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PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ATUALIZAÇÃO 
DO PLANO DIRETOR MUNCIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 

Aos vinte dias do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte e um, as dezessete 
horas, nas dependências do Espaço Cultural Prefeito Tomoyuki Harada, em Cruzeiro 
do Sul, Estado do Paraná, situado Av. Dr. Gastao Vidigal, centro, com a presença 
dos Prefeito Municipal Marcos César Sugigan, Diretores de Departamentos e a 
Câmara de Vereadores e da Equipe da G.A assessoria e consultoria (Tributech), 
representados pelos Consultores, Rafael Eloy, Matheus Mazzari e Eloise ltoda al.ém, 
do Engenheiro Civil Daniel Cabelleira Bom e pelos demais presentes conforme_ l~sta, 
foi realizada a Audiência Pública referente a atualização do Plano Diretor Municipal. 
Os trabalhos foram abertos pelo Prefeito Municipal, ressaltando a importância da 
realização da Audiência cumprindo o determinado pela legislação, além de tornar 
transparente ao interesse da população. Deu-se prosseguimento com a equipe da 
empresa Tributech apresentando as principais legislações, Federal e Estadual, além 
das normativas municipais acerca do Plano Diretor Municipal, ressaltando a 
importância do planejamento municipal estratégico, visando o desenvolvimento 
físico, econômico e social, através da estruturação e atualização do Plano Diretor e 
suas respectivas leis, ainda, esclareceu o que vem a ser o Plano Diretor Municipal, 
os impactos, consequências e dificuldades de se atualizar o Plano Diretor, devido a 
sua complexidade. Pontos sensíveis quanto da atualização do Plano foram 
destacados, sendo os principais a participação popular, o desenvolvimento 
sustentável, levando-se em consideração a proteção e desenvolvimento do meio 
ambiente equilibrado, além da preparação do município as novas tecnologias, como 
exposto pelo Engenheiro Daniel Cabelleira, referente a utilização do SIG para 
atualização dos mapas e possível utilização e benefícios desse sistema para o 
município. Por fim, foi aberta a palavra aos presentes exporem suas dúvidas. 
Algumas sugestões já foram apontadas pelos presentes, como a ideia de 
aproveitamento energético fotovoltaico, sendo um dos pontos a ser estudado pela 
Equipe Técnica Municipal para viabilidade de sua instalação. Ademais, deu-se por 
encerr iência Pública, sendo lavrado a ata e assinada pelos presentes. 
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