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ATA SEI

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 
Lei 4.733/2003 e alterada pelas Leis 6.588/2009
e 8026/2015

 
Ata de nº 001 de 2022 – COMDI – Reunião Ordinária de 15 de fevereiro de 2022

 

Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze minutos à distância, por meio do
aplicativo e link meet.jit.si/ordinariacomdi, ocorreu a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso-
Gestão 2021-2023. Recepção aos Presentes: iniciada a reunião na modalidade online com a presença do Presidente e
Conselheiros. Foi feito o levantamento dos Conselheiros presentes. Primeira fala da Secretaria Executiva, onde Valmir e
Mônica deram as boas vindas e expressaram a importância da participação dos Conselheiros nas reuniões do COMDI. Às
09h25 o Presidente do COMDI Senhor Milton iniciou sua fala com agradecimento aos presentes. Pontuou sobre o
trabalho árduo em relação ao diagnóstico social da pessoa idosa neste município, frisou a dedicação dos conselheiros em
2015 para aprovarem o feito. Reiterou sobre a necessidade de capacitação dos motoristas do transporte urbano deste
município que transladam os idosos. Aprovação da pauta da reunião que foi enviada anteriormente aos conselheiros foi
aprovada por unanimidade. Apresentado o vídeo institucional, mostrando os trabalhos realizados pelo COMDI, contendo
depoimentos, atividades, reuniões, entre outros. Dando continuidade, o presidente agradeceu aos conselheiros que
atenderam ao chamado do Ministério Público para realização das visitas nas Instituições Longa Permanência para Idosos
– ILPI’s. LOA/2022 – FMDI- Fundo Municipal dos Direitos do Idoso-superavit Fiancneiro: Foi apresentado pelo
Coordenador Dênio e o técnico Vladimir da Unidade de Administração e Finanças da Secretária de Assistência Social o
Plano de Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - LOA 2022. Citando a LDO aprovada no ano de 2021 –
Lei de Diretrizes Orçamentárias, fonte 100 para custeio do Conselho, para além das doações de empresas e pessoas
físicas - fonte 106. Explicado sobre as várias formas de aplicação dos recursos. O plano de aplicação foi encaminhado
para aceite. Os recursos vêm com direcionamento. Salientou sobre o PPA, LDO e LOA. Todas as receitas do corrente ano
que não foram aplicadas, ficaram para o ano seguinte, tanto débito e crédito. Falou sobre o Anexo I – Estimativa receita
totalizando R$3.039.597,80. Nos próximos slides, demonstra sobre os códigos como: fonte 100, 206, 606. Em relação a
aquisição de bens permanentes destaca-se que foram criadas duas dotações orçamentárias que são suporte para esta
possibilidade. Apresentado o resumo das despesas, que é consonante com o plano de dotação orçamentária. O maior
desafio atual concerne na execução do fundo. Exemplificando que atualmente o Fundo do Idoso possui mais de dois
milhões em reserva e os projetos apresentados até o momento para custeio por parte do FMDI-são insuficientes, o que
aponta para a necessidade de fomentar junto às entidades o desejo de elaboração de projetos voltados para os Idosos e a
melhoria da qualidade de vida. Comentou-se que o Diagnóstico social da pessoa idosa era para ser entregue há dois anos,
entretanto, devido ao cenário de pandemia, interferiu diretamente no prazo e data de entrega. Informado que falta pagar
uma parcela do referido diagnóstico. Além da aprovação para usar o Fundo para o diagnóstico, também foi aprovado o
repasse de 40 mil mensais para o Centro Dia do Idoso-Dulce dos Pobres da ADIPRÓS durante 12 meses. O Serviço está
em execução desde novembro de 2021. Sugerido fazer campanha de incentivo para divulgação do Fundo do Idoso
visando arrecadação maior. Momento para dúvidas, comentários e sugestões dos participantes. A conselheira Heide
perguntou sobre o destino do valor de crédito e proposta de projetos/divulgação de edital. Sugerido uma apresentação da
equipe técnica do Centro Dia do Idoso com a finalidade de mostrar a execução do Serviço. Não houve mais manifestação.
Todos os conselheiros aprovaram o LOA 2022-FMDi-Superavit Fiannceiro. Comissões de Trabalho: Dado a palavra para
a Secretária Executiva Mônica, foi apresentado as comissões permanentes necessárias para a efetiva atuação do COMDI,
suas definições e a divisão em comissões: 1-Orçamentária, 2-Registro, Inscrição e Denúncias, 3-Políticas Públicas e 4-
Divulgação e Marketing. Definiu-se os dias e horários das reuniões das comissões e combinou-se o envio de e-mail com
o cronograma com as datas aprovadas para as comissões e adesão dos conselheiros. Leitura dos Ofícios: Ofício
nº20.548/2021 - Câmara de Vereadores referente ao Projeto de Lei nº265/2018 do Vereador Adilson Girardi – está
tramitando na comissão de legislação, mas até abril/2022 pretende estar aprovado para permitir que o idoso tenha acesso
a todo o veículo do ônibus. Ofício SEI nº0011339652 – SAS.NAD – referente a Moção nº344/2021 do Vereador Adilson
Girardi – PISC que solicita informações da adesão ao pacto nacional do direito da pessoa idosa promoção de ações do
envelhecimento saudável, capacitação dos conselheiros. Ofício SEI nº0011406494/2021 – SAS.UAF.ADE – Relatório
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Contábil do FMDI – referente ao mês de novembro de 2021 para análise e parecer da comissão orçamentária e o Ofício
SEI nº0011706384/2022 -SAS.UAF.ADE – Relatório Contábil do FMDI – referente ao mês de dezembro de 2021 para
análise e parecer da comissão orçamentária. Valmir explicou que mensalmente a Comissão Orçamentária recebe os
demonstrativos para análise e que estes relatórios foram verificados pelo Presidente Milton e a Conselheira Heidi.
Aprovado os relatórios pro unanimidade. Sugerido apresentação sobre os aspectos orçamentárias em uma próxima
reunião. Leitura do ofício oriundo da PasseBus, convidando o COMDI para participar nos treinamentos e capacitações
com os motoristas sobre o transporte com os idosos. Ofício SEI nº0011864726-2022 – SAS.NAD – Pedido de
Informação nº25/2022 encaminhado pelo Gabinete do Vereador Henrique, solicitando informações acerca dos trâmites a
respeito do Diagnóstico Social do Idoso. O Diagnóstico encontra-se para conclusão e formato para divulgações dos
resultados. Durante o mês de fevereiro do corrente ano, Vereador Henrique enviou mais um ofício, desta vez endereçado
diretamente ao Presidente do COMDI, questionando sobre o valor arrecadado no Imposto de Renda e destinado ao Fundo
do Idoso. Será respondido com o encaminhamento do Plano de Aplicação aprovado na reunião. Assuntos Diversos: Foi
sugerido pelo nosso Presidente a uniformização dos conselheiros com camiseta e crachá para a realização de visitas as
Instituições e participação em eventos. Reunião finalizada às 11h16. Sem mais, a tratar, eu, Raquel Carvalho Araújo,
Secretária do COMDI, lavrei a presente ata, revisada pela assessoria técnica do Conselho, a qual vai assinada pelo
Presidente do COMDI Sr. Milton Américo dos Santos, e que será devidamente publicada no site da Prefeitura Municipal
de Joinville. Esta publicação possui como anexo a lista de presença da reunião SEI nº 0012001995.

