
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – 
COMDEPI-RIO 

 
ATA DA 98ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA 

DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA-COMDEPI-RIO 
 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2021, foi aberta a nonagésima oitava 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 as Conselheiras Rosa Maria Vaz (SMS), 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- Leitura e aprovação 
da Ata da 97ª  Assembleia Ordinária ocorrida em 27/01/2021; 2- Leitura e aprovação 
dos Relatórios de Aplicação Financeira e de Gestão do Fundo Municipal do Idoso- 
FMI – Exercício 2020; 3- Leitura e Aprovação dos Planos de Ação para Atendimento 
à Pessoa Idosa no Município do Rio de Janeiro e de Aplicação Financeira do Fundo 
Municipal do Idoso – FMI – Exercício 2021; 4- Aprovação do calendário de Reuniões 
da Mesa Diretora e Assembleias Ordinárias do COMDEPI-RIO para o ano de 2021; 5- 
Dificuldade das ILPIs (Certificado do Corpo de Bombeiros); 6- Avaliação dos 
Documentos de Renovação de Inscrição e Planejamento do Roteiro de Visitas em 
Projetos. A reunião foi iniciada com a Leitura da Ata da 97ª Assembleia Ordinária do 
COMDEPI-RIO, sendo aprovada. Prosseguindo a pauta, foram apresentados os Relatórios 
de Aplicação Financeira e de Gestão do Fundo Municipal do Idoso – Exercício 2020, 
aprovados por unanimidade. Passando ao terceiro item, houve a apresentação do Plano de 
Ação para atendimento à  pessoa idosa no Município do Rio de Janeiro  e do Plano de 
Aplicação financeira do Fundo Municipal do Idoso – FMI – Exercício 2021, aprovados por 
todos os Conselheiros. Dando continuidade, foi aprovado o calendário das reuniões de 
Mesa Diretora e Assembleias Ordinárias para o ano de 2021. Sobre o quinto item da pauta, 
que trata da dificuldade das ILPIS em obter o Certificado do Corpo de Bombeiros, foi 
informado que será elaborado um ofício para este Órgão, pois, o referido certificado, é tão 
importante para a concessão do Alvará de Funcionamento e  Inscrição no COMDEPI-RIO, 
dentre outros. A respeito do último item da pauta, a Secretária Executiva, Flávia Furtado, 
apontou a necessidade de reunião da Comissão de Normas, para avaliar os documentos 
de renovação de inscrição e elaboração do roteiro de visitas em Projetos e, os Conselheiros 
ficaram de se comunicar posteriormente, para ajuste de uma data comum a todos. A 
Conselheira Sandra Marques solicitou a inclusão de pauta sobre a Central de Regulação 
de Vagas para Idosos, pois, 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. Também foi solicitado que algum representante da referida 
Secretaria, prestasse esclarecimento sobre o encaminhamento do processo.  De imediato, 
o Presidente do COMDEPI-RIO, Sr. Tadeu Amorim, enviou um ofício a Secretária Municipal 
de Assistência Social, Sra. Laura Carneiro, com o objetivo de tratar sobre o assunto, porém, 
não obteve retorno até a presente data. É importante registrar que a ruptura ocorreu sem a 



entrega de todas as etapas e, o Ministério Público, arrolou o Conselho como parte 
integrante do Termo de Ajuste de Conduta- TAC, sendo que, a proposta técnica foi de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS e, a do Conselho 
era somente de efetuar o pagamento do serviço.  Mediante todo o histórico que já vem 
sendo discutido pelos Conselheiros em reuniões, os mesmos, aprovaram pela 
descontinuidade do aporte de recursos para a construção da Central de Regulação de 
Vagas para Idosos. Em relação a outros encaminhamentos do Conselho, tem-se a 
necessidade de envio aos Conselheiros, do roteiro de visitas das ILPIs; elaboração dos 
Termos de Referência para andamento das aquisições e reunião com o ILPLAN para 
verificação das especificações dos equipamentos de tecnologia, a serem adquiridos para o 
Projeto ModernIdade. Também foi abordada a questão da criação do site e redes sociais 
do Conselho e, a Conselheira Sandra Marques apresentou uma proposta de uma agência 
de comunicação que faz esse serviço para o CMDCA . O Presidente enviou uma proposta 
de Termo de referência que já existia no conselho para o IPLAN, como o intuito de verificar 
se a empresa tem condições de realizar o serviço. 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) 

 


