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ATA DA 1ª REUNIÃO SETORIAL  

 
Ata da 1ª REUNIÃO SETORIAL, 2ª ETAPA DA 
REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE 
CAMPO ALEGRE-SC, realizada no dia 28 de julho 
de 2015, às 19 horas, no Espaço Cultural “Sirley 
Maria Neumann Johanson”. 

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às dezenove horas, no 1 

Espaço Cultural “Sirley Maria Neumann Johanson”, reuniram-se os membros do Núcleo 2 

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

representantes da AMUNESC – Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina e 4 

os representantes convidados dds Movimentos Sociais Populares ou Comunitários; 5 

entidades sindicais de trabalhadores; entidades do setor empresarial e industrial; 6 

entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa; entidades do terceiro setor; 7 

movimentos sociais de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e representantes 8 

das Zonas de Turismo conforme nominados nas listas de presenças. O Sr. Vice Prefeito 9 

Municipal de Campo Alegre, Sebastião Vendelino Kons, iniciou a reunião agradecendo a 10 

presença de todos, ressaltando a importância da participação de todos os segmentos da 11 

sociedade com suas idéias e opiniões para melhorar cada vez mais a cidade, em seguida 12 

passou a palavra ao arquiteto da AMUNESC, Sr. Samuel Wipprich, que explicou sobre as 13 

etapas do processo de revisão do Plano Diretor e a importância da participação popular 14 

neste processo, enfatizando que esta reunião comunitária se encaixa na segunda etapa, a 15 

Leitura Comunitária. Foram explicados os objetivos dessa reunião agendada 16 

especialmente para os segmentos sociais . Em seguida os participantes foram divididos em 17 

dois grupos distintos, um com representantes das Entidades e outro com representantes 18 

das imobiliárias e zonas de turismo para realizar a segunda parte da reunião 19 

simultaneamente em salas separadas. O grupo das Entidades foi subdividido em quatro 20 

equipes e o grupo das imobiliárias e zonas de turismo não necessitou ser dividido. Os 21 

participantes ficaram livres para exporem suas opiniões sobre os seguintes temas: Cidade 22 

que queremos; Pontos Positivos e Pontos Negativos de sua região e do município (ou 23 

somente para o município no caso do grupo das Entidades). As questões levantadas em 24 

ambos os grupos foram descritas e colocadas em painéis para que todos pudessem 25 

visualizar de forma clara. Em seguida foi realizada a votação dos três itens prioritários de 26 

cada tema, simultaneamente nos dois grupos, gerando resultados independentes para 27 

cada um, conforme relatório anexo. As Entidades tiveram direito a um voto somente, 28 

mesmo tendo mais de um representante presente. Ao finalizar a leitura dos itens 29 

priorizados em cada grupo, deu-se por encerrada a reunião. A presente ata foi aprovada e 30 

assinada pelos membros da Coordenação do Núcleo Gestor do Processo de Revisão do 31 

Plano Diretor Participativo do Município de Campo Alegre do Estado de Santa Catarina. 32 

Campo Alegre, 28 de julho de 2015. 33 


