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Atos do Prefeito 
 
O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais, 

  RESOLVE: 
 
PORTARIA Nº 1479/17.  NOMEAR MÁRCIO NUNES BARROSO, no cargo em comissão de Chefe da Divisão Técnica da Rede em 
Saúde, Símbolo CC5, na Secretaria Municipal de Saúde- SEMUS, a contar de 03/07/2017. 
 
PORTARIA Nº1480/17.  LOTAR o servidor ELMAR FERNANDES DE AZEVEDO, Matrícula 12562/02, Diretor do Departamento de 
Administração - Símbolo CC3 - SEMUC, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL, a contar de 30/03/2017. 
 
PORTARIA Nº1481/17.  LOTAR o servidor LUIZ CARLOS DA SILVA, Matrícula 6834/95, Assessor de Gabinete – Símbolo CC4 - 
SEMCONSESP, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL, a contar de 11/04/2017. 
 
PORTARIA Nº1482/17.  LOTAR o servidor MARCELO DOS SANTOS CARDOSO,Matrícula 12114/03,Assessor de Regulação - 
Símbolo CC5 - SEMUS, na Secretaria Municipal da Terceira Idade- SEMTI, a contar de 17/05/2017. 

 
PORTARIA Nº1483/17. SUBSTITUI membros do conselho municipal de alimentação escolar – COMAE, designados pela portaria nº 
914/2014. 

 
Art. 1º Ficam substituídos pelos nomes abaixo descritos, os membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar – COMAE, 
designados pela Portaria nº 914/2014: 
 
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO 
Titular: Carlos Eduardo Lima Ramos 
em substituição a Ligia Gitahy Gonçalves Pereira 
Suplente: Thiago Silva de Andrade 
em substituição a Bianca Correa Lessa Manoel 
 
REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUNOS 
Titular: Cecilia Baptista de Souza do Nascimento 
em substituição a Rosangela Moraes da Silva Pinheiro   
Suplente: Karina Mariano de Oliveira 
em substituição a Vera Lucia de Carvalho. 
Titular: Kellen Furtado Borje Badaro 
em substituição a Elisabete dos Santos Muguet Crasse. 
Suplente: Janis Ferreira Leite Provier 
em substituição a Luiz Claudio Farias Soares. 
 
Art. 2º Permanecem inalterados os demais dispositivos da Portaria nº 914/2014. 

 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

CARLOS DE FRANÇA VILELA 
Prefeito 

 

Despachos do Prefeito 
 
Processo nº. 3355/2017/28         
Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município - PGM, às fls. 35/36, e da Controladoria Geral do Município - CGM, às fls. 
38/38, AUTORIZO na forma da Lei, a celebração do Termo de Cooperação Técnica entre o Município de Queimados, através da 
Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, e a SECRETARIA ESTADUAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA, visando à 
implantação de uma unidade do Sistema Nacional do Emprego – SINE/RJ, incluindo a disponibilização do imóvel localizado na Rua 
Eloi Teixeira, nº 328, para a instalação da unidade referida, SEM ÔNUS para a administração. Com fulcro nos artigos 132 da 
Constituição Federal, art. 102 da Lei Orgânica do Município de Queimados, combinado com o artigo 3º, IX, da Lei Orgânica da 
Procuradoria Geral do Município de Queimados, e o artigo 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93. 
  

CARLOS DE FRANÇA VILELA 
Prefeito 

 

Atos do Controlador Geral do Município 
 

Processo 5297/2017/01. Com base no parecer desta Controladoria geral e de acordo com as atribuições conferidas pela Portaria n.º 
173/2011, publicada no Diário Oficial de Queimados, dia 19/04/2011, APROVO, nos termos da Lei 1009/10, a prestação de contas 
referente ao adiantamento concedido a servidora RENATA BRETAS ZATTAR – MAT. 10182/02, através do processo n.º 4457/2017/01, 
no valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais). 
 

AIR DE ABREU 
Controlador Geral do Município 
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Atos do Secretário Municipal de Administração 
 

ERRATA 
PUBLICADO NO DOQ. N.º 119 DE 28/06/2017. 
Onde se lê: Ato nº 056/SEMAD/2017 
Tornar público o gozo efetivo das férias dos servidores abaixo relacionados. 
 

NOME MATR. CARGO PERIODO DE GOZO 

DANIEL MOTTA DOS SANTOS 12173/01 
AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

03/07/2017 A 02/08/2017 

 
Leia-se: Ato nº 056/SEMAD/2017 
Tornar público o gozo efetivo das férias dos servidores abaixo relacionados. 
 

