
DECRETON"227 DE21 DEJUNHO 2021

Díspõe sobre a regulação do arÍ. 5" da Lei

Municipal 844/2021.

MARCO ANTONIO BALDÃO, Prefeito de Tunas doParunâ,Estado do Paraná,

no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica em seu artigo 65,

inciso VI e fundamentado na Lei Municipal n" 844/2021 e no Decreto Municipal

n' 17812021, torna publico o seguinte:

DECRETO

4fi. 1". O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Inleresse Social.

presidido pelo Secretário(a)-Ceral de Obras e Serviços Públicos, será cornposto

por 06 n-rembros titulares e 06 membros suplentes, para o exercicio do mandato de

2021 à2022.

§ l'Os membros representação respectivamente Entidades Públicas. Entidades

privadas, os segmentos da sociedade ligados à habitação e os movimentos

populares da seguinte maneira:

I - 01 membro titular e 01 membro suplemente, representantes do Poder Executivo;

II - 01 membro titular e 01 membro suplente, representantes do Poder Legislativo;

III - 0 I membro titular e 0l membro suplemente, representantes de Entidades

Privadas:

pKm§§lTwme nm YuütA§ m0 p&m&il&,
E§TAPÕ §Õ PARÂ*{Á

lde3
Paço À4unic rpal üedilão Lourenço Ecm$m, Rua Eros RrrppeiÀbdalla, no 12§, CEF 934*ü-§0ü,

T€lefône {41} 3§§B-1113. üF 11, TLlnas do Paraná, CI{F,I 68"703-S34ln§01-05.
http t/l'w\zu!Àr.iuRâ sdopa rana" pr_gov, br

eg-úÀ*&m&ffiu#-!.r



+

e# PREFEITI.IRÀ NE TUilA§ DO FARA}IA
E§TÁ§§ BE PÂNÀMÁ

IV - 01 membro titular e 0l mernbro suplente, representantes dos segtnentos da

sociedade ligados à habitaçâol

V - 02 nembros titulares e 02 membros suplentes, representantes dos movimentos

populares.

§ 2' Poderão habilitar-se como membro do Poder Executivo: servidores efetivos

ativos e inativos da Prefeitura do Município de Tunas do Paraná ou servidorcs

comissionados da Prefeitura do Município de Tunas do Paraná.

§ 3o Poderào habilitar-se como membro do Poder Legislativo: servidores ativos ou

inativos da Câmara Municipal de Tunas do Paraná ou seus respetivos vereadores

ern exercício de n-randatot

§ 4" Poderão habilitar-se como rnernbro Entidades Privadas: representântes das

pessoas jurídicas privadas instaladas no Município de Tunas do Paraná, como

associações e fundações.

§ 5' Poderão habilitar-se como membro dos segmentos da sociedade ligados à

habitação: pessoas fisicas ou pessoas jurídicas que atuem no âmbito da construção

no rnunicípio de Tunas do Paraná.

§ 6o Poderão habilitar-se como membro dos movimentos populares: representantes

dos movimentos civis organizados do Município de Tunas do Paraná.

Art. 2o Etr respeito ao princípio democrático de escolha dos representantes, os

melnbros titulares e suplentes serão eleitos em audiência pública, cujo edital de

convocaÇão será devidamente publicado no Diririo Eletrônico e divulgado nos

rneios de coraunicação que permitarn a ciência da população.
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§ 1' O q uórtun para instalação da audiência pública é de I % da popLr lação tunense.

percentual apurado pelos munícipes tunenses que este-iarn na audiência pública de

rnoclo presencia l-

s\ 2o O quorunr para instalação da aucliência púbiica poderii ser reduziclo a 509i, clo

firac1o ncsLc artigo. ern seguncla conr,ocitçào. na lresrra audiôncia pÚrblica.

considerando as circunstâncias de distanciat-nento social itlpostas pela panclemia.

§ 3'Considcrar-sc-á eleito para membro titular o candidato que obtiver a maioria

dos volos presenciais.

§ 4" Corrsiderar-se-á eleito para membro suplcntc o candidato com maior número

de volos presenciais. após o candidato considerado eleito para membro titular.

Art. 3'. F-stc clecrcto eÍltra cm r isor na data dc sua publierçào.

Ârt. -1o. i- icarn rcr o-sadas as disposições em contrário.

Tunas do Panná,21 de junho de 2021

O BALDÃO

XECUTIVO
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