Documento assinado eletronicamente por Milton Américo dos Santos, Usuário Externo, em
18/02/2022, às 07:18, 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 0012001855 e o código CRC 9F1EB4D1.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
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C O  M D 1 Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - COMDI
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Lei 4.733/2003 e alterada pelas Leis 6.588/2009 e 8026/2015

Lista  de  P re sença  Re u nião  Ordinária  - Online

15 de fevereiro de 2022

9 horas

Gestão 2021 - 2023

Conselheiros Segmento Telefones Assinaturas
Governamentais

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

Social
S. Andréa Cristina de 99933-1395

Oliveira

T. Laureano Di Domenico 99189-4080
Secretaria da

Saúde
S. Fabiana Bussolaro

3481-5131

Pereira
99648-0440

T. KarlaAlessandra Cidral 3481-5280
99940-0402

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

T. Raquel Elisa da Silva 3431-3038

Meneghelli Secretaria de 99993-7175

Educação
S. Priscilla Soveral Lopes 3431-3038

98466-1585
Secretaria de

T. Diego Felipe da Costa Planejamento 3422-7333
Urbano e 99948-8970

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 i l
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 .58812009 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
ia Grola Campos

SESC
99639-3379

( )

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

Sindicato dos
S. Adelino José Fuck
AAPJ

Aposentados
5E( ) 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 v í(Ass. Moradores Parque Associações de

Versailles Moradores

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

T. Robson da Si lva Neitzke 3271-1368
(ILPI Hausblumen 99935-5379

I LP I's

S. Julia Cristina Lehm 3121-6150

(Bethesda) 99640-5189

T. Heidi Bublitz Schubert 3422-6556 n
(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 1
(Pastoral da Pessoa Idosa) Serviços das

11 V

Organizações
S. Josette Silveira da Silva Gov. e não Gov. 99128-5912
(Pastoral da Pessoa Idosa)

e-mail: comdiooinv ille @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 COMDI - Online
15 de fevereiro de 2022

9 horas

Nome Segmento Telefone Assinatura
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