,REFEITURA MUNIGIPAL DE TUNAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ

EDTTAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNC|A PÚBLTCA PARA HAB|LTTAçÃO
DOS INTERESSADOS EM COMPOR CONSELHO GESTOR DO FUNDO
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, ELEIÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO
MUNrcrpAL DE HABTTAÇÃo, RETTFTcAÇÃo e epRovlÇÃo oas DTRETRTZES
E METAS Do pLANo MUNtctpAL oe neatraçÃo E ApRovAçÃo oo pLANo
MUNTcIPAL oe nlerraçÃo

O Chefe do Poder Executivo, MARCO ANTONIO BALDÃO, CONVOCA através do
presente edital, iodos os munícipes tunenses, para Audiência Pública, que será
realizada na Casa da Cultura, às 09h00min, do dia 25 de junho de 2021 , com a
seguinte ordem do dia:

1.

HABTLTTAÇÃO DOS TNTERESSADOS EM COMPOR CONSELHO GESTOR
DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, cuja composição constituir-se-á de
forma:

a. 01 membro titular e 0 1 membro

suplemente, representantes do Poder

Executivo;

b. 01 membro titular e 01 membro

suplente, repíesentantss

do

Poder

Legislativo;

c.

01 membro titular e 01 membro suplemente, representantes de Entidades
Privadas;

d.

01 membro titular e 01 membro suplente, representantes dos segmentos da
sociedade ligados à habitação;

e. 02 membros titulares e 02 membros

suplentes. representantes dos

movimentos populares.

§ 1' Poderão habilitar-se como mernbro do Poder Executivo: servidores efetivos
ativos e inativos da Prefeitura do Município de Tunas do Paraná ou servidores
comissionados da Prefeitura do Município de Tunas do Paraná.
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§ 2" Poderão habilitar-se como membro do Poder Legislativo: sen idores ativos

ol-l

inativos da Câmara Municipal de lunas do Paraná ou seus respetivos vereadores em
exercício de mandato;

§ 3' Poderão habilitar-se como membro Entidades Privadas: representantes das
pessoas jurídicas privadas instaladas no Município de Tunas do Paraná, como
associações e fundações.

§ 4o Poderâo habilitar-se como membro dos segmentos da sociedade ligados

à

habitação: pessoas físicas ou pessoas jurídicas que atuem no ârnbito da construção no

município de Tunas do Paraná.

§ 5o Poderão habilitar-se como rnembro dos movimentos populares: representantes
dos movimentos civis organizados do Município de Tunas do Paraná.

2.

ELE|ÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNtCtPAL DE HABTTAÇÃO

§ 1" Considerar-se-á eleito para membro titular o candidato que obtiver

a

rnaioria dos

votos presenciais.

§ 2" Considerar-se-á eleito para merrbro suplente o candidato corn maior número de

votos presenciais, após o candidato considerado eleito para membro titular.

3.

RET|FTCAÇÃO E APROVAÇÃO DAS DTRETRTZES
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO:

4

APROVAÇÃO DO PLANO MUN|C|PAL DE HABTTAÇÃO

E METAS DO PLANO
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5. A Audiência Pública instalar-se-á em primeira convocaçáo às

10h00min,
considerando as circunstâncias decorrentes da pandemia, com a presença no
mínimo de 1o/o da população tunense, corresponde a 62 pessoas, em segunda
convocação, meia hora depois, com no mínimo 50% quórum supracitado.

Parágrafo único: O quórum será apurado a partir dos presentes na Casa da Cultura no
dia 25 de junho de 2021 .

Tunas do Paraná,21 de
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