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1 - Composição do COMUI para 2020

Mesa Diretora:
- Presidente: Roseli Fátima da Silva
- Vice-Presidente: Paulo Cassiano Simor
- Secretária: Liesge Pacheco Daris

Representantes Governamentais

Secretaria Municipal de Educação – SME

Titular: Denize Cornélio da Luz 

Suplente: Jussara Vanz 

Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB

Titular: Clarice Freu  

Suplente: Everton Augusto Rosa

Secretaria Municipal de Saúde -  SMS

Titular: Clarissa Tessaro Boscardin 

Suplente: Camila Fernandes Mesquita

Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social - SEMCAS

Titular: Elenir Chapuis  

Suplente: Silvana Gazzana

Secretaria Municipal de Gabinete – Coordenadoria do Idoso

Titular: Cândida Elisani Melo Bertoncello  

Suplente: Tânia Mara Carraro

Secretaria Municipal de Cultura

Titular: Roseli Fátima da Silva 

Suplente: Lindiara Aparecida da Silva



Representantes Não-Governamentais

Conselho Regional de Serviço Social -  CRESS/RS

Titular: Denise Rossetto

Suplente: Lizandra Hoffmann Passamani

Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPIs

Titular: Paulo Cassiano Simor

Suplente: Cristiane Gandin 

Grupo de Convivência:

Titular: Liesge Pacheco Daris

Suplente: Zilá Casanovado Amarante

Fundação Universidade de Passo Fundo - FUPF

Titular: Diego Piva

Suplente: Helenice de Moura Scortegagna  

Entidades Religiosas

Titular: Jane Fioi - Pastoral da Pessoal Idosa

Suplente: João Maria da Silva – Pastoral da Saúde

Associação dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos – ATAPPAF/RS

Titular: Mariana Lacourt de Camargo

Suplente: Júlio Ferreira de Andrade

Outros Participantes

- Coordenador dos Conselhos Municipais – Roberto Agnoletto Ariotti 

- Residencial Cristo Rei – Gicela Praetorius Mello



2 – Introdução

O COMUI – Conselho Municipal do Idoso, possui atribuições de caráter propositivo e
consultivo,  objetivando  acompanhar,  supervisionar,  formular  e  promover  políticas  e  ações
governamentais e não-governamentais destinadas a proporcionar a qualidade de vida e bem estar
aos cidadão da terceira idade.  

O Conselho é regido pela Lei Municipal nº 3619 de agosto de 2020, altrada pela Lei
Municipal nº 3746 de 11 de julho de 2001, pela Legislação Federal e Estadual , com sede na Rua
Moron,  2968,  sl.  3-5 – Edifício Becker  – Boqueirão  – Passo Fundo – RS – Brasil—Telefone:
(54)3312.3070 - e-mail: comui@pmpf.rs.gov.br.

3 – Compete ao Conselho

I - Articular ações que possibilitem qualidade de vida e bem estar a toda pessoa idosa do município.
II- Promover estudos de pesquisas que visem a dignidade do idoso.
III- promover assembléia, encontros, seminários, conferências ou atividades equivalentes, sempre
que julgar oportuno, sobre os direitos e bem estar do idoso.
IV - Colaborar com os órgãos públicos e entidades não governamentais para garantir os direitos do
idoso como pessoa e como cidadão.
V – Promover ações, definir critérios, formas e meios de fiscalização em conjunto com a Promoto-
ria
de Defesa Comunitária, sugerindo modificações, quando for o caso, das ações executadas no
município que afetem a pessoa idosa.
VI – Proceder o registro das entidades governamentais e não governamentais que atendam pessoas
da terceira idade e que mantenham os programas abaixo relacionados:
a ) Orientação e apoio de idosos na família;
b ) Abrigos;
c ) Oficinas de trabalho e atividades de produção;
d ) Serviços médicos e social;
e ) Atividades manuais e artísticas;
f ) Lazer, cursos, debates, palestras, seminários de assuntos que os próprios idosos solicitaram ou
tenham manifestado interesse.
§ único – Todo o trabalho com idosos deve seguir as seguintes orientações:
a ) Integração de gerações;
b ) Participação., ocupação e convívio de idosos;
c ) Priorizar a permanência do idoso junto à família, se existir, ou integrá-lo em lar substituto,
mantendo-o sempre que possível, no meio onde vive e em seu círculo de amizades.

mailto:comdica@pmpf.rs.gov.br


4 - Objetivo Geral

Garantir  ao idoso que seus  direitos  sejam devidamente cumpridos,  supervisionando,
formulando e promovendo políticas  e  ações governamentais  e  não-governamentais  destinadas  a
proporcionar a qualidade de vida e bem estar dos idosos.  

5 - Objetivos Específicos

 Expandir normas para organização e funcionamento dos serviços necessários de proteção
e atendimento aos idoos, afim de levantar dados que contribuam para a elaboração de
diagnóstico preciso para a formulação de planos,  projetos e políticas voltados  a este
segmento;

 Acompanhar, controlar, analisar e supervisionar o trabalho realizado pelos envolvidos no
segmento;

 Desenvolver  ações  de  capacitação  que  possibilitem a  ampliação  do  conhecimento  e
conseqüente melhoria na qualidade dos serviços oferecidos ao público-alvo;

 Deliberar a aplicação do Fundo Municipal do Idoso por meio de Editais.

6 – Previsão de Ações para 2020

Anexo I.

7 – Monitoramento e Avaliação

O monitoramento e avaliação das ações ocorrerão com base em indicadores de resultados, no
decorrer do desenvolvimento das propostas e através de supervisão direta, por meio de visitas que
contarão com a presença de um técnico e de conselheiros municipais. 

A avaliação ocorrerá também, através de estudos e relatórios emitidos pelas Comissões do
Conselho, assim como deverá haver Prestação de Contas das Entidades/Instituições para o COMUI
e do COMUI para a sociedade.

Passo Fundo, 04 de dezembro de 2019.

Roseli Fátima da Silva
Presidente do COMUI
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