
NÚCLEO GESTOR DO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR  
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC 

 
ATA N.° 1/2015 

Ata da Reunião do Segmento dos 
Mineradores organizada pelo NÚCLEO 
GESTOR DO PROCESSO DE REVISÃO DO 
PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO 
ALEGRE-SC, realizada no dia 26 de outubro de 
2015, às 9 horas, na Sala de Reuniões da 
Prefeitura. 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às nove horas, na 1 

Sala de Reuniões da Prefeitura, reuniram-se os coordenadores do Núcleo Gestor do 2 

Processo de Revisão do Plano Diretor do Município de Campo Alegre-SC e os 3 

representantes das empresas do segmento de mineradores, conforme nominados no 4 

Livro de Presença. Aguardados quinze minutos de tolerância para o início da reunião,  5 

a Sra. Matilde Ihvens Guimarães Silva iniciou cumprimentando aos presentes e 6 

fazendo breve introdução sobre a Revisão do Plano Diretor e o processo que está 7 

acontecendo no município. Foi discutida a importância da participação do segmento 8 

neste processo, sendo citado que esta seria a primeira oportunidade do segmento dos 9 

mineradores estarem sendo convidados de forma direcionada a participar 10 

representando seus interesses, não somente os defendendo, mas expondo e 11 

configurando diretrizes para a continuidade e expansão da mineração de forma menos 12 

conflitante com as demais atividades. Após a discussão foram eleitos por unanimidade 13 

pelos representantes presentes do segmento, o Sr. Rodrigo M. Correa como delegado 14 

titular e o Sr. Rodrigo Luiz do Carmo Souza como delegado suplente, ficando explicada 15 

a forma de participação dos delegados nas próximas oficinas, o Sr. Bruno Seefeld 16 

agradece a presença de todos e encerra a sessão, da qual, para constar, eu, Matilde 17 

Ihvens Guimarães Silva, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por 18 

todos os membros presentes. Campo Alegre,  26 de outubro de 2015. 19 


