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DECRETO No 2.63412O2L - de 09 de dezembro de 2OZL.

SÚtUUta: Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano do Município de Paula

Freitas, PR.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais, e com fulcro na Lei Municipal n" 1108/2010 de 15 de setembro de

2010:

DECRETA:

Art. 10 Ficam nomeados os membros a seguir nominados, para compor o

Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, representantes da sociedade Civil, e

poder público de Paula Freitas, para período de dezembro de 2021 a dezembro de 2024 a

seguir mencionados:

Presidente
Bruna Juliana Polsin Guimarães

Vice Presidente
Rafael Dilay Malucelli

Secretária
Evelin Konig

Conselheiros Titulares e Su plentes
Hemerson José Kmita
Jones Augusto Dannemann
Solange Wollinger
Leandro Felipe Batista Ebel
Dener Alex Baran
Marcos Roberto Socoloski

AÍt.2'Cornpete ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano:

I - Acompanhar a implementação do Plano Diretor Municipal, de seus ajustes e

atualizações sucessivas, bem como de planos, programas e projetos de desenvolvimento
urbano dele decorrentes:
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rr - Apresentar, apreci ar, avatiarpropostas o. ,ü',lri'Jl'Tr"liJ;?lril do prano DiretorMunicipal e da legislação urbanística'a ele referente, bàm como opinar a respeito;

III - Acompanhar ativamente o processo participativo de revisão do plano DiretorMunicipal:

IV - Acompanhar a elaboração de planos e projetos de interesse do desenvolvimentourbano, inclusive os planos setoriais:

Y - zelar pela integração das políticas setoriais de desenvolvimento urbano, dentre asquaisahabitação,osaneamento,otranspofteeamobilidadeurbanaeoplanejamentodo
solo urbano;

vI - Acon,panhar e avaliar a implementação dos instrumentos urbanísticos previstos noPlano Diretor Municipal.

vII - Apresentar, apreciar e avaliar propostas relativas a operações urbanas consorciadase outras propostas de projetos de lei com interesse urbanísiico, bem .oro ofinu. urespeito;

vrII - Sugerir ao Poder Executivo adequações em objetivos, diretrizes, planos,programas e pro.ietos municipais, desde que com vistas ao planejamento edesenvolvimento urbano mais justo e sustentável;

IX - Propor, apreciar e avaliar anteprojetos de lei e medidas administrativas que tenhamrepercussão no desenvolvimento urbano, na sustentabilidade e na equidade do Município,bem como opinar a respeito;

X - Convocar, coordenar, supervisionar, promover e avaliaras Conferências Municipaisde Desenvolvimento Urbano e suas reuniàes preparatórias.

Art. 3' Este Decreto entra em vigor na data de sua pubricação, revogando asd isposições ern cont r.ário.

E-moil: odministrocoo@poulofreitos.pr.gov.br

paço Municipal, em 09 de dezembro de 2021 .
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

SECRETARIA NÍUNICIPAL DE ADNIINISTRAÇÃO
DECRETO N' 2.63112021_ DE 09 DE DEZEMBRO DE 202I.

DECRETO N" 2.63412021 - de 09 de dezembro de 2021.

SUMULA: Dispõe sobre a nomeação dos
membros do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano do Município de
Paula Freitas, PR.

O PREFEITO DO MLINICIPIO DE PAULA FREITAS, Esrado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro na
Lei Municipal n" 1108/2010 de 15 de seternbro de 2010:

DECRETA:

Art. lo Ficam nomeados os membros a seguir nominados, para
compor o Conselho Municipal de Desenvolvirnento Urbano,
representantes da sociedade Civil, e poder público de Paula
Frcitas, para período de dezernbro de 2021 a dezernbro de 2024
a seguir mencionados:

Presidente
BR(IIIA JT]LIÁNA POLSilY GUIMAK4ES

Vicc Presidente
RAFAEL DILAY MALUCELLI

Sccretária
EVELIN KONIG

Conselheiros Titulares e Suplcntes
Hemerson José Kmita
Jones Augusto Dannemann
Solange Wollinger
Leandro Felipe Batista Ebel
Dener Alex Baran
Marcos Roberto Socoloski

Art.2" Compete ao Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano:
I - Acon.rpanhar a implementação do Plano Diretor Municipal,
de seus ajustes e atualizações sucessivas, bem çomo de planos,
progralnas e projetos de desenvolvimento urbano dele
dccorrcntes;
II Apresentar, apreciar. avaliar propostas de adequação ou
alteração do Plano Diretor Municipal e da legislação
urbanística a ele referente, bem como opinar a respeito;
III Acompanhar ativamente o processo participativo de
revisão do Plano Diretor Municipal;
IV Acompanhar a elaboração de planos e projetos de
interesse do desenvolvimento urbano, inclusive os planos
setoriais;
V - Zelar pela integração das políticas setoriais de
desenvolvimento urbano, dentre as quais a habitação, o
saneamento, o transporte e a mobilidade urbana e o
planejamento do solo urbano;
VI - Acompanhar e avaliar a implementação dos instrumentos
urbanísticos previstos no Plano Diretor Municipal.
VII - Apresentar, apreciar e avaliar propostas relativas a
operações urbanas consorciadas e outras propostas de projetos
de lei com interesse urbanístico, benr como opinar a respeito;
VIII Sugerir ao Poder Executivo adequações em objetivos,
diretrizes, planos, progralnas e projetos municipais, desde que
com vistas ao planejamento e desenvolvimento urbano mais
justo e sustentável;
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como opinar a respelto;
X - Convocar, coordenar,
Conlerências MuniciPais
reuniões preparatórias.

data de sua publicação,Art. 3o Este Decreto entra em vlgor na

revogando as disposições em contrário'

Paço Municipal, em 09 de dezembro de 2021'
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IX - Propor, apreciar e avaliar anteprojetos de lei e medidas

administràtivas que tenham repercussão no desenvolvimento

;;ú;;;, na sustentabilidade e nã equidade do Municipio' bem

supervisionar, promover e avaliar as

de Desenvolvimento Urbano e suas
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