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

 
ATA DA 2ª REUNIÃO COMUNITÁRIA DE FRAGOSOS E ARREDORES 

(Corredeiras, Avenquinha de Santo Antônio, Capinzal e Rio Represo) 
 

Ata da 2ª REUNIÃO COMUNITÁRIA DO DISTRITO 
DE FRAGOSOS E ARREDORES, 2ª ETAPA DA 
REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE 
CAMPO ALEGRE-SC, realizada no dia 22 de 
outubro de 2015, às 19 horas, no Salão da Igreja 
Católica do Distrito de Fragosos. 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às dezenove horas, 1 

no Salão da Igreja Católica do Distrito de Fragosos, reuniram-se os membros do Núcleo 2 

Gestor do Processo de Revisão do Plano Diretor do Município de Campo Alegre-SC e 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 5 

deste Núcleo. O Sr. Samuel Wipprich, Arquiteto da AMUNESC, deu início a apresentação 6 

do material em formato de slides ilustrando o processo das reuniões comunitárias e 7 

também as tabelas e gráficos que indicam os resultados dos levantamentos realizados de 8 

pontos positivos e negativos para a região e para a cidade em geral. Em seguida foi 9 

apresentado o Colegiado de Delegados do Processo de Revisão do Plano Diretor e 10 

explicada a importância do delegado e qual o seu papel dentro deste processo, assim 11 

prosseguiu-se para a eleição dos delegados representantes da Regional 3 – Fragosos e 12 

Arredores (Corredeiras, Avenquinha de Santo Antônio, Capinzal e Rio Represo), que por 13 

livre vontade dos presentes se dispôs a ser titular somente o Sr. Ocimar Batista, mais 14 

nenhum dos representantes da comunidade aceitou participar como delegado titular ou 15 

suplente, sendo solicitado pelos representantes da comunidade que fosse realizada uma 16 

nova reunião para completar todas as vagas de delegados. A Sra. Matilde Ihvens 17 

Guimarães Silva, coordenadora do Núcleo Gestor, concordou em realizar uma nova 18 

reunião aberta a toda comunidade no dia 28 de outubro no mesmo horário e local, 19 

mesmo que a AMUNESC não estivesse com disponibilidade de datas para participar da 20 

reunião. O Sr. Samuel agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A presente ata 21 

foi aprovada e assinada pelos membros da Coordenação do Núcleo Gestor do Processo de 22 

Revisão do Plano Diretor Participativo do Município de Campo Alegre do Estado de Santa 23 

Catarina. Campo Alegre, 22 de outubro de 2015. 24 


