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PROJETO DE LEI Nº 159-01/2013 
  

Dispõe sobre a criação do Conselho 
Municipal do Idoso no Município de Estrela, 
e dá outras Providências. 

 
Art. 1º Fica criado, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 

Trabalho e Habitação, o Conselho Municipal do Idoso, com as seguintes atribuições: 
I. Formular diretrizes para o desenvolvimento das atividades de proteção e 

assistência que o município deve prestar aos idosos, nas áreas de sua competência; 
II. Estimular estudos, debates e pesquisas, objetivando prestigiar e valorizar 

os idosos; 
III. Propor medidas que visem a garantir ou ampliar os direitos dos idosos, 

eliminando toda e qualquer disposição discriminatória; 
IV. Incrementar a organização e a mobilização da comunidade idosa; 
V. Estimular a elaboração de projetos que tenham como objetivo a 

participação dos idosos nos diversos setores da atividade social; 
VI. Participar da elaboração do orçamento do município, no que se refere à 

política de atendimento ao idoso; 
VII. Elaborar e supervisionar a implementação da política do idoso para o 

município; 
VIII. Examinar e dar encaminhamento a assuntos que envolvam problemas 

relacionados aos idosos; 
IX. Fiscalizar o cumprimento do Estatuto do Idoso. 
X. Elaborar seu Regimento Interno. 

 
Art. 2º  O Conselho Municipal do Idoso será paritário, deliberativo e composto 

por 08 (oito) membros titulares e igual número de suplentes, sendo 04 (quatro) 
representantes dos órgãos/entidades públicos e 04 (quatro) representantes de 
entidades assistenciais e/ou instituições não governamentais, com mais de 02 (dois) 
anos de constituição, de âmbito municipal, que desenvolvam ações voltadas ao 
atendimento de pessoas idosas. 
 

§ 1º Os Conselheiros representes dos órgãos públicos serão indicados pelos 
Secretários Municipais dentre pessoas de comprovada atuação na defesa dos direitos 
dos idosos. Não existindo funcionário com este perfil, será indicado aquele que deseja 
se envolver com a causa. 

 
§ 2º Os Conselheiros representantes das entidades assistenciais e/ou 

instituições não governamentais serão indicados pelas Entidades e/ou Instituições 
representadas no Conselho dentre pessoas de comprovada atuação no âmbito da 
organização a que pertence. 

 
§ 3º Os membros do Conselho não serão remunerados, considerado, porém, 

seu trabalho como serviço público relevante. 
 

§ 4º O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, podendo ser 
substituídos a qualquer tempo, desde que feita a comunicação prévia do órgão 
representado ou entidade à Presidência do Conselho. 
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Art. 3º  O presidente será escolhido pela plenária por aclamação, indicação ou 
maioria absoluta, dentre seus integrantes, para o período de 02 (dois) anos, permitida 
uma recondução. 
 

Art. 4º  A estrutura de funcionamento do Conselho Municipal do Idoso: 
I. Presidente 
II. Vice-Presidente 
III. Secretária Executiva 

 
Art. 5º  O primeiro encontro do Conselho dar-se-á dentro do prazo de 60 

(sessenta) dias contados da publicação desta Lei. 
  

Art. 6º  Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 
5.923 de 10 de outubro de 2012 e a Lei Municipal nº 6.002, de 26 de março de 2013. 

 
Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO , em 12 de agosto de 2013. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data: _____/_____/20___ 
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Estrela, 12 de agosto de 2013. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 159-01/2013 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Vimos, através deste, encaminhar o Projeto de Lei nº 159-

01/2013, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso no Município de 
Estrela, e dá outras Providências. 

A presente proposta tem origem no Processo 
Administrativo nº 4300/2013, atendendo uma reivindicação da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação a qual após ter acesso a documentos 
do Conselho Estadual do Idoso perceberam que a Lei Municipal 5.923 de 10 de 
outubro de 2012 estava incompleta. 

Diante dessa situação, foi solicitada a revogação da Lei 
supracitada e encaminhamos nova proposta. 

A criação do Conselho Municipal do Idoso se faz 
necessária, pois representa uma instância de controle social e de garantia de direitos. 
O Conselho caracteriza-se como um órgão de representação dos idosos e de 
interlocução junto à comunidade e os poderes públicos na busca de soluções 
compartilhadas para a população idosa. 

O Conselho deverá estar em sintonia com as políticas 
nacional e estadual e se adequar às regras e leis aprovadas e regulamentadas. Torna-
se importante reconhecer a necessidade de interpretações legais, uma vez que a 
legislação é um mecanismo inserido na sociedade e que esta, não se apresenta de 
forma estática. 

O Conselho Municipal deve promover amplo e 
transparente debate das necessidades e anseios dos idosos, encaminhando 
propostas aos poderes municipais, principais responsáveis pela execução das ações.  

O Conselho será formado por 08 (oito) membros titulares e 
igual número de suplentes, sendo 04 (quatro) representantes dos órgãos/entidades 
públicos e 04 (quatro) representantes de entidades assistenciais e/ou instituições não 
governamentais, com mais de 02 (dois) anos de constituição, de âmbito municipal, que 
desenvolvam ações voltadas ao atendimento de pessoas idosas. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto para 
análise e posterior emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
Ex.mo Senhor 
José Itamar Alves 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


