
  
1ª Ata da Reunião Extraordinária do CMS – Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois 1 

mil e dezenove, às dezoito horas e quinze minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: 2 

Balduíno Taques, 445 – Centro. Presentes os conselheiros Titulares: Diego Osmar Rodrigues, 3 

André Luiz Albuquerque, Celso Manente Junior, Charles Renan Pinto Aurélio, Inês Chuy 4 

Lopes, Débora Lee, Cesar José Campagnoli, Geovane Menezes Lourenço, Giovanni Augusto 5 

Panazzolo, Leandro Soares Machado, Paulo Saincler Heusi, Simone Nuermberg Costa, José 6 

Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Ana Caetano Pinto, Luiz Carlos de Oliveira, Candido José 7 

Colesel, Luiz Carlos Gorchinski,  Adriane do Rocio Lopes e Jefferson Leandro Gomes Palhão. 8 

Conselheiros Suplentes: Luciane Justus dos Santos. Presidente José Timóteo Vasconcellos 9 

Sobrinho assume os trabalhos e procede a abertura da reunião, cumprimentando a todos os 10 

presentes. PAUTA: 1.  Eleição da Mesa Diretora do CMS de 2019. 2. Posse da Nova Mesa 11 

Diretora de 2019. 1.  Eleição da Mesa Diretora do CMS de 2018. O Sr. José Timóteo 12 

Vasconcellos Sobrinho fala que essa é a primeira reunião de 2018 e passa para a Comissão 13 

Eleitoral: Coordenador da Comissão Paulo Saincler Heusi, Débora Lee, Jefferson Leandro 14 

Gomes Palhão. O coordenador fez a leitura da resolução N°011 de 19 de dezembro de 2018, 15 

Regulamento Eleitoral. O Coordenador Paulo Saincler Heusi fala que a comissão reuniu-se no 16 

dia 21 de janeiro às 17h, presente o conselheiro e coordenador da comissão Paulo Saincler 17 

Heusi e a conselheira Débora Lee.  Fala que teve duas candidaturas à presidência, o 18 

conselheiro Leandro Soares Machado e a conselheira Adriane do Rocio Lopes, a Vice 19 

Presidente, inscreveu-se o conselheiro Giovanni Augusto Panazzolo; o Primeiro Secretário 20 

inscreveu-se o conselheiro Luiz Carlos Gorchinski; e Segundo secretário inscreveu-se o 21 

conselheiro Luiz Carlos de Oliveira. A comissão fez analise das candidaturas e concluíram 22 

que todos os inscritos estariam aptos a participar do processo eleitoral. “A conselheira Adriane 23 

do Rocio Lopes questionou o artigo 2°; parágrafo único, que diz que “para o cargo de 24 

Presidente, o candidato deverá ter no mínimo 1 (um) ano continuo como conselheiro; 25 

até a data da inscrição”. Referencia à resolução supracitada. Fala que o conselheiro 26 

Leandro Não estaria apto a participar do pleito eleitoral. Fala que conselheiro Leandro Soares 27 

esteve afastado deste conselho e não teria  um ano continuo. O coordenador da comissão , 28 

Paulo Saincler Heusi, fala que a analise foi criteriosa e o afastamento foi   por força de lei, 29 

uma vez que era candidato a um cargo político na eleição de 2017. amparado pela 30 

Desincompatibilização é um conceito do Direito Eleitoral que consiste no ato pelo qual o 31 

candidato é obrigado a se afastar de certas funções, cargos ou empregos, na administração 32 

pública, direta ou indireta, para poder estar apto a disputar as eleições. A 33 

desincompatibilização é um dos critérios de inelegibilidade (não poder ser eleito, estar 34 

impedido) para o candidato, é citado na Lei Complementar nº 64 de 1990, em que constam 35 

casos de inelegibilidade, prazo de cessação e outras providências. Art, 16, alínea “I”, Lei 36 

Complementar nº 64/1990: “Os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou 37 

entidades da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 38 

Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se 39 

afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus 40 

vencimentos integrais” Jurisprudência: Tre-Pr - Recurso Eleitoral Re 23751 Bituruna Pr (Tre-41 

Pr) Data de publicação: 17/10/2016 Ementa: Desincompatibilização. Afastamento De Fato. 42 

Suficiência. Recurso Provido. 1. O membro de Conselho Municipal de Saúde equipara-se a 43 

servidor público para fins eleitorais, devendo desincompatibilizar-se no prazo legal de três 44 

meses antes do pleito. 2. O afastamento de fato das funções é suficiente para elidir a 45 



  
inelegibilidade, cabendo ao Impugnante provar que a desincompatibilização não ocorreu no 46 

plano fático ou fora do prazo legal. 3. Recurso provido. Encontrado em: Recorrido(S): 47 

Ministério Público Eleitoral Recurso Eleitoral Re 23751 Bituruna Pr (Tre-Pr) Adalberto. 48 

Objetivo do afastamento (desincompatibilização): tem como finalidade evitar que um 49 

candidato faça uso de um cargo ou função em prol de sua candidatura, obrigando-o a se 50 

afastar definitiva ou provisoriamente. Diante da relevância do tema, verifica-se que o instituto 51 

da licença para atividade política, muito mais do que um direito subjetivo garantido ao servidor 52 

ou aqueles por equiparação, é instrumento de extrema relevância para a democracia. Isso 53 

porque permite que os servidores públicos ou aqueles por equiparação, justifiquem sua falta, 54 

sem nenhum prejuízo de seu cargo, e de sua remuneração, possam concorrer a cargos 55 

políticos nas mesmas condições que os demais candidatos, fortalecendo a lisura do processo 56 

eleitoral. A Conselheira Adriane do Rocio Lopes solicitou a retirada de, sua candidatura 57 

de presidente, solicitação acatada pela comissão eleitoral. O coordenador da comissão 58 

finalizou os trabalhos às 18h e 45 min, o Coordenador da Comissão Paulo Saincler Heusi, 59 

suspendeu a reunião para cumprir o regulamento eleitoral conforme art 3º da resolução 60 

011/2018 iniciou às 19h. O conselheiro Cesar José Campagnoli sugeriu que a eleição fosse 61 

por votação, em consenso o pleno aprovou. O Coordenador da Comissão Paulo Saincler 62 

Heusi, colocou em votação o cargo de presidente como candidato o conselheiro Leandro 63 

Soares Machado, aprovado por 17 votos favoráveis e 2 contrários, cargo de Vice Presidente 64 

candidato Giovanni Augusto Panazzolo, aprovado por  17 votos favoráveis e 2 contrários, 65 

cargo de 1º(primeiro) secretario Luiz Carlos Gorchinski, aprovado por  14 votos favoráveis e 5 66 

contrários e cargo de 2º (segundo) secretario, Luiz Carlos de Oliveira  aprovado por  17 votos 67 

favoráveis e 2 contrários, o Coordenador da Comissão Paulo Saincler Heusi empossou a 68 

mesa diretora para o exercício do ano de 2019. Encerrou a reunião às 19h e 30min. 69 


