
REUNIÃO COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO MUNCIPAL DOS 
DIREITOS DO IDOSO 29/05/2008 

 
Aos vinte e nove dias do mês de maio de 2008, às 10 horas, reuniram-se na 

sala da Secretaria Executiva os membros da Comissão Eleitoral do Conselho 

Municipal dos Direitos do Idoso: Anamaria Lorenzet, Rozeli Fleck Schuck, Eliza 

Marta Gehlen Pompeu da Silva, Luzia de Aguiar Soares; e as técnicas da 

Secretaria Executiva: Janete Krack Magnagnagno e Ana Paula Zorik. Anamaria 

fala que no Art. 6° da lei 4.871/2008, deve-se convocar um membro titular e 

outro suplente, e questiona o porquê de só ser cobrado das entidades apenas 

um representante candidato. Osano questiona como é classificado os grupos 

de atendimento de idosos. Janete explica que deve ter encontros periódicos e 

estarem legalmente constituídos. Anamaria diz que na lei 4.871/2008, não 

consta nada de como deve ser realizado a eleição e a votação. Janete fala que 

é referendado no edital, de como será realizada a eleição. Anamaria fala que o 

edital deve ser submetido à plenária, o que não foi feito. Janete fala que o 

edital é documento da presidência. Anamaria fala que para ter passado pela 

plenária, deveria ser realizado uma reunião extraordinária, mas infelizmente 

não teve tempo hábil para uma extraordinária. Osano questiona porque os 

conselheiros governamentais não passam por eleição. Janete fala que 

conforme a lei, os governamentais são cargos indicados pelo Prefeito, e o 

governo não vota nos conselheiros não governamentais. Anamaria fala que 

com a alteração da lei, na nova lei não consta nada sobre votação, só foi 

alterado as entidades que tem direito a se candidatar. Janete fala que no 

Parágrafo 2° do Art. 6° da lei 4.871/2008, prevê que a eleição vai ser por 

assembléia. Anamaria questiona porque o conselheiro Osano não pode ser 

reconduzido sem ser submetido em eleição. Janete fala que tem que passar 

por eleição sim, pois ele tem garantido o mandato por dois anos e para ser 

reconduzido, agora com a nova lei, ele deve ser submetido à eleição como 

todos os outros candidatos. Luzia fala que é necessário passar pelo processo 

eleitoral, sendo que a lei 3.620/2003 era indicativa, mas agora com lei 

4.871/2008 que é eletiva, todos os conselheiros devem passar pela eleição. Diz 

que os atuais conselheiros têm direito a recondução sim, mas devem indicar 

seu nome no segmento, para então passar pelo processo de eleição, e caso 

seja eleito é reconduzido. Osano fala que se era direito adquirido na lei 



3.620/2003 a recondução, agora não entende por que com a lei 4.871/2008 

acaba esse direito. Janete apresenta a comissão o modelo de cédulas de 

votação e as listas de presenças conforme os segmentos. Janete explica que 

no segmento organização de classe, diante da quantidade de inscritos, só terá 

um suplente, sendo que tem vaga para dois. Luzia fala que não tem problema, 

fica apenas um suplente e se algum dos titulares desistirem chama-se o 

suplente. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião, e eu, Ana 

Paula Zorik, lavro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais 

presentes. 


