
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 28 de 
outubro de 2015, às 19 horas, no Salão da Igreja 
Católica do Distrito de Fragosos. 

Aos vinte e oito 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 3 

juntamente com os participantes da comunidade, todos nominados no livro de presença 4 

deste Núcleo. Após aguardar quinze minutos do horário de início, a Sra. Matilde Ihvens 5 

Guimarães Silva, coordenadora do Núcleo Gestor, cumprimentou a todos e iniciou a 6 

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

comunitárias e também as tabelas e gráficos que indicam os resultados dos 8 

levantamentos realizados de pontos positivos e negativos para a região e para a cidade 9 

em geral. Em seguida foi apresentado o Colegiado de Delegados do Processo de Revisão 10 

do Plano Diretor e explicada a importância do delegado e qual o seu papel dentro deste 11 

processo, sendo apresentado o delegado já escolhido na reunião anterior, o Sr. Ocimar 12 

Batista e deixando disponível mais duas vagas para titulares e três para suplentes. Para 13 

completar as vagas de titulares, três dos presentes se manifestaram, sendo necessária 14 

uma votação para escolher os dois mais votados, assim foram escolhidos o Sr. Paulo Cesar 15 

Machado Fragoso e o Sr. Inácio Schierholt. Para as três vagas de suplentes ficaram os 16 

demais interessados que se propuseram por livre vontade, o Sr. Hanna Habib, o Sr. 17 

Valentim Antonio Iarga e o Sr. Fadi Khuri. Após o fechamento das vagas, sem haver 18 

qualquer dúvida restante pelos participantes, a Sra. Matilde Ihvens agradeceu a presença 19 

de todos e encerrou a reunião. A  presente ata foi aprovada e assinada pelos membros da 20 

Coordenação do Núcleo Gestor do Processo de Revisão do Plano Diretor Participativo do 21 

Município de Campo Alegre do Estado de Santa Catarina. Campo Alegre, 28 de outubro de 22 

2015. 23 