NOME MATR. CARGO PERIODO DE GOZO 

DANIEL MOTTA DOS SANTOS 12173/01 
AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

1º PERÍODO: 18/07/2017 A 
01/08/2017 

2º PERÍODO: 02/01/2018 A 
16/01/2018 

 
GETULIO DE MOURA 

Secretário Municipal de Administração - Matrícula 12977/01  
 

Atos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
 
RESOLUÇÃO Nº 014, DE 03 DE JULHO DE 2017.  
 
“Dispõe sobre a Comissão de Seleção de Projetos do Edital de Chamamento Público no âmbito do FUMCRIA/CMDCA”. 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, no uso de suas atribuições 

estabelecidas na legislação em vigor: 
 Considerando o princípio da publicidade que deve revestir os atos jurídicos;  
 Considerando a Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente; 
 Considerando que a Lei Federal n.º 13.019/2014 estabelece a necessidade da existência de uma Comissão de Seleção, 
tratando-se de órgão colegiado destinado a processar e julgar chamamentos públicos, constituído por ato publicado em meio oficial de 
comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de 
pessoal da Administração Pública;  
 Considerando a Reunião Extraordinária de 03 de julho de 2017.  

DELIBERA E RESOLVE: 
 
 

Art.1º – Ficam nomeados os Conselheiros para comporem a Comissão de Seleção de Projetos do Edital de Chamamento Público no 
âmbito do FUMCRIA/CMDCA: 
 

a) Deisemar de Freitas Barbosa Bastos (servidor ocupante de cargo comissionado) – Coordenadora; 
b) Ana Maria de Souza Pedro (servidor ocupante de cargo efetivo); 
c) Giancarlo Faria da Silva (servidor ocupante de cargo comissionado). 

 
Art.2º - A Comissão de Seleção terá as atribuições conforme definido na Lei Federal nº 13.019/14 regulamentada na Lei Municipal nº 
1.337/16, bem como resolução do CMDCA no que couber, podendo reunir-se quando entender conveniente e oportuno, na sede dos 
Conselhos, localizada na Rua Eugênio Castanheira, n°176 – Centro – Queimados/RJ. 
 
Art.3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

Queimados, 03 de julho de 2017. 
Maria das Dores Lima  

Vice - Presidente do CMDCA (Presidente Interina)  
 

Atos do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
 
PORTARIA nº 009/COMDEMA/17 

 
O Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, no uso das atribuições, que lhe conferem a legislação em vigor e regimento 
interno. 

Resolve:  
 
Convocar reunião EXTRAORDINARIA, no dia 06 de julho de 2017, às 10 horas, na sede na sede da SEMAM, Rua Luigi Giobbi, s/nº 
498, Vila Camarim – Queimados, com a seguinte pauta: 
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I –Apresentação da Prestação de contas referente ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, atendendo a RESOLUÇÃO COMDEMA, Nº 
001 DE 19 DE JANEIRO DE 2017, devidamente publicada no DOQ.  
 
Solicito ainda que esta informação seja publicada no diário oficial do município para que surtam seus efeitos legais.  
             
 

GENESIO PINTO DE ARRUDA NETO  
PRESIDENTE DO CONDEMA 

 

Atos do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 
 
Resolução COMDEPI nº 006, de 06 de junho de 2017. 
 

PUBLICAÇÃO DAS ATAS nº 104, 105 e 106 
 

O Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Queimados, no uso de suas atribuições regimentais, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 957/09, de 27/08/2009 e com deliberação feita em reunião da Comissão Executiva do dia 06 
de junho de 2017, vem tornar público o inteiro teor das Atas nº 104, 105 e 106, referentes às Assembléias Gerais deste Colegiado. A 
presente Resolução visa atender o disposto no § 3º, Art. 17, do Regimento Interno deste Órgão, publicado no BOQ 033, de 22 de 
fevereiro de 2010. 
   

