
 
 

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

 
ATA DA 102ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA 

DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA-COMDEPI-RIO. 
  
Aos dez dias do mês de junho de 2021, foi aberta a Centésima Segunda Assembleia 
Ordinária do COMDEPI-RIO, no Auditório do Centro Administrativo São Sebastião – CASS, 
às 14h30. A Mesa Diretora foi composta pelos Conselheiros: Presidente do COMDEPI-RIO  
Junior da Lucinha (SEMESQV), Vice-Presidente Fernando César Lopes Binello (Cliger 
Grajaú) e Thales Brasil de Gruttola (Agel Geriatria Assistencial LTDA – Chalé da Vovó) . 
Também estavam presentes os Conselheiros Genário Simões Junior (SEMESQV), Lucia 
Manuela Martinez Lima (PREVIRIO), Helena de Almeida Rego (SMPU) 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 101ª Assembleia Ordinária, 
ocorrida em 12/05/2021; 2- Leitura e Aprovação da Deliberação nº 233/2021, de 
Aprovação de Regularidade de Inscrição e Entrega de Certificados de Renovação; 3- 
Leitura e Aprovação da Deliberação nº 234/2021, Sobre Cancelamento de Inscrições; 
4- Plano de Aplicação do Fundo Municipal do Idoso – FMI – Exercício 2021; 5- 
Reabertura das Casas de Convivência; 6- Dia Mundial de Conscientização da 
Violência Contra a Pessoa Idosa. O Presidente do COMDEPI-RIO, Junior da Lucinha, 
iniciou a reunião, agradecendo a presença de dos e passou a palavra para a Secretária 
Executiva, Flávia Furtado, dar início a pauta.  Ela procedeu a leitura da Ata da 101ª 
Assembleia Ordinária, ocorrida em 12/5/2021, que foi aprovada por unanimidade. Em 
prosseguimento, leu a Deliberação nº 233/2021, que trata da aprovação da regularidade da 
inscrição no Conselho, com aprovação de todos os Conselheiros.  Em seguida, foram 
entregues os Certificados de Renovação das seguintes instituições: GERIATRICA SOL LAR 
VIVENDAS DA TERCEIRA IDADE, POUSADA SÃO SEBASTIÃO DA ILHA, RECANTO DA 
FELICIDADE NA ILHA, CENTRO GERIÁTRICO FERNANDES E LOPES, RETIRO 
NARCISO CAVALCANTE, PROJETO ESPERANÇA E VIDA – PROESPV, SOLAR TITO 
RESENDE, CENTRO GERIATRICO E GERONTOLÓGICO DA PIEDADE, ABRIGO 
PRESIBTERIANO, RECREIO DA TERCEIRA IDADE, ONIKOJA, CLIGER GRAJAÚ, 
CLIGER PAULO DE FRONTIN, PROJETO AGENTE EXPERIENTE E PROJETO IDOSO 
EM FAMÍLIA .  Após a entrega, o Vice-Presidente Fernando Binello, reforçou a importância 
da participação de todas as Instituições nas Assembleias, por ser um espaço de escuta e 
deliberações que envolvem os interesses das ILPIs.  Ressaltou ainda que, quando se 
candidatou para compor o Conselho, foi para entender como funcionava o lado burocrático 
com relação as ILPIs, mas, descobriu a importância desse espaço e, como a participação 
dos Conselheiros pode ser fundamental para a execução de políticas para o idoso no Rio 
de Janeiro. Dando continuidade, foi lida e aprovada a Deliberação nº 234/2021, sobre o 
cancelamento de Inscrições no COMDEPI-RIO, das Instituições que não apresentaram a 
documentação exigida ou não entregaram nenhum documento para a renovação. Após, foi 
lido o quadro de acompanhamento das ações contempladas pelo Plano de Aplicação do 
FMI no ano de 2021 e, o Presidente do Conselho, deu a boa notícia de que o material 
previsto para as ILPIs serão entregues na semana que vem, o que foi recebido com 
entusiasmo pelos Conselheiros, pois, desde 2020, aguardavam por essas entregas.  O 
Vice-Presidente, Fernando Binello parabenizou o Presidente Junior da Lucinha, pela 
celeridade no andamento dos processos.  O Conselheiro Genário Simões solicitou a fala  e 



ressaltou a importância do acompanhamento das entregas por um Conselheiro.   Foi 
informado a todos sobre o processo de reabertura das Casas de Convivência.  O Presidente 
citou a inauguração da Casa de Convivência Clara Nunes, situada no Parque Madureira e 
informou que na próxima semana, será reaberta a Casa Bibi Franklin Leal, que fica na 
Tijuca, convidando os Conselheiros a irem no evento.  Explicou que todos os protocolos de 
higiene e distanciamento estão sendo mantidos para garantir o bem estar dos idosos. 
Informou ainda que as Casas serão também um pólo de integração do idoso, com serviços 
de vários órgãos, como o cartão de estacionamento, dentre outros.  Com relação ao dia 15 
de junho que trata da conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, o Presidente 
Junior da Lucinha, falou sobre a importância da data, citando a experiência que teve junto 
a uma ação da Delegacia do Idoso – DEAPTI, a uma Instituição, onde foram encontradas 
várias irregularidades e idosos maltratados.  A Assessora da SEMESQV Bruna, informou 
que a Secretaria irá promover várias ações e uma delas será em conjunto com a CET-RIO, 
na Praça Saens Pena e Shopping  Tijuca, com o objetivo de sensibilizar as pessoas sobre 
os direitos dos idosos e respeito as vagas de estacionamento, por parte da população e 
convidou a todos para acompanhar as redes sociais da Secretaria, pois, a cada dia terá um 
informativo sobre o assunto. 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 Vice-Presidente do COMDEPI-RIO. 
 
Junior da Lucinha (Presidente do COMDEPI-RIO e representante da SEMESQV) 
 
Fernando César Lopes Binello (Vice-Presidente do COMDEPI-RIO e representante da 
Cliger) 
 
 
 


