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

 
ATA DA 1ª REUNIÃO COMUNITÁRIA DO CENTRO E ARREDORES  

(Centro, São Miguel, Faxinal, Campo da Jararaca, Papanduva, Lageado, Mangueira Velha, 
Serrinha, Parque Industrial I, Campestre, Bela Aliança, Salto do Engenho, Floresta) 

 
Ata da 1ª REUNIÃO COMUNITÁRIA DO CENTRO E 
ARREDORES, 2ª ETAPA DO PROCESSO DE REVISÃO DO 
PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-
SC, realizada no dia 21 de julho de 2015, às 19 horas, 
no espaço cultural “Sirley Maria Neumann Johanson”. 

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

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

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

AMUNESC – Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina, juntamente com os 4 

participantes da comunidade, todos nominados no livro de presença deste Núcleo. Inicialmente 5 

o Prefeito Municipal, Sr. Rubens Blaszkowski, iniciou a reunião dando as boas vindas aos 6 

participantes e explicando a importância da participação popular no debate dos assuntos 7 

relacionados ao Plano Diretor, em seguida passou a palavra a técnica da AMUNESC, Sra. 8 

Nathália de Souza Zattar, que explanou sobre o Plano Diretor, sobre as etapas do processo de 9 

revisão e a importância da participação da comunidade. Enfatizou que esta reunião comunitária 10 

se encaixa na segunda etapa, a Leitura Comunitária, realizada em seis regionais, sendo esta a 11 

Regional 01, que inclui o Centro, e as localidades de São Miguel, Faxinal, Campo da Jararaca, 12 

Papanduva, Lageado, Mangueira Velha, Serrinha, Parque Industrial I, Campestre, Bela Aliança, 13 

Salto do Engenho e Floresta. Foram explicados os objetivos dessa reunião. Em seguida os 14 

participantes foram divididos em quatro grupos para exporem suas opiniões sobre os seguintes 15 

temas: Cidades que queremos; Pontos Positivos e Pontos Negativos de sua região e do 16 

Município. As questões levantadas em ambos os grupos foram descritas e colocadas em painéis 17 

para que todos pudessem visualizar e priorizar os três itens mais importantes (na visão de cada 18 

participante) para cada tema, em relação a comunidade e em relação ao município como um 19 

todo.  Antes da votação, a Sra. Nathália de Souza Zattar explicou como a comunidade poderia 20 

participar e acompanhar o processo de Revisão do Plano Diretor através de um diagrama 21 

explicativo impresso e distribuído a todos, meios de comunicação online e impressos, além de 22 

comunicados através de reuniões religiosas, rádios e entrega de panfletos. Após a priorização 23 

foi realizada uma pausa para a contagem dos votos, foram eleitos os principais Pontos Positivos 24 

da Região e do Município e os principais Pontos Negativos da Região e do Município, conforme 25 

relatório anexo. Foi informado à comunidade que uma caixa de sugestões ficaria disponível, no 26 

Protocolo da Prefeitura Municipal, para que a comunidade pudesse participar com mais 27 

sugestões. Em seguida a Sra. Nathália de Souza Zattar agradeceu a presença de todos e 28 

encerrou a sessão. A presente ata foi aprovada e assinada pelos membros da Coordenação do 29 

Núcleo Gestor do Processo de Revisão do Plano Diretor Participativo do Município de Campo 30 

Alegre do Estado de Santa Catarina. Campo Alegre, 21 de julho de 2015. 31 


