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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 011 de 2022 – COMDI – Reunião Ordinária de 13 de dezembro de 2022

 

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, (dia 13 de dezembro de 2022 (terça-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 – Foi acrescido na pauta o item 2.4 – Inclusão de
Cláusula no Termo de Colaboração nº 105-2021 – Centro Dia, em seguida, 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. 2.4 – Ofício SEI nº 0015236425-2022 –
SAS.UAF.ACV – Inclusão de Cláusula no Termo de Colaboração nº 105-2021 – Centro Dia: Sr. Luiz, coordenador
da Casa dos Conselhos, apresentou a demanda referente a inclusão de uma nova cláusula no termo de colaboração
105/2021, celebrado entre a PMJ/SAS e ADIPROS – Centro Dia, conforme o artigo 94 e 95 do decreto nº 45.110, de 21
de dezembro de 2021 quer regulamentar os procedimentos para celebração de parcerias entre a administração pública
municipal direta e indireta e as Organizações da Sociedade Civil, no âmbito da Lei Federal nº 13.019/2014. Luiz explica
que é necessário a inclusão desta cláusula para que a instituição possa, caso exista sobras de recursos em um mês, aplicar
em caderneta de poupança e ser utilizado para pagamento de “encargos trabalhistas decorrentes de rescisão, férias, 13º
salário, FGTS e INSS, e utilizá-los com prévia autorização da unidade solicitante”. Após esclarecimentos o Presidente
colocou em votação e foi aprovado por unanimidade. 1.3 – Composição da Comissão de Registro, Inscrição e
Denúncia: O presidente verbalizou da necessidade urgente de que mais conselheiros integrem esta comissão devido a
demanda. Após esclarecimentos em razão do trabalho da comissão houve algumas mudanças conforme segue: a
conselheira Priscilla Soveral Lopes (representante da Sec. de Educação) solicitou o desligamento da comissão, passando
a integrar a comissão de Políticas Públicas. A conselheira Gabriela Neves Buch (representante da sec. da Saúde) e Nely
Lopes Lindner (representante do grupo Matur(a)idade/Univille) passaram a compor a comissão. Ato contínuo o
Presidente Milton coloca para discussão sobre a saída repentina do conselheiro governamental Laureano, representante da
Secretaria da Saúde, Milton expôs toda a indignação dele e de alguns conselheiros já que Laureano era um excelente
conselheiro. Milton também expôs que foi na Saúde, com intenção de conversar com o secretário a respeito da situação
do Laureano, mas não logrou êxito e que a secretaria solicitou que o conselho enviasse a solicitação por ofício. Com o
envio do ofício foi então agendado uma reunião para o dia 03/01/2023, data impossível de comparecer pois estará em
viagem. Em seguida Milton esclarece que, com a saída do conselheiro Laureano ficou em vacância a vice-presidência
necessitando de eleição para essa função. Como alguns nomes sugeridos declinaram nesse momento, a eleição ficou para
a reunião ordinária do mês de fevereiro de 2023. 1.4 – Edital do Ministério de DH e do Conselho Nacional da Pessoa
Idosa (entrega de veículo e equipamentos): Milton verbaliza sobre os equipamentos que estão chegando como: veículo
(Pulse-Fiat) e três computadores, afirmando que em breve deverá chegar os demais equipamentos. Milton parabeniza os
conselheiros pelo grande trabalho em razão desse chamamento do Ministério de Direitos Humanos. 3.0 – Relato das
Comissões de Trabalho: 3.1 – Comissão Registro, Inscrição e Denúncias – A comissão relatou sobre as visitas nas
ILPI’s por motivos de denúncias e também por solicitação do Ministério Público 12ª Promotoria. Ato contínuo a
comissão apresentou as avaliações das documentações das ILPI’s para concessão de certificado de inscrição, conforme
segue: Renovação de Certificado: ILPI Casa de Repouso Siloé Ltda – Lar Anita Garibaldi, com sede na rua Copacabana,
nº 1.109, bairro: Floresta, inscrita no CNPJ 27.665.175/0001-74; Concessão de Certificado: Centro Geriátrico Giardino
Ltda, com sede na rua Albano Schmidt, nº 2.094, bairro: Boa Vista, inscrita no CNPJ 32.659.089/0001-99. Aprovado por
unanimidade a concessão dos certificados. 3.2 – Comissão Orçamentária - Prestação de contas de setembro e
outubro/2022. O assessor técnico Valmir apresentou as prestações de contas do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa referente aos meses de setembro e outubro do corrente ano, com as entradas e saídas e o saldo final: setembro R$
3.494.117,76 e outubro R$ 3.524.896,39. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Informou ainda o que já
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está comprometido, ou seja, R$ 480.000,00 com o Centro Dia e Também R$ 2.000.000,00 com o edital para projetos. 3.3
– Comissão Políticas Públicas - Cartilha sobre direitos da pessoa idosa: a comissão relatou sobre as reuniões com a
Secretaria de Educação onde foi apresentada a cartilha de direitos a pessoa idosa para as crianças. A cartilha teve boa
aceitação por parte dos técnicos da secretaria e ficou acordado que no mês de janeiro de 2023 a secretaria vai fazer as
adequações necessárias e dará um retorno por e-mail ao COMDI. A próxima reunião ficou prevista para fevereiro de
2023. Palestras nas empresas de ônibus: As conselheiras Sra. Maria e Sueli apresentaram o projeto de humanização do
transporte coletivo, para os motoristas das empresas Gideon e Transtusa, onde é direcionado aos direitos das pessoas
idosas. Afirmaram que foram muitos receptivos as palestras e que a divulgação do conselho foi o ponto alto do trabalho,
já que poucas pessoas conhecem o COMDI. Foi sugerido que orientar também os motoristas das linhas
intermunicipais/interestaduais para que possam ter conscientização quanto às pessoas idosas, cadeirantes e deficientes.
3.4 – Comissão Divulgação e Marketing – acompanhar a comissão de Políticas Públicas em relação às cartilhas que estão
em andamento para fevereiro 2023. Sr. Robson relatou algumas melhorias para 2023, sendo elas: A parceria entre as
comissões para que possamos interagir e ter recursos e força maior para o planejamento de 2023; Deixando como
sugestão para 2023 o alinhamento dos processos dos eventos ocorridos para termos uma programação com tempo maior e
recursos financeiros para despesas, sendo assim ter sucesso para as campanhas promovidas pelo conselho. 3.5 –
Comissão Especial do Edital do Fundo - Senhor Valmir apresentou pela Comissão Edital do Fundo verbalizando que o
edital será encaminhado, ainda em 2022, para a Secretaria de Administração e Planejamento-SAP da PMJ e após a SAP
encaminhará para a Procuradoria Geral do Município para análise devendo ser publicado somente em janeiro de 2023 em
março provavelmente o conselho estará recebendo os projetos para análise. 2.0 – Ofícios Recebidos: 2.1 – Ofício SEI nº
0014966516-2022 - SAS.UAF.ADE - Relatório Contábil do FMDI referente ao mês de setembro/2022 para análise e
parecer da comissão orçamentária. Relato e aprovação da prestação de contas conforme acima na comissão orçamentária.
2.2 - Ofício SEI nº 0015092876-2022 - SAS.UAF.ADE - Relatório Contábil do FMDI referente ao mês de outubro/2022
para análise e parecer da comissão orçamentária. Relato e aprovação da prestação de contas conforme acima na comissão
orçamentária. 2.3 - Ofício SEI nº 0015026965-2022 - SES.GAB - Substituição conselheiro titular Saúde. Valmir faz a
leitura do ofício de indicação da conselheira Gabriela Neves Buch que irá representar a Secretaria da Saúde na gestão
atual do COMDI. 2.4- Ofício SEI nº 0015236425-2022 – SAS.UAF.ACV – Inclusão de Cláusula no Termo de
Colaboração nº 105-2021 – Centro Dia, conforme relato do Sr. Luiz no início da reunião. 4.0 – Assuntos Diversos:
Milton agradeceu a todos os conselheiros pelas muitas ações importantes realizadas durante o ano de 2022 e convidou
todos para a 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 a lista de presença da reunião SEI
nº 0015313004.

