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Ata da 2ª REUNIÃO SETORIAL e das ZONAS DE 
TURISMO, 2ª ETAPA DA REVISÃO DO PLANO 
DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC, 
realizada no dia 15 de outubro de 2015, às 19 
horas, no Espaço Cultural “Sirley Maria Neumann 
Johanson”. 

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

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

do Núcleo Gestor do Processo de Revisão do Plano Diretor do Município de Campo Alegre-3 

SC, os representantes da AMUNESC – Associação de Municípios do Nordeste de Santa 4 

Catarina e os representantes convidados dos Movimentos Sociais Populares ou 5 

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

industrial; 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 no livro de presença deste Núcleo.  O Sr. 9 

Samuel Wipprich, Arquiteto da AMUNESC, deu início a apresentação do material em 10 

formato de slides ilustrando o processo das reuniões comunitárias e também as tabelas e 11 

gráficos que indicam os resultados dos levantamentos realizados de pontos positivos e 12 

negativos para a região e para a cidade em geral. Em seguida foi apresentado o Colegiado 13 

de Delegados do Processo de Revisão do Plano Diretor e explicada a importância do 14 

delegado e qual o seu papel dentro deste processo. A sra. Eleonora Bahr, diretora da 15 

AMUNESC, comunicou aos presentes que todas as entidades relacionadas seriam 16 

convidadas por meio de ofício da Prefeitura a indicar oficialmente seus representantes 17 

titulares e suplentes dentro do prazo de uma semana. Para o segmento dos mineradores, 18 

das imobiliárias, dos profissionais liberais e das Zonas de Turismo, foi comunicado que 19 

também receberiam convites por meio de ofício da Prefeitura e a Coordenação do Núcleo 20 

Gestor realizaria reuniões com os envolvidos para a escolha dos delegados ou os próprios 21 

interessados poderiam organizar uma reunião lavrando ata assinada por todos, indicando 22 

os representantes diretamente ao Núcleo Gestor. Estando todos cientes destas 23 

informações, o Sr. Samuel agradeceu a presença e encerrou a reunião. A presente ata foi 24 

aprovada e assinada pelos membros da Coordenação do Núcleo Gestor do Processo de 25 

Revisão do Plano Diretor Participativo do Município de Campo Alegre do Estado de Santa 26 

Catarina. Campo Alegre, 15 de outubro de 2015. 27 


