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

 
ATA DA 1ª REUNIÃO COMUNITÁRIA DE BATEIAS DE CIMA E ARREDORES   

(Bateias do Meio, Ribeirão do Meio, Ximbuva, Caozinho, Onça Parda) 
 

Ata da 1ª REUNIÃO COMUNITÁRIA DA 
LOCALIDADE DE BATEIAS DE CIMA E ARREDORES, 
2° ETAPA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO 
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC, realizada no 
dia 16 de julho de 2015, às 18 horas, no Salão da 
Igreja Católica da localidade. 

Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às dezoito horas, no Salão 1 

da Igreja Católica da localidade, reuniram-se com o Núcleo Gestor do Processo de Revisão 2 

do Plano Diretor do Município de Campo Alegre-SC e representantes da AMUNESC – 3 

Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina, os participantes da comunidade 4 

nominados na lista de presença desta Reunião. O Sr. Prefeito Municipal de Campo Alegre, 5 

Rubens Blaszkowski, iniciou a reunião dando as boas vindas aos participantes, explicando 6 

sobre a importância da participação popular na revisão do Plano Diretor, em seguida 7 

passou a palavra ao técnico da AMUNESC, Sr. Samuel Wipprich, que iniciou uma breve 8 

explicação sobre o que é Plano Diretor, sobre as etapas do processo de revisão e a 9 

importância da participação da comunidade. Foi explicado que esta é a Regional Quatro 10 

que inclui as localidades de Bateias de Cima, Bateias do Meio, Ribeirão do Meio, Ximbuva, 11 

Caozinho, Onça Parda. Em seguida os participantes da comunidade foram divididos em 12 

dois grupos para exporem suas opiniões sobre os seguintes temas: Cidade que queremos; 13 

Pontos Positivos e Pontos Negativos. As questões levantadas em ambos os grupos foram 14 

escritas em tarjetas e colocadas em painéis para que todos pudessem visualizar e votar 15 

nos três itens mais importantes (na visão de cada participante) para cada tema em relação 16 

a região em que vive e em relação ao município como um todo. Antes da votação, Sr. 17 

Samuel explicou como a comunidade poderia participar e acompanhar o processo de 18 

Revisão do Plano Diretor. Logo após foram eleitos os itens dos painéis conforme relatório 19 

anexo. Um representante da comunidade manifestou a insatisfação com o horário 20 

escolhido para a reunião e com a alteração da data. O Sr. Jefferson T. A. Cunha, Chefe de 21 

Gabinete da Prefeitura, informou que a mudança foi necessária pois na data 22 

anteriormente informada aconteceria a Audiência Pública de Saneamento do Município. A 23 

Sra. Matilde Ihvens Guimarães Silva, Coordenadora do Núcleo Gestor informou que uma 24 

caixa de sugestões ficaria disponível para que a comunidade participe de forma ainda mais 25 

efetiva, sendo sugerido que o melhor local seria na própria Igreja da localidade de Bateias 26 

de Cima. Em seguida Sr. Samuel agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A 27 

presente ata foi aprovada e assinada pelos membros da Coordenação do Núcleo Gestor 28 

do Processo de Revisão do Plano Diretor Participativo do Município de Campo Alegre do 29 

Estado de Santa Catarina. Campo Alegre, 16 de julho de 2015. 30 


