
COPLAN – CONSELHO DO PLANO DIRETOR  DE  PATO BRANCO  

RESOLUÇÃO Nº 15

                                       O COPLAN  -  Conselho do Plano Diretor, também
denominado Conselho da Cidade, no uso de suas atribuições estabelecidas pelo
Decreto nº 5.410, de 16 de março de 2009,   considerando:

                                       a) que compete  ao Plenário do COPLAN, conforme
disposto nos artigos 178, 179 e 189 da Lei do Plano Diretor, dentre outros,  emitir
orientações e recomendações sobre a aplicação da Lei Complementar nº 28/2008
(Plano Diretor  de Pato Branco),  e dos demais atos normativos relacionados ao
desenvolvimento urbano;
                                      
                                       b) que as diretrizes gerais da política urbana, nos termos
do art.  182,  caput,  da  Constituição  Federal,  vinculam as  ações  municipais  na
execução da política de desenvolvimento urbano;    

                                       c) e ainda considerando o contido na ata nº 12 do
COPLAN  datada de 05 (Cinco) de julho de dois mil e treze, na qual o Conselho do
COPLAN deliberou   pela aprovação por unanimidade a solicitação de alteração de
zoneamento de Zona de Expansão Urbana – (ZEX)  para Zona Industrial 2 - (ZI2), a área de
48.462,00m2 – Imóvel Leoclides Ricardo Vargas, constante no  processo  nº.  315321;

                                         RESOLVE emitir o seguinte parecer: 

          Art. 1º - Conclui em exarar PARECER FAVORÁVEL a alteração dos Mapas
Anexos  da  Lei  Complementar  n.º  28,  de  27  de  junho  de  2008  e  da  Lei
Complementar  nº  46  de  26  de  maio  de  2011,de  zoneamento  de  Zona  de
Expansão Urbana – (ZEX)  para Zona Industrial 2 - (ZI2), a área de 48.462,00m2 –
Imóvel Leoclides Ricardo Vargas, constante na Matrícula n.º 16.102 do Cartório do
1º Ofícío do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Paraná,  onde
será permitido o seu parcelamento e urbanificação para a instalação de atividades
comerciais, de serviços e industriais, desde que não venham a interferir de forma
incômoda na futura expansão da cidade; respeite o traçado das Vias Planejadas, e
atendam o disposto na Lei de Uso e Ocupação do Solo municipal,  especialmente
o  artigo 152;

 Art. 2º -  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Dê-se ciência ao Executivo, Câmara Municipal de Vereadores, registre-se e
publique-se.

                                  

                                   
                                                                                      Pato Branco, 05 de
julho de 2013.  



Silmara Brambilla dos Santos
 Presidente do COPLAN      


