
CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO DE PASSO FUNDO

E D I T  A L    DE    C O N V O C A C Ã O

                   A Secretaria de Desporto e Cultura - divisão de desporto- através do seu

coordenador Leonardo Tamagnone e de acordo com a Lei Municipal numero 4.591 de  28

de agosto de 2009 e Regimento Interno,  C O N V O C A,  para o dia 03 de junho de

2014, às 19 horas, na SEDEC – Secretaria de Desporto e Cultura, a  assembleia geral,

para a escolha dos 08 (oito) membros titulares e 08 (oito)suplentes, das  entidades não-

governamentais, que farão parte do CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO, para a

gestão 2014/2016, de conformidade com a  Lei acima referida, da seguinte forma:

1  –  As  entidades  interessadas  em  participar  do  conselho,  deverão  apresentar  junto

Secretaria de Desporto e Cultura, sita à Avenida Brasil Oeste número 792 fundos,  até as

18  horas  do  dia  27  de   MAIO  de  2014,  a  seguinte  documentação  de

habilitação/credenciamento:

A) Prova de sua legal constituição (estatuto e registro e/ou contrato social); para novas

entidades interessadas ou as antigas que reformaram estatutos no período de 2014/2016;

b) Certidões negativas de débitos junto ao Município de Passo Fundo, Receita Federal,

Exatoria  Estadual,  INSS e FGTS,  e certidão negativa de débitos junto ao cartório  de

protestos, para todas interessadas; 

c) Relatório objetivo (em itens) de suas atividades desportivas, com atuação direta no

Município de Passo Fundo, nos últimos 3 anos, da entidade atual ou sua antecessora se

for o caso de transformação, para todas as interessadas;

d) Ata de eleição e  posse da atual diretoria, devidamente legalizada e  deverão indicar

também dois representantes da entidade interessada, sendo um como titular e outro como

suplente, para compor o conselho se por ventura for escolhida.

Secretaria de Desporto e Cultura - coordenação de desporto em 29 de abril de 2014.
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