3652FB1.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
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Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - COMDI

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

Reunião Ordinária COMDI

17 de Novembro de 2022

9  ho ra s

Gestão 2021 - 2023

Conselheiros Segmento Telefones Assinaturas
Governamentais

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

Social
S. Andréa Cristina de

99933-1395

Oliveira

T. Laureano Di 99189-4080
Domenico Secretaria da

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

T. Karla Alessandra 3481-5280
C id_ra l 99940-0402

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 3422-7333
Costa Urbano e 99948-8970

Desenvolvimento
Sustentável -

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

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

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

T. Kétuly Luana de 3433-1160
`  ' M >'Souza Gomes Secretaria de 98431-2556 i

Esportes -
S. Taiane Ferreira dos SESPORTE 3433-1160
Santos 99197-2739
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Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - COMDI
Lei 4.73312003 e alterada pelas Leis 6.588/2009 e 8026/2015

Conselhe iros Não Segmento Telefones Assinaturas
Governamentais

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

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

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

Sindicato dos
S. Adelino José Fuck Aposentados
(AAPJ) 99795-280í-

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

Liberais
S. Nely Lopes Lindner

99131-6347
Matur a idade / Univille

T. Alzair Maria D. de 98855-0543
Souza (Ass. Moradores Associações de FJ
Parque Versailles Moradores

S.  Sus a na S t aa t s
(Ass. Moradores Vila 99984-2505

Nova)

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

S. Julia Cristina Lehm
3121-6150

99640-5189
(Bethesda)

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

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

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

Organizações
S. Estelita Rodrigues da Gov. e não Gov. 99709-

Silva Magalhães
9682(Pastoral da Pessoa

Idosa

e-mail: comdijo inv ilie (c gmail.com
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Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - COMDI

Lei 4.73312003 e alterada pelas Leis 6.58812009 e 8026/2015

Lista de Presença de Convidados

Reunião Ordinária COMDI
17 de Novembro de 2022

9 horas

Nome Segmento Telefone Assinatura
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