 

Documento assinado eletronicamente por Milton Américo dos Santos, Usuário Externo, em
16/12/2022, às 08:52, 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 0015312942 e o código CRC A84AE8F1.
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Conselho Munic ipal dos Direitos da Pessoa Idosa - COMDI

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

Reunião Ordinária COMDI

13 de Dezembro de 2022

9 horas

Gestão 2021 - 2023

Conselheiros Segmento Telefones Assinaturas

Governamentais

T. Elisabete da Silva Secretaria de 99103-8692

Dias Assistência
Social 99933-1395

S. Andréa Cristina de
Oliveira

T. Gabriela Neves Buch 99931-1335
Secretaria da

Saúde
S. Andressa Flores 3481-5149

611099173Dornelles -

T. Karla Alessandra 3481-5280

Cidral 99940-0402
Secre tari a de

S. Mirele Aparecida Habitação 3481-5280 FJ

Muniz Pereira 98468-8804

3431-3054

Adriane da SilvaT 99901-3232.
Secretaria de

S. Priscilla Soveral Educação 3431-3041

Lo p e s - 98466-1585 ít5. i ,.

T. José Emidio de Secretaria de 3422-7333
Barros Filho Pesquisa e 99946-0440

Planejamento
Urbano 3422-7333

S. Gilson Perozin SEPUR 99946-8766

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

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

T. Kétuly Luana de 3433-1160
¡^ n j

Souza Gomes Secretaria de 98431-2556
Esportes-

5ESPORTE
S. Taiane Ferreira dos 3433-1160

Santos 99197-2739
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Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - 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 98813-
Machado Cossia Atendimento e

1653
Matur a idade / Univille ) Convivência ao

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

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

Sindicato dos
S. Adelino José Fuck Aposentados 99795-2802
AAPJ

T. Raquel Carvalho
Araújo (Centro Dia para Associação de

99629-7595

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
Parque Versailles Moradores

S.  Su sa na  St a a t s
(Ass. Moradores Vila 99984-2505

Nova) - ^

T. Robson da Silva 3271-1368

Neitzke 99935-5379

(ILPI Hausblumen) ILPI's

3121-6150
S. Julia Cristina Lehm 99640-5189
(Bethesda)

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

Direitos do

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

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

Organizações

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

Silva Magalhães 9682
(Pastoral da Pessoa
Idosa )
e-mail: comdiioinv ille (o)-gmaii.com
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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

Lista de Presença de Convidados

Reunião Ordinária COMDI
13 de Dezembro de 2022

9  horas

Nome Segmento Telefone Assinatura

I


