
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2018
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR

O Conselho Diretor do Fundo Municipal de Proteção e Bem Estar Animal, no
uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 5.349, 31 de
agosto  de 2018,  CONVOCA a todos  os  interessados para  participarem da
Assembleia Geral Ordinária do Conselho Diretor, a realizar-se no dia 10 de
janeiro  de  2019,  na  sala  de  reuniões  da  Coordenadoria  dos  Conselhos
Municipais, situada à Rua Morom, nº 2.968, Bairro Boqueirão, Ed. Becker,
com início às 14:00 h em primeira convocação, e, às 14 h:15 min em segunda
convocação, com a seguinte pauta:
I – Eleição e posse dos Conselheiros do Conselho Diretor – Biênio 2019/2020;
II – Eleição e posse do Presidente do Conselhos Diretor – Biênio 2019/2020;
e,
III – Assuntos Gerais.
De acordo com a Lei Municipal nº 5.349/2018, as entidades e as organizações
não governamentais que puderem indicar representantes ao Conselho Diretor,
deverão estar legalmente constituídas, quites com as suas obrigações fiscais e
financeiras, além de comprovarem atuação direta no Município no segmento
há, no mínimo, 3 (três) anos, para tanto devendo entregar a documentação
pertinente às referidas exigências, e mais a cópia do estatuto social, do CNPJ e
da  ata  de  posse  da  atual  gestão,  ambas  as  documentações  deverão  ser
entregues na ocasião do CREDENCIAMENTO, que deverá ocorrer até o dia
17 de dezembro do corrente ano, às 17:00 h, na sede da Coordenadoria dos
Conselhos Municipais, situada à Rua Morom, nº 2.968, Bairro Boqueirão, Ed.
Becker.
A eleição dos Conselheiros representantes de entidades não governamentais
para comporem o Conselho Diretor ocorrerá por meio de inscrição, sendo a
composição  do  Conselho  eleita  pela  Assembleia  Geral  Ordinária  para  um
mandato de 02 (dois) anos, admitida uma reeleição, e observará o seguinte: a)
a  inscrição  para  composição  do  Conselho  poderá  ocorrer  até  o  início  da
votação  pelos  presentes  na  Assembleia,  desde  que  a  entidade  esteja
devidamente  credenciada;  b)  os  votos  dos  presentes  serão  contados  por
maioria  simples;  e,  c)  os  representantes  das  entidades  não governamentais
poderão  ser  eleitos  por  aclamação  pela  Assembleia  Geral  Ordinária  do
Conselho  Diretor,  podendo  a  maioria  simples  dos  presentes  deliberar
motivadamente para esse fim.

Coordenadoria de Vigilância em Saúde – Núcleo de Vigilância em Saúde
do Trabalhador e Ambiental em Saúde

Torna  público  a  seguinte  decisão  final,  do  Auto  de  Infração  Sanitária  nº
0014/2017, instaurado na data de 11 de dezembro de 2017, em cumprimento
aos artigos 3º, inciso IV e artigo 15, §2º da Lei Municipal 5173 de 29 de
dezembro de 2015.
Autuado: Cleido Roani
Data Autuação: 06 de novembro de 2018
CNPJ ou CPF: 204.215.590-04
Endereço: RUA MASCARENHAS, Nº 501, CENTRO – PASSO FUNDO
Tipificação do  Auto de  Infração:  LEI  5173,  DE 29  DE DEZEMBRO DE
2015, ART. 3º INCISOS IV, ARTIGO 15 §2º.
Decisão Final: MULTA
Multa  imposta  em  decorrência  de  infração  apurada  em  Processo
Administrativo Sanitário nº 2018/38443.

EDITAL N° 71/2018
CONVIDA A COMUNIDADE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições,
CONVOCA a comunidade em geral para participar de Audiência Pública, a
ser realizada no dia 20 de dezembro de 2018, às 8 horas e 15 minutos, nas
dependências da Secretaria de Planejamento (SEPLAN), na rua Doutor João
Freitas nº 75, próximo ao supermercado Bourbon, versando:
1. Processo  Administrativo  2018/17625:  Processo  de  Aprovação  de
Projeto e Licença de Edifício Multifamiliar situado à rua Uruguai, nº 355 onde
solicita isenção de recuo lateral de acordo com artigo 109, parágrafo 3 da Lei
complementa nº 170/2006.



Luciano Azevedo – Prefeito Municipal
Marlise Lamaison Soares – Sec. de Administração


