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

 
ATA DA 2ª 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 2ª REUNIÃO COMUNITÁRIA DO CENTRO E 
ARREDORES, 2ª ETAPA DO PROCESSO DE REVISÃO DO 
PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-
SC, realizada no dia 08 de outubro de 2015, às 19 
horas, no espaço cultural “Sirley Maria Neumann 
Johanson”. 

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

do 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 e os 3 

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

juntamente com os participantes da comunidade, todos nominados no livro de presença deste 5 

Núcleo. Aguardados vinte minutos de tolerância para o início da reunião devido à forte chuva, 6 

ao completar o mínimo quórum suficiente para realização da eleição de delegados, a Sra. 7 

Nathália Zattar, Arquiteta da AMUNESC, deu início a apresentação do material em formato de 8 

slides ilustrando o processo das reuniões comunitárias e também as tabelas e gráficos que 9 

indicam os resultados dos levantamentos realizados de pontos positivos e negativos para a 10 

região e para a cidade em geral. Os presentes manifestaram dúvida na interpretação de que 11 

tanto nos pontos positivos quanto nos pontos negativos o tema Economia foi priorizado, porém 12 

com a explicação entendeu-se que existiam a maioria de pontos positivos relacionados à 13 

potencialidade da Economia e também muitos pontos negativos citados relacionados com 14 

deficiências neste setor. Em seguida foi apresentado o Colegiado de Delegados do Processo de 15 

Revisão do Plano Diretor e explicada a importância do delegado e qual o seu papel dentro deste 16 

processo, porém ao ser apresentado que para a Regional 1 estavam previstos três delegados 17 

titulares, houve manifestação contrária do Sr. Luiz Eugênio Duvoisin que questionou o critério 18 

pois não concordava com este número, argumentando que a população da regional era superior 19 

às outras e seria necessário ter mais representantes, os demais participantes da comunidade 20 

concordaram, então a Sra. Matilde Ihvens Guimarães Silva, coordenadora deste Núcleo, propôs 21 

a revisão deste critério para alteração do número de delegados através de consulta ao Núcleo 22 

Gestor e a remarcação da reunião comunitária da Regional 1 para a próxima semana, todos 23 

concordando em realizar no dia 15 de outubro às 18:30 horas neste mesmo espaço. Foi 24 

colocado ainda que os presentes nesta reunião que não pudessem comparecer na próxima data 25 

poderiam deixar seus nomes para serem candidatos à votação, para o qual ficou registrado o Sr. 26 

Sandro Luiz Friedrich e a Sra. Ivete Maria Lopes Alexandre. Em seguida a Sra. Nathália de Souza 27 

Zattar agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A presente ata foi aprovada e 28 

assinada pelos membros da Coordenação do Núcleo Gestor do Processo de Revisão do Plano 29 

Diretor Participativo do Município de Campo Alegre do Estado de Santa Catarina. Campo Alegre, 30 

08 de outubro de 2015. 31 