 
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS 

Presidente do COMDEPI 
 

Assembléia Geral Extraordinária  
30/ agosto/2016  

ATA 104 
Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária os conselheiros 
deste Órgão nas dependências do CELTI – Centro de Esporte e Lazer da Terceira Idade - Queimados, com início às 09h30min, em 
segunda chamada, com a presença das pessoas que assinaram o Livro próprio; que participaram da Reunião os conselheiros José 
Carlos dos Santos, Antonio Amorim Alves, Cristiane da Rosa Viana, Maria Helena Rodrigues Soares, Rogéria Levandosshy, 
Sérpio. Presentes ainda a pastora Josilene Maria dos Santos de Sá Souza, e representando o Grupo Social Integral Professor 
Amorim, a senhora Olinda Maria de Jesus de Araújo. Justificou a ausência por motivos de saúde a conselheira Maricéia Peluzio 
Aragão Gomes. Pauta da Reunião: Moção de Repúdio à demissão injustificada da servidora Maria da Penha Silva Franco, a qual 
atuava em órgão estadual voltado para as políticas públicas em favor da Terceira Idade de todo o País. Que foi lida e aprovada a 
Moção de Repúdio, cujo teor passa integrar o presente documento “DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA 
PESSOA IDOSA DE QUEIMADOS – COMDEPI E OUTROS ABAIXO SUBSCRITOS CONTRA O GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO POR CONTA DA INJUSTIFICADA DEMISSÃO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA SILVA FRANCO. A Comissão 
Executiva do COMDEPI, considerando a informação que nos foi trazida de que a servidora Maria da Penha Silva Franco foi 
recentemente afastada de suas funções junto ao órgão estadual que trata da defesa dos direitos da pessoa idosa, em concordância 
com os demais Conselhos abaixo subscritos, resolve REPUDIAR a postura do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por entender se 
tratar de um retrocesso na luta pela defesa dos idosos do Estado do Rio de Janeiro, considerando a história, estudos e participações 
empreendidos por aquela servidora, que é considerada um ícone na luta de defesa em favor da Terceira Idade de todo o País, como 
demonstra as matérias em anexo, as quais foram divulgadas ao longo desses últimos anos, atingindo inclusive o Exterior.” O professor 
Amorim fez uma explanação da fundamental participação da Maria da Penha Silva Franco na construção do COMDEPI e demais 
conselhos e órgãos de defesa da pessoa idosa em todo o País. Os presentes assinaram a referida Moção e em apartado serão 
encaminhados também manifestação de outros Colegiados, segundo informações que nos foram reportadas. A Assembléia foi 
encerrada por volta das 11 horas e eu, José Carlos dos Santos, presidente do COMDEPI, redigi a presente Ata, a qual será assinada 
oportunamente pelos conselheiros que participaram da Reunião. 

 
Assembléia Geral Ordinária  

21/setembro/2016 
ATA 105 

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária os conselheiros 
deste Órgão nas dependências do CELTI – Centro de Esporte e Lazer da Terceira Idade - Queimados, com início às 09h30min, em 
segunda chamada, com a presença das pessoas que assinaram o Livro próprio; que participaram da Reunião os conselheiros José 
Carlos dos Santos, Antonio Amorim Alves, Maria Helena Rodrigues Soares, Rogéria Levandosshy, Sérpio Silva, Sônia Regina 
dos Santos,  Marlene Antonio Rezende, Dalva das Graças Souto de Oliveira, Marlene Barroso da Cruz, César Lino de Souza 
Júnior, diácono da Paróquia S. F. de Assis, pastor Geraldo Dias Filho – Diretor Administrativo da SEMTI, Andrea Amorim – 
Presidente do Grupo Social Integral Professor Amorim, e Ricardo Santos - professor de Judô da SEMEL. A reunião teve início com 
uma oração feita pelo diácono Lino de Souza Júnior. A seguir foi feita a leitura do Relatório da reunião com a promotora Érica 
Parreiras Horta Rocha David, com o seguinte teor: 

"Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, os conselheiros deste Colegiado, José Carlos dos 
Santos, Antonio Amorim Alves, Maria Helena Rodrigues Soares, Cristiane da Rosa Viana, Mestre Sérpio Silva, Luiz Carlos da 
Silva, Rogéria Levandosshy, e Marlene Rezende, e ainda a coordenadora do Fórum Popular Permanente de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa, Josilene Maria dos Santos Sá de Souza, nos reunimos nas dependências da 3ª Promotoria de Justiça de Queimados, 
com a promotora doutora Érica Parreiras Horta Rocha David, a fim de relatarmos situações diversas vivenciadas pelo Colegiado. O 
professor Amorim reportou a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Queimados – COMDEPI e do 
Fórum Popular Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Queimados – FPPDDPI, tecendo detalhes desde a criação 
destes órgãos, a partir dos primeiros movimentos sociais dos quais ele foi o grande fomentador além de outros nomes como Amilton 
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dos Santos e José Carlos dos Santos, dentre outros. A promotora disse de suas atribuições como titular da promotoria da tutela 
Individual do Idoso (3ª Promotoria de Justiça de Queimados) e esclareceu que a doutora Rosana Rodrigues de Alves Pereira é a 
promotora de justiça que atua com a tutela coletiva, cuja Sede fica em N. Iguaçu, e listou os casos em que cabe a atuação de cada 
promotoria. A doutora Érica informou que as denúncias ali chegam através do próprio ofendido, ou da Ouvidoria, sendo que para todos 
os casos há uma promoção, indicando ou encaminhando ações, inclusive em ações na justiça, como interdição, afastamento do lar, e 
que tem acionado o CREAS para atuar em certos eventos. O professor Amorim, vice-presidente do COMDEPI, mencionou a 
capacitação a que se submeteu no Rio de Janeiro e enfatizou a tensão vivenciada nas políticas envolvendo a pessoa idosa. O 
professor Amorim trouxe a informação de que uma promotora de Pernambuco tem se reportado sobre importantes informações vindas 
de Brasília, dentre elas Programa de Educação Financeira para Idosos, projeto do qual pretende participar e implementar no Estado do 
Rio de Janeiro. Na oportunidade o professor Amorim informou que o mandato da atual gestão do Conselho irá até dezembro deste 
ano, ou até que surja um candidato governamental. Ele declarou que não gostaria de continuar no Conselho por razão que não foi 
pormenorizada, e pediu à doutora Érica que fiscalize as ações que envolvam a terceira idade, para que os idosos não sejam 
manipulados, pedido feito na qualidade de subsecretário da Terceira Idade e como conselheiro do Idoso. A conselheira Marlene 
Rezende, que trabalha na Ouvidoria da SEMUS, vê a necessidade de se canalizar atenções para a terceira idade. O conselheiro Luis 
Carlos Pereira (o CAIO) - Artista plástico, disse que está desde o início dos trabalhos com o COMDEPI, por acreditar nos frutos dessa 
política. A conselheira Rogéria Levandosshy enfatizou que faltou melhor articulação para se produzir melhores resultados dos 
trabalhos, o que não ocorreu por conta de divergências entre o secretário da SEMTI e o professor Amorim. A conselheira Rogéria 
frisou que o desencontro entre o COMDEPI e a SEMTI acaba atrapalhando o trabalho da equipe. Ela alertou que será uma perda muito 
grande para o Conselho a saída do professor Amorim. O professor Amorim disse que não aceita não participar das reuniões na SEMTI, 
e que se sente desconfortável por não receber a devida atenção, muito embora a sociedade civil por ele incentivada tenha pleiteado a 
criação da Secretaria da Terceira Idade por ocasião das duas Conferências Municipais. A promotora Érica sugeriu, então, que sejam 
as questões encaminhadas à tutela Coletiva. O professor Amorim mencionou a Arte Marcial como políticas públicas, tendo o mestre 
Sérpio Silva como um dos articuladores; falou da falta do apoio necessário para que haja o desenvolvimento para a prática dessa arte 
em Queimados, a qual busca a melhor qualidade de vida para a pessoa idosa. Ele sugeriu que a coordenadora do Fórum divulgue 
essas ações por ocasião dos encontros do FPPDDPI. A coordenadora do Fórum Popular Permanente, Josilene Maria dos Santos Sá 
de Souza lamentou a ausência de conselheiros por ocasião das reuniões itinerantes daquele órgão, que acontece mensalmente nas 
diversas comunidades, e destacou que no Fórum os Idosos não têm conhecimento da existência de uma secretaria para a Terceira 
Idade e disse ainda que a SEMTI é vista como simplesmente um Centro de Lazer; que a falta de informação deixa a população à 
margem do que acontece em favor dos idosos no sentido mais amplo dos benefícios. A Josilene lembrou que nos fóruns o nome do 
professor Amorim é sempre mencionado pelos participantes, como um atuante defensor do segmento da Terceira Idade em 
Queimados. Aquela coordenadora enfatizou que através dos fóruns as pessoas passam a ter conhecimento da existência de 
mecanismos de defesa da pessoa idosa. “Queimados teve o privilégio de conhecer os benefícios da arte marcial, mas está deixando 
escapar pelas mãos”, disse o professor Amorim, o qual acrescentou que para a elaboração do Plano Municipal a sociedade deve ser 
ouvida, para que o mesmo tenha eficácia, e disse ainda que o Conselho do Idoso é um balizador nas condições dessa política. A 
conselheira Cristiane da Rosa Viana destacou a importância da deliberação nas reuniões do COMDEPI, mas afirmou que a ausência 
dos conselheiros tem atrapalhado essas ações, pois o Conselho está preocupado com a qualidade do serviço a ser prestado ao 
cidadão; que acredita que o apelo maior é que a Secretaria atenda todos os idosos. “A intenção do conselho deve ser a ação para os 
idosos”, afirmou Cristiane. O professor Amorim apelou às conselheiras Marlene e Rogéria, perante a promotora, para que aceitem a 
direção do Colegiado. Tendo as mesmas não atendido ao apelo alegando problemas pessoais e profissionais. A conselheira Maria 
Helena endossou a necessidade de maior esforço dos conselheiros para fazer fluir os trabalhos esperados. Em sua fala, o conselheiro 
mestre Serpio Silva, que é presidente da Federação de Kung Fu Kuoshu Wushu Garra de Águia do Estado do Rio de Janeiro, declarou 
que viu o professor Amorim “no caco”, sem apoio do Governo, e que tem buscado ajudá-lo nas políticas das artes marciais, tendo ele 
ainda comentado sobre as dificuldades do Lar Fabiano de Cristo, sendo que a preocupação maior é a qualidade de vida e a prevenção. 
O mestre Serpio declarou que tem ligação com o consulado chinês e a câmara chinesa, sendo que essas instituições estão 
acompanhando as atividades das quais participam, e que o professor Amorim representa o governo nessas atividades como 
subsecretário da SEMTI. A promotora Érica parabenizou a todos pela vocação, principalmente o professor Amorim e encorajou os 
demais para prosseguirem na busca dos objetivos propostos. Foi decidido que seriam encaminhadas cópias do presente documento 
para as promotorias supramencionadas para os fins cabíveis. Eu, José Carlos dos Santos, presidente do COMDEPI, digitei o presente 
Relatório o qual segue assinado pelos conselheiros presentes à reunião.” 

