
 
 

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

 
ATA DA 100ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA 

DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA-COMDEPI-RIO. 
 

Aos oito dias do mês de abril de 2021, foi aberta a Centésima 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 Anderson Santana de Oliveira 
(SMS), Helena de Almeida Rego (SMPU), Dayse Vianna 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 99ª 
Assembleia Ordinária, ocorrida em 11/03/2021; 2- Leitura e Aprovação das 
Deliberações: nº 224/2021 (aprovação de Instituição da Sociedade Civil, para assento 
no COMDEPI-RIO), nº 225/2021 (atuação dos Conselheiros nas Comissões Temáticas) 
e nº 226/2021 (renovação da Inscrição no COMDEPI-RIO); 3- Andamento do Plano de 
Aplicação do Fundo Municipal do Idoso – FMI; 4- Chamamento Público da Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SMAS e Registro no COMDEPI-RIO; 5- Reunião com 
o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária – S/IVISA-RIO sobre o Certificado do 
Corpo de Bombeiros; 6- Convite para o Concurso de Poesia da SEMESQV; 7- Doação 
de Cestas Básicas para os idosos dos Projetos da SEMESQV; 8- Informes Gerais. A 
reunião foi iniciada com a leitura da Ata da 99ª Assembleia Ordinária, sendo aprovada. 
Passando ao segundo item da pauta, onde foram lidas e aprovadas por unanimidade, as 
Deliberações de  nº 224/2021, sobre a aprovação da Instituição da Sociedade Civil Agel 
Geriatria Assistencial LTDA (Chalé da Vovó), em virtude de vacância de duas instituições 
não-governamentais; de  nº 225/2021, sobre a todos os Conselheiros poderem atuar, de 
forma efetiva nas Comissões, deliberando encaminhamentos, tendo em vista, as ações que 
precisam ser deliberadas com celeridade e, de nº 226/2021, sobre a renovação de inscrição 
no COMDEPI-RIO. Prosseguindo a pauta, foi apresentado quadro, sobre o andamento dos 
processos abertos, para a execução do Plano de Aplicação do Fundo Municipal do Idosos, 
para o exercício de 2021. Dando continuidade, foi informado que a Secretaria de 
Assistência Social, irá realizar um chamamento público e neste, está descrito como 
documentação a ser entregue, o registro no COMDEPI-RIO.  A Secretária Executiva do 
Conselho, Flávia Furtado, informou que desde março de 2020, o Colegiado optou por não 
realizar as visitas institucionais, que são obrigatórias para a concessão do registro.  Sendo 
assim, foi determinado pelo Colegiado, que não fossem recebidos mais processos de 
solicitação de inscrição, até a autorização da Vigilância Sanitária, para retomada das visitas. 
Quanto ao Certificado do Corpo de Bombeiros, foi realizada reunião com o Presidente do 
Instituto de Vigilância Sanitária – S/IVISA-RIO, Sr. Rodrigo Prado, sobre instituições que 
estão recebendo multa, porque não possuem o referido documento. Ele informou que a 
Vigilância Sanitária, pode conceder um alvará provisório, para que as ILPIs não sejam 
multadas, enquanto aguardam visita do Corpo de Bombeiros para a concessão do 
certificado.  Para isso, precisam dar entrada em processo, com a solicitação, na Sede do 
referido órgão.  Com relação ao sexto item da pauta, sobre o Concurso de Poesia da 



SEMESQV, o Conselho recebeu o convite para participar e, por decisão comum, quem irá 
representar o Colegiado, será a Conselheira Sandra Marques. Com relação ao sétimo item, 
foi colocado pela Secretária Executiva, Flávia Furtado que, devido a pandemia de COVID-
19, os idosos dos projetos da SEMESQV, perguntaram pelo retorno da doação de cestas 
básicas, realizada no ano passado e, o Conselho deliberou favoravelmente, que fosse feito 
o pagamento de cestas para doação, sendo o total de 2743 (duas mil, setecentos e quarenta 
e três), por um período de três meses. Quanto aos informes gerais foram abordados os 
seguintes itens: envio de ofício ao Corpo de Bombeiros para solicitar ajuda na celeridade 
de visitas às ILPIs que dependem do Certificado emitido por este órgão para que possam 
funcionar, foi informado que mesmo enviando este documento, a Conselheira Sandra 
Marques se dispôs a ir na unidade do Corpo de Bombeiros e conversou com o Sr. Alexil, 
que a acolheu a necessidade de celeridade em relação as visitas às instituições; a 
informação para ratificação dos Conselheiros, sobre a nomeação da Secretária Executiva, 
Flávia Furtado, como responsável pelo acompanhamento das contas do Fundo Municipal 
do Idoso – FMI, junto ao Banco do Brasil; quanto a realização de reunião entre o Ministério 
Público, SEMESQV, COMDEPI e SMAS, a respeito da Central de Regulação de Vagas, 
pois, o Mistério Público, queria um posicionamento da Secretaria Municipal de Assistência 
Social – SMAS, sobre a construção da referida central e consultar o COMDEPI, sobre a 
continuidade do financiamento desta ação. O Presidente do Conselho, Sr. Tadeu Junior, se 
pronunciou em nome do Colegiado, unanime em retirar este aporte financeiro, mas, 
futuramente poderão avaliar uma nova proposta de fomento para esta linha de ação. 
Ficando claro, não se tratar de uma ação da Secretaria Municipal de Envelhecimento 
Saudável e Qualidade de Vida- SEMESQV e, finalizando os informes gerais, foi comunicado 
que o motorista designado para atender ao COMDEPI, foi devolvido ao seu órgão de 
origem, por não estar em consonância com o trabalho da SEMESQV.  Sendo assim, a 
Subsecretaria de Gestão, irá verificar o procedimento, para que o Conselho receba outro 
motorista. 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 representante do Lar do Ancião Nova 
Galiléia) 
 


