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*PRINCIPAIS ATIVIDADES
JUNHO
- 06/06 Eleição nova diretoria biênio 2017/2018
Presidente: Paulo Sabatke Filho
Vice-presidentes Adminstração:
Luiz Carlos Gonçalves (Área Administrativa e Financeira)
Cleonir José da Rosa (Área Execução Orçamentária)
Laerson Batista da Costa (Área de Saúde)
Marcos Alexandre Emilio (Área Obras Públicas Municipais)
Alberto Machado Niece (Área de Educação para a Cidadania)
Valmira Kohls Butwilowicz (Área da Educação)
Marcelo Petry (Área Portuária)

Conselho Fiscal:
Luiz Tarcisio de Oliveira
Bonaldo de Oliveira
Mauricio José Golm
JULHO
-Reunião semanal conselho administrativo
-Entendimentos criação termo de cooperação entre RCC/PMI através do
OSI
AGOSTO
01 a 07
-Reunião conselho administrativo
-Tratativas de formar parceria termo de cooperação entre RCC( Fabiano
Zucco) e PMI através do OSI
-Criação parceria com a Univali para produzir material de mídia do OSI
-Visita grupo do OSI a DC Logistis do Sr Ivo Mafra para modernização site
do OSI
-Reunião da Sra. Joice OSI e Sra Priscila TI da DC Logistis para inicio dos
trabalhos
- Apresentação pelo Sr Reynaldo das competências de cada vice
presidência
- Visita a PMI área de licitações pelo Sr Valdo para entendimentos sobre as
licitações
08 a 14
-Reunião semanal conselho administrativo
-Criado pelo Dr: Maurício Golm novo termo juramentado de voluntário
OSI

-Criada comissão de Educação para a cidadania: Sr Alberto, Sra Valmira e
Sr Fernando
-Visita ao Prefeito Sr Volnei Morastoni sobre situação dos repasses ao
Hospital Marieta
15 a 21
-Reunião semanal conselho administrativo
-Definido almoço solidário para arrecadação de verbas OSI dia 07/10
-Firmado parceria com SENAC na pessoa do Sr Fabiano Archer para
Workshop sobre licitações.
22 a 28
-Reunião semanal conselho administrativo
-Prefeito informou sobre os repasses que estão sendo efetuados e ficou
de apresentar em breve relatórios da secretaria de saúde em relação aos
procedimentos com o Hospital.
-Palestra na ACII feita pelo presidente do OSI Sr Paulo Sabatke Filho sobre
o projeto Voz Única de Itajaí e região sobre encontro Catarinense de OSs
-Visita ao Clube dos Médicos pleiteando gratuidade para almoço solidário
dia 07/10. Sucesso no pleito
29 de AGOSTO 04 DE SETEMBRO
-Reunião semanal conselho administrativo
-Reunião diretoria do OSI com gerencia regional da cooperativa Sicredi no
OSI
-Definido em reunião com SENAC a data de 20 e 21/11 das 19 às 22hs o
primeiro Workshop sobre licitações com trinta participantes e de forma
gratuita.
SETEMBRO
05 a 11

-Reunião semanal conselho administrativo
-Definido troca de entidade bancária Credifoz pela Sicred
-Visita grupo OSI ao secretário de Saúde Celso Dellagiustina sobre
repasses e convênios entre PMI e Hospital e Maternidade Marieta Konder
Bornhausen
-Definido modelo convite almoço solidário
-Definido que segunda turma Workshop licitações será cobrada taxa no
valor de R$ 120,00
12 a 18
-Apresentação do Sr Fabiano Zucco sobre a ferramenta RCC, com a
participação da PMI, Porto, Semasa e Câmara de vereadores
-O Sr Fabiano SENAC explanou como será o Workshop de licitações
19 a 25
-Reunião semanal conselho administrativo
-Visita a PMI setor de licitações com o Sr Mario Teixeira sobre licitação
CIADI
-Participação do Sr Márcio da Inova Propaganda para divulgação
Workshop licitações.
-Definida a gratuidade do RCC por um período e posteriormente cobrado
mensalidade as empresas participantes do Workshop
-SENAC fornecerá os certificados de conclusão de curso
26 SETEMBRO a 02 OUTUBRO
-Reunião semanal conselho administrativo
-Recebemos a visita diretor e gerente regional SICRED apresentação
entidade e oferta de parceria em projetos sociais com OSI
-Projeto de Outdoors sobre Workshop em andamento

-Firmado parceria publicitária com a Univali
-Participação OSI votação IPTU na Câmara De Vereadores, única entidade
a dar entrevistas entre as presentes
OUTUBRO
03 a 09
-Reunião semanal conselho administrativo
-Reunião com empresa Hora Park sobre concessão vagas de
estacionamento
-Pronta material campanha Workshop e liberado inserções Facebook e
rádio 102FM
-Criada equipe para realização almoço solidário
10 a 16
-Reunião semanal conselho administrativo
-Apresentação resultado financeiro almoço solidário
-Acordado envio ofícios de agradecimento a todos envolvidos almoço e
empresas que efetuaram doações de alimentos
-Participação OSI em café com autoridades na Intersindical com a
presença do Sr Volnei Morastoni Prefeito de Itajaí, oportunidade em que
foi assinado convênio entre OSI e PMI para utilização RCC
17 a 23
-Reunião conselho administrativo
-Apresentação pelo presidente OSI do sino da cidadania instrumento que
dará o sinal de abertura e encerramento as reuniões
-Comunicado também pela INOVA publicidade na pessoa do Sr Márcio a
colocação de 5 Outdoors de forma gratuita e um anúncio eletrônico no
centro da cidade para divulgação Workshop