O professor Amorim, trouxe informações sobre a reunião do CEDEPI, tendo como principal assunto a Moção de Repúdio em 
favor da Maria da Penha Silva Franco, sendo que a presidente daquele órgão elogiou a iniciativa deste Colegiado, no tocante à 
promoção de repúdio, numa reunião em que estava presente também o doutor Luiz Claudio – promotor de justiça. Na avaliação do 
professor Amorim, o conselho estadual está em situação pior do que a do próprio COMDEPI.  O professor criticou o gestor pela falta de 
recursos para a conferência estadual. O professor Amorim, que além de vice-presidente do COMDEPI é também subsecretário da 
Terceira Idade de Queimados, lamentou que até hoje não tivesse sido paga uma dívida no valor de 1.500 reais devidos à 
FKFWKGAERJ, segundo ele, o pastor Geraldo à época sugeriu que se contatasse o departamento jurídico da prefeitura, mas sem 
obter êxito. O professor Amorim pediu ao pastor Geraldo, diretor financeiro da SEMTI, que busque uma solução para o ressarcimento 
das despesas referentes ao evento de palestras contratadas pela SEMTI há mais de um ano. Sobre o Evento comemorativo ao Dia 
Internacional do IDOSO, o professor Amorim convidou a conselheira Rogéria para ajudar a organizar as ações para o evento 
comemorativo ao Dia Nacional do Idoso (que ocorre de 27 de setembro a 1º de outubro). O Lar Fabiano de Cristo, representando pela 
Conselheira Maria Helena informou e convidou a todos para um evento comemorativo simples no dia 5 de outubro, às 14 horas, nas 
dependências daquela instituição, e no dia 26 de outubro apresentação da nova edição do Estatuto, com o apoio da Alerj, através do 
doutor Alessandro (assessor da Alerj), às 14 horas. Foi sugerido que o professor Amorim faça uma apresentação da Ginástica 
Terapêutica Chinesa Lian Gong. E os conselheiros deliberaram e aprovaram a realização de um Evento comemorativo ao Dia Nacional 
do Idoso no dia 21 de Outubro, na Praça N. S. da Conceição, a partir das 8 horas, com distribuição de Estatutos, a ser solicitado ao 
doutor Alessandro dos Santos Silva – assessor parlamentar da Alerj, o qual deverá ser convidado por ser um importante parceiro nas 
políticas públicas em favor da Terceira Idade. A conselheira Rogéria Levandosshy, que se prontificou a preparar os ofícios necessários 
para a realização dessa atividade, sugeriu ainda a realização de uma palestra específica, cuja preleção, data e local ainda serão ainda 
definidos. A conselheira Marlene Barroso da Cruz noticiou que a Paróquia S. F. de Assis promoverá no dia 27 de setembro uma 
caminhada a partir das 07h30min, com saída próxima à paróquia. Já a conselheira Marlene Rezende sugeriu que seja oficiado à 
secretária de Saúde, Rosane Azevedo, para que se obedeça a prioridade no atendimento ao Idoso. A Assembléia foi encerrada por 
volta das 12 horas e eu, José Carlos dos Santos, presidente do COMDEPI, redigi a presente Ata, a qual será assinada oportunamente 
pelos conselheiros que participaram da Reunião. 
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Assembléia Geral Ordinária  

