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Ata de nº 001 de 2018 – Reunião Ordinária de 20 de fevereiro
Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às nove horas, realizou-se a reunião ordinária do
COMDI, tendo como local a Casa dos Conselhos sob a presidência de Marcos Trapp. Estavam presentes na
reunião: Luciane Gamper Fagundes, Luciana Granemann de Souza, Vanderli de Oliveira, Patrícia Luzia Johann
Teochi, Denise Adriane Hansch Arnhold, Elizabeth Fischer Telles de Proença, Israel Welter, Viviani
Bittencourt Marques, Michelle Preuss da Silva, Charlene Ruzanowski Meier, Adelino José Fuck , Ari da
Cunha, Rafael da Silva Neitzke, Francine Marchi Poleza, Marcos Trapp, Susana Staats, Julia Cristina Lehm,
Rita Rosilene Rodrigues, Francisco João de Paula, Sergio Duprat Carmo, José Darci Machado Pereira,
Antonio Coelho. Justificou a ausência: Vanessa Juliana da Silva. O Senhor Valmir deu as boas vindas a todos
os presentes e explicou que a reunião inicia às nove horas com tolerância de quinze minutos. Valmir se
apresentou como assessor do Conselho Municipal do Idoso e falou que sua função é Assistente Social. Em
seguida passou a palavra para o Presidente do Conselho, senhor Marcos Trapp, que agradeceu a presença na
reunião e o comprometimento de todos com a causa do idoso. Sendo essa a primeira reunião ordinária sob a
nova presidência, o senhor Marcos Trapp se apresentou como sendo também idoso e por isso tem os mesmos
objetivos de todos os conselheiros. Espera que essa gestão seja tão boa quanto a anterior. Senhor Marcos
Trapp solicitou que cada presente fizesse sua apresentação, dizendo seu nome, sua função, se é governamental
ou não governamental. Alguns presentes explanaram sobre os motivos pelos quais estão fazendo parte do
COMDI em dois mil e dezoito. Dando sequência, passamos para a pauta da reunião – 1. Aprovação da Ata
da Reunião Anterior, a qual foi aprovada. Senhor Valmir explicou que a ata vai com antecedência por email
para que todos os conselheiros façam a leitura prévia a fim de propor alterações necessárias. A ata foi
aprovada por unanimidade. 2. Em seguida, o senhor Marcos passou a palavra para o senhor Claudio que
explanou sobre a LOA-Lei Orçamentária Anual. Senhor Claúdio fez apresentação dos dados através de
power point e se comprometeu a disponibilizar cópia do material ao COMDI. Durante a apresentação o
senhor Valmir pediu a palavra para explicar aos presentes algumas particularidades do Conselho Municipal do
Idoso. Explicou que o COMDI pode arrecadar recursos de pessoa física e pessoa jurídica sem imposto de
renda e falou sobre o processo do diagnóstico que está em fase de orçamento. Explicou ser esse um processo
difícil. Nesse momento a senhora Viviane citou a necessidade da contribuição de todos. Um dos presentes
questionou sobre se há divulgação para melhor efetivar essa ação. Senhora Viviane justificou que sim, mas
explicou que infelizmente muitas pessoas têm receio de contribuir por acreditar que o dinheiro possa ser
utilizado pelo governo. Em seguida, senhor Marcou questionou sobre como ocorrem os pregões e o Senhor
Valmir explicou que as empresas monitoram. Um conselheiro questionou sobre a possibilidade da prefeitura
fazer repasse para o COMDI e senhor Cláudio explicou que a verba sempre é liberada desde que os
processos sejam encaminhados sempre com tempo hábil. Viviane explicou que nos últimos anos a verba
solicitada sempre foi liberada. Todos os gastos devem estar registrados em ata. Em seguida o presidente
tomou a palavra para questionar se todos estavam de acordo com o orçamento apresentado do senhor
Cláudio. O orçamento foi aprovado por unanimidade. 3. Em seguida, teve apresentação da CEPAT/SIOP e
foram dadas as devidas informações sobre o programa, bem como as formas de divulgação, conforme
informativo impresso entregue aos presentes. Na sequência, o presidente senhor Valmir apresentou quais são
as comissões e explicou as atribuições de cada uma delas que ficaram assim constituídas: Comissão de
Divulgação e Marketing: Rita, Michele, Julia, Sergio, Rafael e Vanderli. Comissão Orçamentaria: Viviane,
Adelino e Rita. Comissão de Políticas Públicas: Suzana, Sergio, Adelino, Denize, Patrícia, Francisco.
Comissão de Registro, Inscrição e Denúncia: Charlene, Rafael, Francini, Luciani, Luciana e Israel. Comissão
Diagnóstico Social. A comissão informou que o processo está em fase de solicitar orçamentos para empresas
que trabalham com pesquisas e diagnósticos. Inclusive a Comissão do Diagnóstico repassou contatos de
algumas empresas para auxiliar a SAS e agilizar o processo. Em seguida Valmir explicou que as comissões
deverão organizar um cronograma de reuniões quinzenais e eleger um coordenador para cada comissão.
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Senhor Marcos solicitou que esses cronogramas sejam compartilhados para que todos estejam cientes e
possam participar de acordo a disponibilidade e interesse. Registramos que os Senhor Ari e o senhor José não
se manifestaram para integrar alguma comissão. 4. Em seguida, o presidente passou para a leitura dos ofícios:
Ofício da Câmara de Vereadores de Joinville, parabenizando e desejando sucesso aos novos conselheiros e
mesa diretora do Conselho Municipal do Idoso. Ofício 002/2018- SAS/ Fundos-relatórios e gastos das
contas corrente do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, referente a novembro de dois mil e dezessete.
Ofício 007/2018-SAS-UAF alteração LOA 2018. Ofício 001-2018-Conferência Nacional dos Direitos da
pessoa Idosa. O ofício traz informações sobre a Quinta Conferência cujo tema é: os Desafios de Envelhecer
no século XXI e o papel das políticas públicas. Ofício 48/2018 da Secretaria de Cultura e Turismo indicando
Michele Preuss da Silva e Glaucya Helena Ferreira para integrar o COMDI. Ofício 107/2018 Diretoria do
Hospital Municipal São José. Denúncias: A comissão de políticas públicas terá acesso às denúncias. A
comissão fará a análise e dará a resposta aos demais conselheiros. Dando sequência, o presidente convidou os
integrantes da Comissão de Registro, Inscrição e Denúncia para acompanharem no dia 21 de fevereiro uma
visita numa ILPI no Bairro Vila Nova e outra no Bairro Glória, às treze horas e trinta minutos. Em seguida,
senhor Marcos falou sobre a possibilidade de serem confeccionados crachás e camisetas para os integrantes
do Conselho Municipal do Idoso. Ambos são de livre escolha. Ficou deliberado que a Comissão de
Divulgação e Marketing criará nova arte para a camiseta e que em seguida será confeccionada para que
desejar. Os custos ficarão a cargo dos conselheiros. Não havendo nada mais a tratar o Presidente Marcos
Trapp deu por encerrada a reunião agradecendo a presença de todos; eu Elizabeth Fischer Telles de Proença,
secretaria, lavrei a presente ata que, depois de enviada via e-mail aos conselheiros, será aprovada em plenária
e devidamente publicada no site da Prefeitura Municipal de Joinville.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Trapp, Usuário Externo, em
09/04/2018, às 21:02, 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.
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