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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 003 de 2022 – COMDI  –  Reunião Ordinária de 19 de Abril 2022.

 

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h10 (nove horas e dez minutos), de forma
presencial na Casa dos Conselhos, ocorreu a Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – COMDI
(Gestão 2021-2023). Recepção aos presentes: iniciada a reunião na modalidade presencial com a participação do
Presidente e Conselheiros. Foi feito o levantamento dos Conselheiros presentes com assinatura na lista de presença
anexa. Iniciou-se com a palavra do Presidente do COMDI Senhor Milton, onde agradeceu a participação dos
Conselheiros, em especial no evento da entrega do Diagnóstico Social da Pessoa Idosa. Em seguida, ocorreu aprovação
unânime da pauta da reunião que foi enviada anteriormente aos Conselheiros. Item 3.0 Referente aos ofícios recebidos:
3.1 - Ofício SEI nº 0012416856/2022 – SAS.NAD – apresentação das ações do Programa Estratégia Brasil Amigo da
Pessoa Idosa – coordenadora Deise Gomes. Deise conceituou o Programa, com os objetivos geral e específicos, como
também, mostrou em que fase o município de Joinville se encontra no momento. Deise salienta que o município de
Joinville/SC está na fase “adesão” ao Programa Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, aguardando assinatura do
Senhor Prefeito para incluir as informações no sistema e prosseguir para a próxima fase e que já foi realizado o
credenciamento online com a assinatura do executivo municipal e, a partir desse momento, haverá a construção do Plano
de Estratégias que será com representantes das diversas políticas públicas e os conselheiros do COMDI. Valmir salienta
que a construção do Plano deverá estrar em consonância com o diagnóstico social do idoso e, em contato com a Empresa
Painel Pesquisas, recebeu a informação que a capacitação com os dados do diagnóstico somente iniciará a partir de 20 de
maio do corrente ano, pois a Painel tem um volume intenso de trabalhos agendados na cidade de São Paulo até esta data.
3.2 - Ofício SEI nº 0012396071/2022 – SAS.UAF.ADE – Relatório Contábil do FMDI referente ao mês de
Janeiro/2022: para análise e parecer da comissão orçamentária; 3.3 - Ofício SEI nº 0012396305/2022 – SAS.UAF.ADE
– Relatório Contábil do FMDI referente ao mês de Fevereiro/2022: para análise e parecer da comissão orçamentária.
A comissão orçamentária apresentou, em power-point, os dados referente as contas do FMDI dos meses de janeiro e
fevereiro do corrente ano, mostrando o saldo anterior, as entradas e saídas e saldo final, sendo que o saldo em 28/02/2022
do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI é de R$ 2.939.429,06 (dois milhões, novecentos trinta e nove mil,
quatrocentos vinte e nove reais e seis centavos). Valmir informa que a comissão apresentará sempre desta forma para que
os conselheiros possam visualizar e entender melhor como funciona o Fundo e também entender um pouco da
contabilidade pública. Houve explicações também em relação as contas e suas tratativas pela conselheira Heidi que
também sanou algumas dúvidas dos demais conselheiros. Aprovado por unanimidade 3.4 - Ofício SEI nº
0012455326/2022 – SAS.UAF.ADE – Prestação de Contas do FMDI referente Janeiro a Dezembro de 2021: para
análise e parecer da comissão orçamentária. Apresentação pela comissão orçamentária dos valores mês a mês
concernente ao ano de 2021 do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI com saldo final em 31/12/2021 o valor de
R$ 2.833.067,37 (dois milhões, oitocentos trinta e três mil, sessenta e sete reais e trinta e sete centavos). Esses valores são
constituídos de depósitos, principalmente pelas empresas, também rendimentos aplicações financeiras. Aprovado por
unanimidade. 3.5 - Ofício SEI nº 0012518478/2022 – SAS.UAF.ADE – Proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias
– LDO – 2023: Dênio, representado a Secretaria de Assistência Social-SAS fez a apresentação da LDO 2023 do FMDI
salientando que a LDO faz a "ligação" entre ao PPA e a LOA e que foram majorados as rubricas orçamentárias quanto ao
repasse apra as entidades governamentais e não governamentais levando em consideração que deverá ser publicado o
edital para financiamento de projetos. Após a apresentação foi dirimido duvidas dos conselheiros. Aprovado pela maioria