19/ outubro/2016  
ATA 106 

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária os conselheiros 
deste Órgão nas dependências do CELTI – Centro de Esporte e Lazer da Terceira Idade - Queimados, com início às 09h30min, em 
segunda chamada, com a presença das pessoas que assinaram o Livro próprio; que participaram da Reunião os conselheiros José 
Carlos dos Santos, Antonio Amorim Alves, Priscila Provier, Rogéria Levandosshy, Marlene Rezende, Edson de Freitas, e ainda 
Andrea Amorim e Olinda Maria de Jesus Araújo (ambas do Grupo Social Integral Professor Amorim). O conselheiro Mestre Sérpio 
justificou sua ausência. O Lar Fabiano de Cristo enviou a senhora Priscila como representante daquela instituição. A reunião não 
contou com a participação de conselheiros do segmento governamental. A conselheira Rogéria Levandosshy relatou as dificuldades 
vivenciadas pela Secretaria de Assistência Social - SEMAS, por conta de exonerações, razão pela qual não mais acontecerá o evento 
comemorativo na praça no dia 31 de outubro, que teria como alvo o segmento da Terceira Idade. O professor Amorim informou que 
deixou o grupo do Whatsapp, destinado a assuntos do COMDEPI, por conta das propagandas políticas ali inseridas. A conselheira 
Marlene disse da necessidade da manutenção do grupo virtual para interação como rede social. O professor Amorim informou sobre a 
extinção da Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Ação Social. Houve consenso entre os presentes para se aguardar os 
desdobramentos burocráticos e políticos para que o conselho se posicione e se reorganize dentro das novas realidades. A Assembléia 
foi encerrada por volta das 12 horas e eu, José Carlos dos Santos, presidente do COMDEPI, redigi a presente Ata, a qual será 
assinada oportunamente pelos conselheiros que participaram da Reunião. 
 
Resolução COMDEPI nº 008, de 20 de junho de 2017. 

 
PUBLICAÇÃO DAS ATAS nº 107, 108 e 109 

 
O Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Queimados, no uso de suas atribuições regimentais, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 957/09, de 27/08/2009 e com deliberação feita em reunião da Comissão Executiva do dia 20 
de junho de 2017, vem tornar público o inteiro teor das Atas nº 107, 108 e 109, referentes às Assembléias Gerais deste Colegiado. A 
presente Resolução visa atender o disposto no § 3º, Art. 17, do Regimento Interno deste Órgão, publicado no BOQ 033, de 22 de 
fevereiro de 2010. 
   

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS 
Presidente do COMDEPI 

 
Assembléia Geral Ordinária  

10/ novembro/2016  
ATA 107 

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária os conselheiros deste 
Órgão nas dependências do CELTI – Centro de Esporte e Lazer da Terceira Idade - Queimados, com início às 09h30min, em segunda 
chamada, com a presença das pessoas que assinaram o Livro próprio; que participaram da Reunião os conselheiros José Carlos dos 
Santos, Antonio Amorim Alves, Cristiane da Rosa Viana, e Dalva das Graças Souto de Oliveira e Marlene Barroso da Cruz. 
Compareceram ainda as seguintes pessoas: diácono César Lino, da paróquia S. F. de Assis, José Soares, Dr. Antonio Silvio Pinho 
Costa, Olinda Maria De Jesus Araújo, e Aline Amorim. Ressalte-se a ausência de conselheiros representantes do segmento 
governamental, por conta das exonerações ocorridas, incluindo a do professor Amorim, o qual discorreu sobre a programação do 
evento do dia 29, na IBCQ, que será uma reunião com a participação do Fórum Popular Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Idosa, oportunidade em que serão entregues título de cidadania e moções outorgadas pela Câmara de Vereadores. O radialista José 
Soares, que tem prestigiado as reuniões do Colegiado, sugeriu que se convide a Rádio Novos Rumos para ocupar um assento no 
COMDEPI. Através do ofício nº 009, de 10 de novembro de 2016, o Grupo Social Integral Professor Amorim – GSIPA apresentou como 
conselheiro suplente ANTONIO AMORIM ALVES, em substituição ao mestre Serpio Silva. O Doutor Antonio Silvio Pinho Costa – 
geriatra concursado disse que: “Não podemos abrir mão da Secretaria da Terceira Idade, que diz respeito a uma população crescente, 
com aumento da expectativa de vida”, acrescentando que esse número dobrou no último Século. Silvio enfatizou que quem mais morre 
são os jovens, fato que interfere na quantidade proporcional. Entende o doutor Silvio que há migração de idosos para os municípios 
menores, ao contrário dos jovens, que buscam emprego fora do município. “Em minha tese, o segmento da Terceira Idade não tem 
que ficar atrelado a nenhuma outra secretaria”, ressaltou o geriatra. Em sua avaliação, o Plano Municipal do Idoso deve tratar do 
efetivo de idosos e lembrou que o prefeito eleito é um integrante da Terceira Idade. “Há cerca de 20 mil idosos no município. Espero 
que o prefeito Vilela saiba que temos esse poder”, frisou, lamentando que fossem cortados os programas sociais diante da crise. O 
professor Amorim informou que já foi aprovado na Alerj o projeto para o Centro Dia, após um trabalho feito por ele junto a 
parlamentares daquela casa. A conselheira Cristiane da Rosa Viana argumentou que as dependências do Lar Fabiano de Cristo tem 
estrutura para tal projeto. A senhora Isabelle Ferrão lembrou que o espaço do CELTI foi conquistado pela SEMEL, em parceria com a 
então Coordenadoria do Idoso, que tinha à frente o professor Amorim. Ela vê o Conselho como interlocutor e parceiro dos projetos para 
os idosos. “As pessoas não enxergam isso”, lamentou Isabelle. Os conselheiros deliberaram e aprovaram Convidar a senhora Helena 
Daphane Headley Viana, estrangeira abrigada no Lar Fabiano de Cristo, para ser homenageada na próxima reunião do COMDEPI, 
simbolizando a luta em favor dos seus direitos como idosa, frente à burocracia da máquina pública, apesar de ser ela uma estrangeira 
que vive há anos no Brasil e que encontrou no Lar Fabiano, no Ministério Público e no próprio Conselho do Idoso importantes 
ajudadores para que a sua situação pudesse ser regularizada junto aos órgãos competentes. A Reunião foi encerrada por volta das 11 
horas e eu, José Carlos dos Santos, presidente do COMDEPI, redigi a presente Ata, a qual será assinada oportunamente pelos 
conselheiros que participaram da Reunião. 

