
Aos dezessete dias do mês de junho do ano de 2008, reuniram-se na sala de 1 

Reuniões do 3° andar, às 14:30 horas, os membros do Conselho Municipal dos 2 

Direitos do Idoso - CMDI para tratar dos seguintes pontos de pauta: 01. 3 

Apreciação e deliberação da ata da reunião anterior; 02. Posse dos Novos 4 

Conselheiros de Direitos do Idoso- gestão 2008-2010; 03. Eleição da Mesa 5 

Diretora; 04. Composição das Comissões; 05. Audiência Ministério 6 

Público. A Presidente, Senhora Anamaria Lorenzet inicia a reunião dando às 7 

boas vindas a todos os presentes, e no uso de suas atribuições disposto na lei 8 

n° 3.620/03 propõe a deliberação a respeito da aprovação da Ata da reunião 9 

ordinária do dia 16.04.2008. Janete Krack Magnagnagno lembra a todos os 10 

presentes que como ainda não foi realizada a transição de gestão, a aprovação 11 

da ata será realizada pela atual gestão, e dá prosseguimento a leitura da ata, a 12 

qual é aprovada por 8 votos, unanimidade. A Presidente prossegue para o 13 

ponto 02. Posse dos Novos Conselheiros de Direitos do Idoso- gestão 14 

2008-2010, chama os novos conselheiros, respectivamente titular e suplente, 15 

para dar posse aos mesmos. Após todos os conselheiros já estarem 16 

empossados a Presidente prossegue para o ponto 03. Eleição da Mesa 17 

Diretora. Anamaria fala que segundo o Regimento Interno do CMDI, as 18 

gestões da presidência são alternadas, e como na gestão anterior o presidente 19 

foi de bancada não governamental e o vice-presidente governamental, essa 20 

nova gestão que assume hoje deve ser presidente governamental e vice-21 

presidente não governamental. Janete fala que as pastas que foram entregue 22 

aos conselheiros constam o Regimento Interno, para todos tomarem 23 

conhecimento da referida questão. Luzia fala que a plenária pode alterar o art. 24 

8° do Regimento Interno, caso entenda que seja importante continuar um 25 

presidente não governamental. O Conselheiro Emilio fala que sua 26 

compreensão referente a esta cláusula do Regimento, é de que a alternância 27 

ocorre da seguinte maneira, o primeiro ano de mandado é governamental e o 28 

segundo ano não governamental, a alternância ocorre na mesma gestão. 29 

Janete fala que a interpretação dos conselheiros sempre foi a de que a 30 

presidência só era alternada de dois em dois anos na mudança de gestão. 31 

Santo fala que o Regimento Interno é um instrumento de trabalho aprovada 32 

pela plenária do Conselho, e como há um regimento interno aprovado pela 33 

plenária, a mesa deve se adequar ao regimento, e nas próximas reuniões 34 
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deve-se discutir a mudança do Regimento. Emilio diz que no regimento interno 35 

não diz que deve ser alternado em cada gestão. Santo diz que se a prática do 36 

Conselho sempre foi de alternância de mandado a cada dois anos, agora deve-37 

se seguir a mesma seqüência. Anamaria fala que a lei n° 3.620/03 não 38 

normatiza sobre a alternância da presidência, mas como existe um Regimento 39 

Interno, deve-se ater ao mesmo. Janete fala que o art. 8° do Regimento Interno 40 

realmente pode levar a duas interpretações, mas que quando o Regimento 41 

Interno foi criado, a intenção seria de ter alternâncias em cada gestão, não 42 

durante a gestão. Emilio fala que sua interpretação continua sendo de que a 43 

alternância da presidência deve ocorrer durante a mesma gestão. Anamaria 44 

diante desta dupla interpretação do art. 8° do Regimento Interno sugere que, os 45 

candidatos que tenham interesse a se candidatar para presidente coloquem 46 

seu nome para a plenária decidir. Janete lembra que apenas os conselheiros 47 

titulares podem ser candidatos a presidência. Santo coloca seu nome a 48 

disposição. Emilio coloca seu nome para vice-presidência. Anamaria fala que 49 

assim a presidência se alterna conforme o regimento interno, e questiona se 50 

mais alguém gostaria de se candidatar à presidência. Elisa coloca seu nome a 51 

disposição. Santo então abre mão de concorrer à presidência. Anamaria 52 

questiona se algum conselheiro tem alguma oposição quanto ao nome da Elisa 53 

como presidente. Antonieta questiona o porquê do conselheiro Santo abrir mão 54 

de concorrer à presidência. Santo fala que se sente desconfortável a concorrer 55 

com uma colega, sendo ele um representante do governo. Diz que o nome da 56 

Elisa é um bom nome para presidência. Elisa fala que para colocar seu nome a 57 

disposição teve o respaldo da Secretaria que representa. Anamaria coloca em 58 

votação a candidatura de Elisa a presidência, a qual é eleita por 12 votos, 59 

unanimidade. Anamaria declara Elisa como a nova presidente da gestão 2008-60 

2010. Prossegue para eleição da vice-presidência, e pede para os candidatos 61 

não governamentais colocar seus nomes a disposição da plenária. Emilio 62 

coloca seu nome a disposição. Anamaria coloca em votação a candidatura de 63 

Emilio a vice-presidência, o qual é eleito por 12 votos, unanimidade. Anamaria 64 

coloca a disposição de todos os conselheiros titulares o posto de Secretário do 65 

