
LEI N° 5.640, DE 05 DE JUNHO DE 2001.

Cria o Conselho Municipal do Idoso.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Fica criado, no âmbito do Município de Caxias do Sul, o Conselho Municipal do Idoso, tendoArt. 1º  
por competência a formulação, coordenação, supervisão e avaliação da política municipal do idoso.

 

São finalidades do Conselho Municipal do Idoso:Art. 2º  

 

 - promover ações voltadas ao atendimento das necessidades básicas do idoso, mediante aI
participação das famílias, da sociedade e de entidades governamentais e não governamentais;

 

 - orientar e estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao idoso, comoII
centros de convivência, centros de cuidados diurnos, oficinas de trabalho, atendimentos domiciliares e
outros;

 

 - promover simpósios, seminários, campanhas e encontros específicos;III

 

 - encaminhar projetos e programas específicos para atendimento ao idoso nas áreas de saúde,IV
assistência social, educação, cultura, lazer, esportiva e judicial.

 

O Conselho Municipal do Idoso será composto por órgãos públicos, considerados membrosArt. 3º  
natos, e por entidades de atuação e representação social, assim especificados:

 

 - membros natos:I

a) Poder Judiciário;

b) Ministério Público;

c) Universidade de Caxias do Sul;

d) Secretaria Estadual de Educação - 4ª DE;



e) Secretaria Municipal da Educação;

f) Fundação Gaúcha do Trabalho;

g) 5ª Delegacia Regional da Saúde;

h) Secretaria Municipal da Saúde;

i) Fundação de Assistência Social.

 

 - entidades de representação social:II

a) Conselho Municipal de Saúde;

b) Associação Médica de Caxias do Sul;

c) Lions Clube de Caxias do Sul;

d) Rotarys de Caxias do Sul;

e) Câmara Júnior de Caxias do Sul;

f) Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção de Caxias do Sul;

g) União das Associações de Bairros - UAB;

h) Lar da Velhice São Francisco de Assis;

i) Instituições Religiosas;

j) Serviço Social da Indústria - SESI;

l) Serviço Social do Comércio - SESC;

m) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC;

n) Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul - CIC.

 

 § 1º  Cada entidade indicará seus representantes para compor o Conselho, um titular e um suplente,
que serão nomeados pelo Prefeito Municipal.

 

§ 2º  O Presidente do Conselho Municipal do Idoso será nomeado pelo Prefeito Municipal, após ter
sido eleito pela maioria dos integrantes do Conselho Pleno.

 

§ 3º   O mandato do Presidente e dos demais membros do Conselho será de um ano, permitida a



recondução.

 

§ 4º  O desempenho de funções no Conselho Municipal do Idoso será considerado de relevância, não
sendo permitida qualquer remuneração.

 

§ 5º  Toda entidade representativa, legalmente constituída e em pleno funcionamento, poderá requerer
seu ingresso no Conselho, sujeitando-se à aprovação pela maioria absoluta dos seus membros.

 

O Conselho Municipal do Idoso será estruturado com um Conselho Pleno e com umaArt. 4º  
Secretaria Executiva.

 

Parágrafo único. O titular da Secretaria Executiva será nomeado pelo Prefeito Municipal, após
escolhido entre os servidores municipais.

 

No prazo de sessenta dias, contados da publicação desta Lei, o Conselho Municipal do IdosoArt. 5º  
elaborará seu Regimento Interno, que deverá ser aprovado pelo Conselho Pleno.

 

O Poder Executivo adotará as providências necessárias à implantação e funcionamento doArt. 6º  
Conselho.

 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Art. 7º  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, em 05 de junho de 2001.

 

 

Gilberto José Spier Vargas,

Prefeito Municipal


