
  

 
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – 

COMDEPI-RIO 
 
ATA DA 97ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS 
DIREITOS DA PESSOA IDOSA-COMDEPI-RIO.   
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, foi aberta a nonagésima 
sétima Assembleia Ordinária do COMDEPI-RIO, por meio eletrônico, em virtude da 
Pandemia de COVID-19, através da Plataforma Zoom, em 1ª convocação às 10h. A Mesa 
Diretora foi composta pelos Conselheiros: Presidente do COMDEPI-RIO Tadeu Amorim de 
Barros Junior (SEMESQV), Vice-Presidente Fernando César Lopes Binello (Cliger Grajaú), 
Sérgio Bello Franco (SMTR – 1º Secretário) e Sandra Maria da Silva Marques (Lar do 
Ancião Nova Galiléia – 2º Secretário). Também estavam presentes os Conselheiros 
Genário Simões Junior (SEMESQV), Rosa Maria Vaz (SMS), Cristiane Lessa dos Santos 
(SMAS),  Helena de Almeida Rego (SMPU), Lúcia Manuela Lima Nartinez (PREVIRIO) e 
Dayse Viana Noval (Central de Oportunidades) e a Secretária Executiva do Conselho, 
Flávia Furtado Pereira. Na sequência foram apresentados os seguintes pontos de pauta: 1- 
Apresentação dos Conselheiros; 2- Execução da Deliberação nº 210/2020 – extinção 
do processo nº 28/000.103/2020; 3- Central de Regulação de Vagas – Envio de ofício 
à Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS;  4- Retorno das Visitas às ILPIs 
em março,  para concessão de Inscrição; 5- Reunião dos Conselheiros para 
elaboração do Plano de Ação e Plano de Aplicação Financeira do Fundo Municipal do 
Idoso  - FMI – Exercício 2021. A reunião foi iniciada com a apresentação do novo 
Presidente do COMDEPI-RIO e representante da Secretaria Municipal de Envelhecimento 
Saudável e Qualidade de Vida (SEMESQV), Tadeu Amorim de Barros Júnior e de seu 
Suplente Genário Simões Junior (SEMESQV), dos Conselheiros da Secretaria Municipal 
de Planejamento Urbano (SMPU) Helena de Almeida Rego e Márcio Menezes Martins, da 
Secretaria municipal de Transportes (SMTR) Sergio Bello Franco e Carlos Eduardo 
Maiolino, da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) Cristiane Lessa dos Santos  
e Elaine Medeiros Vieira e dos demais conselheiros da Sociedade Civil para permanência 
no COMDEPI-RIO, por mais um ano, já que não houve possibilidade de haver eleição, 
devido à Pandemia de COVID-19. Prosseguindo a pauta, quanto à execução da 
Deliberação nº 210/2020, de abril de 2020 e originou o processo nº 28/000103/2020, que 
trata da compra de material de limpeza e EPI’s para as ILPI’s inscritas no conselho, foi 
informado que o processo neste momento se encontra na Procuradoria. Devido ter 
decorrido cinco meses da proposta sem execução, o Presidente do Conselho levou a 
proposta aos conselheiros de extinguir o processo e abrir outro, porque os dados 
financeiros estavam desatualizados. A proposta foi aprovada por unanimidade. Passando 
ao terceiro item da pauta, sobre a Central de Regulação de Vagas para Idosos, tendo em 
vista a informação de ruptura unilateral da empresa Solutis, a Secretaria Municipal de 
Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida - SEMESQV enviou o processo para a 
Secretaria Municipal de Assistência Social- SMAS,  deliberar sobre o assunto. Porém, na 
Mesa Diretora, foi solicitado pela conselheira Sandra Marques, que algum representante da 
referida Secretaria prestasse esclarecimento sobre o encaminhamento do processo. De 
imediato o Presidente do COMDEPI-RIO, enviou um ofício a Secretária da Assistência 
Social Laura Carneiro com o objetivo de tratar sobre o assunto. Passando ao quarto item 
da pauta, sobre o retorno das visitas às ILPIs para concessão de inscrição, foi informado 
que, devido a realização da primeira etapa de vacinação contra a COVID-19 nas ILPI’s e 
previsão de segunda dose para fevereiro, o Colegiado deliberou que as visitas às 



Instituições para que se conceda a inscrição no Conselho, serão realizadas a partir de 
março e, farão uma força-tarefa, visando sanas essas pendências, para possa que retornar 
o fluxo de solicitação de inscrições no COMDEPI-RIO, podendo estas visitas serem feitas 
por Assistente Social. Quanto ao último item da pauta, oi Presidente do Conselho, solicitou 
aos Conselheiros uma reunião de trabalho, para que sejam apresentados os Planos de 
Ação e Aplicação Financeira do Fundo Municipal do Idoso – FMI – Exercício – 2021 e 
finalizou a reunião, agradecendo a presença de quase todos os Conselheiros, enfatizando 
que deseja realizar um bom trabalho à frente do COMDEPI-RIO e que conta com a 
participação de todo o Colegiado. E nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi 
encerrada, da qual lavrou-se a presente Ata, que, após ser lida e aprovada, conterá as 
assinaturas do Presidente  e do Segundo Secretário do COMDEPI-RIO. 
 

Tadeu Amorim de Barros Junior (Presidente do COMDEPI-RIO e representante da SEMESQV) 
 
Sandra Maria da Silva Marques (2º Secretário e Conselheira representante do Abrigo Nova 
Galileia) 
 


