
 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – 

COMDEPI-RIO 
 

ATA DA 99ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA 
DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA-COMDEPI-RIO. 

 
Aos onze dias do mês de março de 2021, foi aberta a nonagésima nona 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), Patrícia Leiras de Moraes (SMAS), Sancler Luiz Doria G. Correa (SMS), 
Helena de Almeida Rego (SMPU), Lúcia Manuela Lima Martinez (PREVIRIO) 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 98ª Assembleia Ordinária, 
ocorrida em 11/02/2021; 2- Apresentação do Conselheiro Sancler Luiz (SMS) da 
Coordenadoria do Ciclo de Vida da Gerência de Saúde do Idoso; 3- Aprovação da 
Suspensão das Visitas às ILPIs e Projetos; 4- Aprovação do Prazo de Renovação de 
Inscrição (ILPIs e Projetos); 5- Temas para a Capacitação de Conselheiros; 6- 
Informes Gerais.   A reunião foi iniciada com a leitura da Ata da 98ª Assembleia Ordinária, 
ocorrida em 11/02/2021, sendo aprovada. Dando continuidade, houve a apresentação do 
Conselheiro da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, Sancler Luiz, da Coordenação do 
Ciclo de Vida da Gerência de Saúde do Idoso, falando um pouco sobre seu trabalho. 
Passando ao terceiro item da pauta, foi aprovada a suspensão das visitas às ILPIs e 
Projetos, para concessão de inscrição, que estavam previstas para março, tendo em vista 
o número crescente de casos de COVID-19, no referido mês. O Colegiado decidiu que tais 
visitas poderão ser retomadas a princípio, no mês de maio. Prosseguindo para o quarto 
item, que trata de renovação de inscrição das ILPIs e Projetos, foi aprovado o prazo para 
entrega dos documentos atualizados, previstos na Deliberação COMDEPI nº 187/2019, via 
e-mail, até 30 de abril de 2021, podendo o prazo ser prorrogado até 15 de maio de 2021, 
caso a documentação entregue, caia em exigência. Foi ressaltado também que, a não 
entrega dos documentos, acarretará em cancelamento da inscrição e encaminhamento ao 
Ministério Público, da situação da Instituição.  Sobre o penúltimo item, a respeito de temas 
para capacitação dos Conselheiros, a Secretária Executiva, Flávia Furtado, mencionou a 
importância do envio de assuntos relevantes para que estas possam ocorrer, tendo em 
vista, construção de Termo de Referência (TR), para continuidade da proposta.  Quanto aos 
informes gerais foram abordados os seguintes assuntos: abertura dos processos de 
material de consumo para o COMDEPI (nº 28/000.072/2021), de aquisição de material 
gráfico do COMDEPI (nº 28/000.073/2021) e aquisição de EPIs e de material de consumo 
e limpeza para as ILPIs, previstos na Deliberação nº 210/2020 (Proc. nº 28/000.103/2020 e 
28/000.075/2021); reuniões do CNDI, comunicando que a Secretária Executiva, Flávia 
Furtado, fez uma consulta ao Ministério da Cidadania, recebendo o calendário das reuniões 
previstas para o referido Conselho Nacional, informando ainda que a próxima reunião 
virtual, seria em 06/06/2021; informação de que o COMDEPI já enviou ofício ao Corpo de 
Bombeiros, para que eles pudessem ajudar na prioridade das inspeções nas ILPIs, para 
concessão do Certificado do referido Órgão; realização de visita a DEAPTI feita pelo 



Secretário e Presidente do COMDEPI-RIO, Tadeu Amorim, com o objetivo de estabelecer 
parcerias e fluxos nos casos considerados mais urgentes, como as inspeções conjuntas e 
avaliação das ILPIs,  em virtude da Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e 
Qualidade de Vida – SEMESQV e o COMDEPI possuírem um vasto banco de dados sobre 
casos individuais e coletivos envolvendo idosos;  substituição de determinadas Academias 
da Terceira Idade – ATIs, onde o Presidente Tadeu Amorim, ressaltou a possibilidade do 
Fundo Municipal do Idoso – FMI, promover a substituição de aparelhos em algumas destas 
academias, tendo em visto a importância dos mesmos nas atividades físicas praticadas 
pelos usuários do Projeto Rio Ar Livre- RAL, porém, foi sinalizada pelos Conselheiros Sérgio 
(SMTR) e Helena (SMPU), a importância da realização de georreferenciamento destas 
unidades, bem como a demanda de usuários, para um relatório técnico que embase a ação 
e, o Presidente do Conselho ficou de agendar reunião com o Instituto Pereira Passos – IPP 
e SECONSERVA, visando estabelecer uma parceria neste sentido e, quanto as aquisições 
de informática, foi comunicado que o IPLAN já encaminhou os Termos de Referência, para 
apreciação dos Conselheiros em momento oportuno. 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 Primeiro Secretário do COMDEPI-RIO. 
 
Tadeu Amorim de Barros Junior (Presidente do COMDEPI-RIO e representante da 
SEMESQV) 
Sérgio Bello Franco (1º Secretário e representante da SMTR) 
  
 