dos conselheiros presentes. Ressalta-se que a Conselheira Susana reprovou a LDO 2023, ficando acordado o
agendamento de uma reunião com o setor administrativo da SAS com a finalidade de prestar mais esclarecimentos a
conselheira e a quem mais tiver interesse/dúvidas. Com a análise das contas, chamou atenção dos Conselheiros a baixa
rendabilidade do valor presente no FMDI, visto que aplicando aproximadamente três milhões, resultou em R$17.906,72
anual. Foi sugerido a necessidade de uma reunião com o representando do Banco do Brasil juntamente com a mesa
diretora do COMDI visando melhoria neste investimento, visto que é um retorno financeiro para a população idosa e com
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este rendimento, somado com a inflação, ausência de projetos e burocracia para a destinação do FMDI. Diagnóstico
Social: Valmir informa que a a partir de 20 de maio de 2022, será enviado pela Painel o cronograma das capacitações
totalizando 32 horas. 2.0 - Relato das Comissões: houve o relato das comissões de trabalho: 2.1 - Comissão Registro,
Inscrição e Denúncias: A coordenadora da comissão, conselheira Heidi, fez o relato das visitas às ILPI's devido a
denúncias. 2.2 - Comissão Orçamentária: A comissão orçamentária salientou que a a partir dessa reunião sempre
apresentará as prestações de contas por meio de slides para melhor entendimento dos conselheiros. 2.3 - Comissão
Políticas Públicas: A coordenadora Andréa apresentou os trabalhos da comissão durante o período no que tange ao
Protocolo PISC, reunião com representante da Educação e demais ações. 2.4 - Comissão Divulgação e Marketing: nada
a declarar. Em seguida o Presidente do COMDI relembrou que na reunião ordinária do dia 17/05/2022 teremos a
participação da SAMA e SEPUD com apauta versando sobre acessibilidade. Ato contínuo o Presidente sugeriu que os
conselheiros fizessem registros fotográficos das calçadas da cidade que requer atenção para serem apresentadas nesta
reunião. Finalizou sugerindo que a apresentação do Centro Dia do Idoso fosse transferida para a próxima reunião
ordinária, pois devido a demora dos assuntos da comissão orçamentária ficou inviável a apresentação. Aprovado por
unanimidade. Após a leitura dinâmica, a ata foi aprovada pelos conselheiros que permaneceram até ao final da reunião
em tela. Reunião finalizada às 11h20. 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 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 0012647246.

Documento assinado eletronicamente por Milton Américo dos Santos, Usuário Externo, em
20/04/2022, às 13:58, 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 0012647198 e o código CRC 6EBA3D4B.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
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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 Reunião Ordinária

19 de abril 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. Karla Alessandra Cidral 3481-5280 / r
99940-0402

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

T. Raquel Elisa da Silva 3431-3038
99993-7175 / -Meneghelli Secretaria de :

Educação
S. Priscilia Soveral Lopes 3431-3041

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
Gomes Secretaria de 98431-2556

Esportes -
S. Taiane Ferreira dos SESPORTE 3433-1160
Santos 99197-2739



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
Go ve rname nta is

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

Idoso
S. Letícia Grola Campos 99639-3379
(SE SC )

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

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

T. Raquel  Carvalho Araú jo 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
(Ass. Moradores Parque Associações de 98855-0543

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 Bubli tz Schubert 3422-6556
(ABRAz) Defesa dos 99107-5041

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

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

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

e-mail: comdijoinv iile@gmail.com
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Lista de Presença de Convidados

Reunião Ordinária  COMDI
19 de abri l de 2022

9 horas

Nome Segmento Telefone Assinalara
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