CMDI. Janete fala que uma das funções do Secretário, que seria a execução 66 

das atas, hoje é realizada pela Secretaria Executiva, e que a função do 67 

Secretário do CMDI hoje se restringe a representar o presidente e vice-68 



presidente, na ausência destes. Salete coloca seu nome a disposição. Cecília 69 

também coloca seu nome a disposição. Anamaria coloca em votação o cargo 70 

de Secretária do CMDI. Salete é eleita Secretária do CMDI por 8 votos contra 3 71 

votos para Cecília e uma abstenção. Anamaria faz uma inversão de pauta 72 

passando para o ponto 05. Audiência Ministério Público. Diz que a reunião 73 

com Ministério Público foi adiada para outra oportunidade, diz que este aviso 74 

ainda cabe a ela, mas o próximo ponto de pauta 04. Composição das 75 

Comissões cabe a nova presidência. Janete fala que segundo o Regimento 76 

Interno, o Conselho se compõem de quatro comissões, sendo elas: Comissão 77 

de saúde, ciência e tecnologia; Comissão de educação, cultura, esporte e 78 

lazer; Comissão de trabalho, promoção e assistência social; Comissão de 79 

justiça, habitação e urbanismo. Diz que as comissões são compostas de 4 a 6 80 

membros governamental e 4 a 6 membro não governamental em cada uma, 81 

sendo paritárias. Diz que como foi feito uma alteração na lei do Conselho a 82 

poucos dias, seria importante criar uma comissão de legislação para estudar a 83 

alteração do Regimento Interno. A Presidente Elisa compõe as comissões, da 84 

seguinte forma: Comissão de saúde, ciência e tecnologia, por Nelson Pedro da 85 

Silva e Nilza de Jesus Pacheco de Moraes de representação não 86 

governamental e Maria Dolores Sassella de representação governamental; 87 

Comissão de educação, cultura, esporte e lazer, por Osano Osório Pinto, Santo 88 

Cardoso da Rosa, Emílio Fernando Martini e Salete Gerardi de Lima Chrun de 89 

representação não governamental, e Antonieta Abdel Aziz Halim e Maria 90 

Dolores Sassella de representação governamental; Comissão de trabalho, 91 

promoção e assistência social, por Silvana Cesconeto, Roseli Fleck Schuck, 92 

Marli Maria Galeski Pazini de representação não governamental, e Maria 93 

Dolores Sassella e Salete Pacentchuk de representação governamental; 94 

Comissão de justiça, habitação e urbanismo, por Nelson Pedro da Silva de 95 

representação não governamental e Cecília Teixeira, José Carlos Rodrigues e 96 

Maria Dolores Sassella de representação governamental. Antonieta questiona 97 

o porquê das reuniões da outra gestão estarem ocorrendo com quorum 98 

mínimo. Santo fala que esta foi uma das dificuldades enfrentadas pelo 99 

Conselho, e diante disto a importância da mudança da lei do Conselho, que 100 

possibilitou então que as entidades fossem em busca de sua vaga no 101 

Conselho, através da eleição que ocorreu a poucos dias, e que agora as 102 



entidades são as responsáveis por sua vaga. Janete lembra a todos que as 103 

reuniões não acontecem sem o quorum mínimo de 50% mais 1 conselheiro. 104 

Santo fala que o horário das reuniões pode ser mudado pela plenária, de 105 

acordo com a melhor viabilidade para os conselheiros. Janete fala que a 106 

questão do horário deve ser discutida em próxima reunião com a nova gestão. 107 

Diz que as reuniões são públicas, por isso as datas são regimentais, não 108 

podendo assim as reuniões ser marcadas a revelia. Eliza a pedido da 109 

Secretária Salete, questiona se há a possibilidade de trocar a data da próxima 110 

reunião. Santo fala que o suplente pode assumir quando o titular não está 111 

presente, com direito a voto e voz. Diz que é importante em caso de ausência o 112 

titular avisar o suplente para ele comparecer a reunião em seu lugar. Eliza 113 

mantém o calendário. Anamaria informa a todos que os delegados eleitos para 114 

a Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, que ela foi adiada para 115 

os dias 12 e 13 de agosto. Sem mais a tratar a Presidente Eliza Marta Gehlen 116 

Pompeu da Silva, encerra a reunião agradecendo a presença de todos e eu 117 

Ana Paula Zorik, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada 118 

por mim e pela Presidente.  119 