Assembléia Geral Extraordinária  
29/novembro/2016  

ATA 108 
Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária 

os conselheiros deste Órgão, em conjunto com o FPPDDPI, nas dependências da IBCQ, estando presentes os conselheiros José 
Carlos dos Santos, Cristiane da Rosa Viana e Maria Helena Rodrigues Soares e ainda o professor Antonio Amorim Alves, a 
promotora de justiça doutora Érica Parreiras Horta Rocha David, Maria da Penha de Oliveira (Controle do Controle), Vereador 
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Marcos Valério, Tânia Pereira Vitória Ribeiro (ex-ouvidora do Idoso), pastora Telma Pereira Vitória da Silva e pastor João Batista 
da Silva (ambos da Igreja Batista Central de Queimados – IBCQ), Josilene Maria dos Santos Sá de Souza (coordenadora do Fórum 
Popular Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - FPPDDPI), Josely Maria dos Santos Gonçalves (representante do 
FPPDDPI), Luiz Carlos Pereira da Silva (ex-conselheiro do COMDEPI), pastor Jonas de Sá de Souza (Igreja Presbiteriana), pastora 
Grace Negreiros Lindoso de Almeida e pastor Alvaro Marinho de Almeida (ambos da igreja Ministério de Adoração Jesus 
Expresso), e Helena Daphane Headley Viana (Lar Fabiano de Cristo), Ressalte-se que não havia nenhum conselheiro do segmento 
governamental no evento, por conta de terem sido todos exonerados. O professor Amorim fez a leitura do dispositivo legal que permite 
a prorrogação da direção do COMDEPI, com a aquiescência do FPPDDPI, sendo que feita a proposta foi aprovada pelos conselheiros 
presentes, os quais assinaram o livro próprio, por unanimidade; que a Maria da Penha de Oliveira disse da vontade de ajudar o 
Colegiado. O professor Amorim chamou atenção para o fato de ter sido a pastora Telma Pereira Vitória da Silva a primeira Ouvidora do 
Idoso do município de Queimados, com a indispensável ajuda do seu esposo, pastor João Batista da Silva, presidente da IBCQ. O 
professor destacou a senhora Elvira, de 78 anos, como praticante de atividade de Kung Fu, na modalidade de Tai Chi Chuan, 
mencionou a importante parceria com a Terceira Promotoria de Justiça de Queimados, representada pela doutora Érica Parreiras Horta 
Rocha David, como também a promotora de Nova Iguaçu, doutora Rosana Rodrigues de Alves Pereira. A doutora Érica elencou os 
tipos de abusos sofridos por idosos, os quais se encontram em situação de risco, buscando soluções para cada problema apresentado, 
chegando ao MP através de diversos mecanismos, inclusive pelo COMDEPI, o que se pode fazer através do telefone 127 (denúncia 
anônima), o que enseja na instauração de processos objetivando tirar o idoso da situação de risco. Com a palavra, Josilene Maria dos 
Santos Sá de Souza, que disse o quanto pôde aprender com as ações destinadas a cuidar do idoso, e que acredita na conquista de 
novos ideais, na luta pelo envelhecimento saudável da Terceira Idade. Para a coordenadora do FPPDDPI esse projeto não pode parar, 
mas que depende da família, da sociedade e do governo. “É uma luta que tem que ser abraçada. Algumas pessoas estão alheias ao 
encarar esses fatos, o que é negativo. Chamo a atenção para a falta de informação dos trabalhos do FPPDDPI e do próprio Conselho”, 
ressaltou, acrescentando que com as reuniões há a possibilidade de acesso à informação, por ser itinerante. E quem não comparece 
às reuniões, perde. A conselheira Cristiane da Rosa Viana, disse sobre o momento que o país está vivenciando, mas acredita que os 
