
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE PASSO 
FUNDO/COMUI

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO  PARA  ELEIÇÕES  DA  NOVA 
DIRETORIA DO COMUI
O Conselho Municipal do Idoso - COMUI, no uso das atribuições 
que lhe confere o Regimento Interno, convoca os Conselheiros para 
eleição  dos  membros  da  Diretoria  e  comunica  a  Sociedade 
Passofundense em Geral e as Entidades Envolvidas com Idosos, que 
estará  realizando  eleições  da  nova  diretoria  (Presidente,  Vice-
Presidente  e  Secretário)  e  das  05  Comissões  de  Trabalho 
(Divulgação; Políticas Sociais Básicas; Cadastramento de Entidades; 
Fiscalização e Estudos e Pesquisa), no dia 18 de setembro, às 14h na 
Sala dos Conselhos/SEMCAS.
Este Conselho é constituído paritariamente por doze (12) membros 
com seus  respectivos  titulares  e  suplentes,  sendo  6  representantes 
governamentais e 6 representantes não governamentais.
- Entidades Governamentais:
Secretaria Municipal de Desporto e Cultura, Secretaria Municipal de 
Educação, Secretaria Municipal de Habitação, Secretaria Municipal 
de Saúde, Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social e 
Coordenadoria do Idoso.
- Entidades Não Governamentais:
Instituições  de  Longa  Permanência  para  Idosos,  Grupos  de 
Convivência  (CREATI e DATI),  Fundação Universidade  de Passo 
Fundo - FUPF, NUCRESS, Prestadores de Serviços à Pessoa Idosa 
(Associação  dos  Aposentados  e  Balcão  do  Idoso)  e  Entidades 
Religiosas (Pastoral da Pessoa Idosa e Pastoral da Saúde).
Terão direito a concorrer a nova Diretoria do COMUI os conselheiros 
titulares  governamentais  e  não  governamentais.  De  acordo  com o 
Regimento, em seu artigo 11, a Presidência do Conselho Municipal 
do  Idoso  será  exercida  pelo(a)  Conselheiro(a)  eleito(a)  pelos  seus 
membros por um período de dois anos, podendo ser reeleito(a) por 
igual  período,  enquanto que a  Vice-presidência  será  exercida  pelo 
Conselheiro 2º mais votado para eleições da presidência (Artigo 13). 
Já o(a) Secretário(a) Geral será um Conselheiro eleito pelos membros 
do Conselho (Artigo 15). Para tanto, a votação será por aclamação, 
nominal ou secreta, sendo que as duas últimas ocorrerão no caso de 
exigência legal ou a requerimento de um dos Conselheiros (Artigo 
10,  §1º),  tendo  direito  a  voto  todos  os  conselheiros  titulares 
governamentais e não governamentais, sendo que, na ausência destes, 
os suplentes poderão votar, garantindo assim a paridade. Será exigido 
o quorum de dois terços dos Conselheiros para a realização do pleito.
DENIZE CORNELIO DA LUZ - Presidente
FRANCISCO DA CONCEIÇÃO - Vice- Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

Extrato de notificação - Processo nº 2012/21128. Tomada de Preços 
20/2011 - Construção da pista de Skate no Parque da Gare. Partes: 
MULLER  ENGENHARIA  LTDA  e  Município  de  Passo  Fundo. 
Objeto:  Aplicação  de  penalidades  decorrentes  do  descumprimento 
contratual:  a) Multa de R$ 21.299,95; b) Suspensão temporária  de 
participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a 
Administração;  c)  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou 
contratar com a Administração Pública.  Caso não seja apresentada 
defesa  no prazo  legal,  a  empresa  incorrerá  nas  penalidades acima 
expostas,  bem como  a  falta  de  pagamento  da  multa  importará  na 
inscrição em dívida ativa e posterior execução judicial. Lei Federal 
8.666/93, Passo Fundo/RS, 28/05/2013.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO – Prefeito Municipal
            MARLISE LAMAISON SOARES - Secret. de Administração


