
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 001/2022/COMID 

Convocação para a Assembléia de Eleição 

dos representantes da sociedade civil no 

Conselho Municipal do Idoso, Gestão 

2022/2024. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pela Lei Municipal Complementar nº 176, de 31 de Agosto de 2009, 

alterada pela Lei Complementar nº 356/2019 e em conformidade com a 

deliberação da Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso, realizada no dia 

17 de maio de 2022; 

CONVOCA: 

Art. 1º - Todas as entidades não governamentais que direta ou indiretamente 

atuem na defesa, proteção e promoção dos direitos dos idosos no município de 

Pomerode, tais como associações, fundações, sindicatos, conselhos profissionais ou 

congêneres, organizações religiosas, grupos de idosos e outras entidades similares 

que cumpram os requisitos exigidos, para a Assembléia de eleição dos 

representantes da sociedade civil no Conselho Municipal do Idoso de Pomerode, a 

ser realizada no dia 08 de julho de 2022, a partir das 8h, na sala de reuniões da 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. 

Art. 2º. O cronograma das atividades é o seguinte: 

DATA ATIVIDADE 

18/05/2022 até Prazo para apresentar pedido de habilitação, juntamente com a 



20/06/2022 documentação exigida na Resolução COMID nº 002/2022/COMID na 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação - SEDES, com 

Iraní, no período matutino.  

22/06/2022 Publicação das entidades inscritas. 

27/06/2022 Prazo final para análise dos pedidos de habilitação. 

28/06/2022 

Publicação no Diário Oficial dos Municípios, e no site da Prefeitura 

Municipal de Pomerode (www.pomerode.sc.gov.br) da relação de 

representantes das organizações da sociedade civil inscritas.  

28/06/2022 até 

01/07/2022 

Prazo final para ingressar com recurso junto ao Conselho Municipal  

do Idoso – COMID. 

05/07/2022 Prazo final para julgamento de recursos apresentados. 

06/07/2022 

Prazo final para publicação no Diário Oficial do Município e no site 

da Prefeitura Municipal de Pomerode (www.pomerode.sc.gov.br), 

do Ato de Homologação da relação de representantes das 

organizações da sociedade civil, habilitadas para assembléia de 

eleição. 

08/07/2022 Eleição e Posse dos Conselheiros. 

11/07/2022 

Publicação dos resultados das eleições dos representantes da 

sociedade civil e nomeação dos representantes governamentais no  

Diário Oficial dos Municípios e no site da Prefeitura Municipal de 

Pomerode (www.pomerode.sc.gov.br). 

 

Art. 3º - Compete a Assembléia Geral, eleger 05 (cinco) representantes titulares e 

05 (cinco) representantes suplentes de entidades que irão compor o Conselho 

Municipal do Idoso de Pomerode, biênio 2022/2024. 

 

Art. 4º As entidades deverão, no momento da apresentação do pedido de 

habilitação, indicar a condição de seu representante como eleitor ou 

eleitor/candidato, conforme estabelece a Resolução COMID nº 002/2022/COMID, 
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publicada no Diário Oficial dos Municípios e no site da Prefeitura Municipal de 

Pomerode (www.pomerode.sc.gov.br). 

 

Art. 5º Os documentos necessários à habilitação bem como outras informações 

estão contidos na Resolução COMID nº 002/2022/COMID, e poderão ser obtidos 

na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação - SEDES, com Irani, telefone 

3395-6318, no período matutino ou pelo endereço eletrônico 

comid@pomerode.sc.gov.br. 

 

Pomerode, 17 de maio de 2022. 

 

___________________________________________________________________ 

Alessandra Zangale Zaquine da Silva 

Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Pomerode 
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