frutos do que está sendo plantado será visto. “A nossa voz não pode calar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Acreditamos na vida, 
independente do grau de dificuldade de cada um. O idoso é capaz, o Ser Humano é capaz”, ressaltou.  Em nome do Lar Fabiano de 
Cristo, ali por ela representado, agradeceu aos órgãos envolvidos nas políticas públicas em favor dos idosos. O professor Amorim 
ressaltou o interesse e a força de vontade do vereador Marcos Valério em ajudar os idosos, dando atenção ao COMDEPI. Com a 
palavra, o vereador Marcos Valério, representando a Câmara de Vereadores, disse entender a grande dificuldade do momento, mas 
teceu elogios pelos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo Colegiado, e se colocando à disposição de todos os presentes. 
Momento da entrega de Títulos e Moções, outorgados pela Câmara de Vereadores de Queimados: Título De Cidadã Queimadense: 
MARIA DA PENHA OLIVEIRA – Militante ativa em favor das ações de defesa pelos Direitos Humanos, Maria da Penha Oliveira, ou 
simplesmente Penha, como é mais conhecida, ao longo desses anos, desde o início dos eventos promovidos pela sociedade 
organizada para melhorar a qualidade de vida dos idosos, tem se empenhado de maneira extraordinária para a consecução dos 
objetivos propostos, sendo imprescindível na orientação e fiscalização das conferências de diversos segmentos, inclusive as da 
Terceira Idade, se dispondo a orientar as pessoas que nela buscam o melhor direcionamento, à luz da sua vasta experiência no âmbito 
das políticas públicas. Por todo o exposto e pela história de luta em favor dos queimadenses, tornou-se merecedora do presente Título, 
como reconhecimento pelos seus feitos. Moção de Congratulações e Aplausos, pelos relevantes serviços prestados em favor dos 
idosos queimadenses: Doutora ÉRICA PARREIRAS HORTA ROCHA DAVID, Mestre SÉRPIO SILVA, MARLENE ANTONIO 
REZENDE, Doutor ANTONIO SILVIO PINHO COSTA. Diploma “Guerreira Notável” em favor da senhora HELENA DAPHANE 
HEADLEY VIANA (Lar Fabiano de Cristo), como símbolo da luta em favor dos seus direitos como idosa, frente à burocracia da 
máquina pública, apesar de ser ela uma estrangeira que vive há anos no Brasil e que encontrou no Lar Fabiano, no Ministério Público e 
no próprio Conselho do Idoso importantes ajudadores para que a sua situação pudesse ser regularizada junto aos órgãos pertinentes. 
A senhora Helena homenageou a promotora de justiça Érica Parreiras Horta Rocha David, lhe oferecendo uma flor. Diploma Amigo Do 
Idoso, pelos feitos em favor da Terceira Idade no município: Pastor JOÃO BATISTA DA SILVA, ÍRIS DA CONCEIÇÃO, OLINDA MARIA 
DE JESUS ARAÚJO, SÔNIA REGINA DOS SANTOS, ISAÍAS SANCHES DIÓRIO, ADALBERTO SILVA ANACLETO, LÉA ABREU 
LIMA, EDILSON ALVES VENTURA, MARLENE BARROSO DA CRUZ, DALVA DAS GRAÇAS SOUTO DE OLIVEIRA, 
SUPERMERCADO MARINGÁ DE QUEIMADOS, JOSILENE MARIA DOS SANTOS SÁ DE SOUZA, JOSELY MARIA DOS SANTOS 
GONÇALVES, MARLENE ANTONIO REZENDE, Mestre SERPIO SILVA, Doutor ANTONIO SILVIO PINHO COSTA, HELENA 
DAPHANE HEADLEY VIANA. Por fim o grupo Ministério de Adoração Jesus Expresso fez uma apresentação musical. A Assembléia foi 
encerrada por volta das 12 horas e eu, José Carlos dos Santos, presidente do COMDEPI, redigi a presente Ata, a qual será assinada 
oportunamente pelos conselheiros que participaram da Reunião. 
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