-Reunião do OSI com PMI e Porto sobre desapropriação área de interesse
do Porto
24 a 30
-Reunião conselho de administração
-Reunião com sr Cícero Zucco, assessor Vereador Robson Coelho sobre
esclarecimentos ação movida contra Hora Park e PMI sobre vagas acima
do numero contratado e restituição valores cobrados com multas nos
referidos locais que foram lacrados.
-Ação popular proposta pelo vereador poderia prejudicar o comércio local
no período de final de ano. CDL e Centrolojas se mostraram preocupadas
pois consideram importante a rotatividade de vagas para o comércio
-Criada comissão do OSI para intermediar estudos de adequação a
concessão vagas de estacionamento entre Hora Park e PMI.
-Integrantes da comissão pelo OSI: Srs Reynaldo Tobaldini, Cleonir José da
Rosa, Laerson Batista da Costa, Bonaldo de Oliveira, Marcos Alexandre
Emílio e Bruno Wohlke
Hora Park: Sr Maickon Zancanaro
Procon: Sr Raphael Fonseca
PMI (procuradoria) Sr Cleberson das Neves e Sr Rogério Camargo chefe de
contratos
31 de OUTUBRO a 06 de NOVEMBRO
-Reunião conselho de administração
-Reunião com a participação do Sr Adélcio Antonini e Maicon Zancanaro
da Hora Park e Cleberson das Neves Procurador do Município e Raphael
Fonseca do Procon para esclarecimentos sobre concessão vagas de
estacionamento. Dada à complexidade do assunto ficou definido pela
criação de uma comissão de trabalho capitaneada pelo OSI para
acompanhamento dos trabalhos

-Criada comissão do OSI para intermediar estudos de adequação a
concessão vagas de estacionamento entre Hora Park e PMI.
-Integrantes da comissão pelo OSI: Srs Reynaldo Tobaldini, Cleonir José da
Rosa, Laerson Batista da Costa, Bonaldo de Oliveira, Marcos Alexandre
Emílio e Bruno Wohlke
Hora Park: Sr Maickon Zancanaro
Procon: Sr Raphael Fonseca
PMI (procuradoria) Sr Cleberson das Neves e Sr Rogério Camargo chefe de
contratos
NOVEMBRO
07 a 13
-Reunião conselho de administração
-Apresentação pela FAMAI projeto selo verde sendo o OSI convidado para
fazer parte comissão julgadora da certificação das empresas. Designado
pelo OSI Sr Maurício Raiser titular e o Sr Valdo Sandri Rodrigues de
suplente
14 a 20
-Reunião conselho de administração
-Visita comitiva do OSI a Platinum Log empresa vencedora licitação do
CIADI onde o Sr Gustavo nos apresentou as instalações e a forma operante
da mesma
-Visita empresa CIN(centro de integração de estudantes) na pessoa do Sr:
Seizo Ueno Junior diretor para seleção de 2 estagiários para trabalhar no
OSI
-Retomada da campanha de doações através de conta de energia elétrica.
-Definido o Sr Roberto Moleri fará apresentação do OSI na abertura
Workshop de licitações no SENAC

-Sugerido pelo Dr: Bruno e acatado pelo conselho checagem das unidades
de saúde, escolas e creches do município para verificar eventuais
irregularidades
21 a 27
-Reunião conselho de administração
-Disponibilizado pelo CDL revista da entidade para divulgação campanha
de doações conta de luz
-Criação comissão para acompanhamento caso CIADI a cargo do Sr Luis
Carlos Barbi
28 de NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO
-Reunião conselho de administração
-Visita ao Prefeito Municipal de Itajaí para tratar assunto referente à
empresa vencedora licitação CIADI e sugerir criação lei municipal nos
moldes de Florianópolis que obriga a constar o valor gasto em cada
propaganda veiculada em qualquer mídia
-Reunião em Florianópolis da comissão observatórios sociais de Santa
Catarina com Presidente da Fecomércio e em seguida com presidente da
FIESC para criação do OSB/SC
-Definido recesso conselho período entre 12/12/2017 a 20/02/2018
Recebemos a visita da empresa Exitos da Sra. Marciele Dallastra sobre
programa de busca de recursos para Prefeituras, autarquias e entidades
não governamentais para custeio de projetos voltados a cultura e
comunitários
DEZEMBRO
05 a 12
-Reunião conselho de administração -Voluntario OSI ira pesquisar
alteração na lei que obriga a todos o pagamento de alvará sanitário

-Apresentação pela comissão de cidadania social do grupo RYLA (PREMIO
Rotary de liderança Juvenil) que versou sobre o treinamento necessário
para o desenvolvimento de lideranças juvenis
-Recebemos a visita da empresa TOP TI para falar sobre o programa
auxiliar de informações de licitações da PMI e Câmara de Vereadores para
criação de uma base de dados para consulta
-Após reunião com o Prefeito municipal e OSI ficou acordado
cancelamento licitação CIADI pois o edital de licitação não contempla a
forma de adequação dos armazéns podendo dar diferentes interpretações
aos participantes do certame.
12 Última reunião do ano (recesso conselho administrativo)
-Reunião conselho de administração

