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MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC 

 
ATA N.° 3/2015 

Ata da Sessão Ordinária do NÚCLEO GESTOR 
DO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO 
DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-
SC, realizada no dia 04 de agosto de 2015, às 
18 horas, no Salão da Igreja Católica do 
Distrito de Bateias de Baixo. 

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às dezoito horas, no 1 

Salão da Igreja Católica do Distrito de Bateias de Baixo, reuniu-se o Núcleo Gestor do 2 

Processo de Revisão do Plano Diretor do Município de Campo Alegre-SC, com a 3 

presença dos membros nominados no Livro de Presença deste Núcleo, além de 4 

representantes da AMUNESC – Associação de Municípios do Nordeste de Santa 5 

Catarina. Inicialmente a Sra. Matilde Ihvens Guimarães Silva, Coordenadora do Núcleo 6 

Gestor, cumprimentou todos e deu por aberta a sessão, passando a leitura da ata da 7 

sessão anterior, do dia dezesseis de junho de dois mil e quinze, que foi aprovada por 8 

todos. Atendendo a pauta da reunião, a Sra. Matilde comunica que o Decreto n° 9 

9187/2015, que “Nomeia membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento 10 

Econômico e Urbano, estabelece outras providências” está vigente e disponível para 11 

todos com a atualização dos membros que não representavam mais as entidades 12 

indicadas anteriormente. Seguindo a Pauta, foi discutido de que forma seria feita a 13 

apresentação dos resultados da leitura comunitária, então a Sra. Nathália Zattar, 14 

arquiteta da AMUNESC, explicou que serão realizados gráficos e mapas de forma 15 

ilustrativa para expor as informações de forma clara para a população na segunda 16 

rodada de reuniões comunitárias.  Ao revisar as definições para as eleições dos 17 

Delegados do Plano Diretor, foi revisto que ficaram definidas as vinte e três vagas para 18 

Delegados Regionais, conforme definidas na sessão anterior, sendo distribuídos em 19 

sete delegados para a Regional Um (Centro e arredores), cinco delegados para a 20 

Regional Dois (Bateias de Baixo e arredores), três delegados para a Regional Três 21 

(Fragosos e arredores), três delegados para a Regional Quatro (Bateias de Cima e 22 

arredores), três delegados para a Regional Cinco (Campinas e arredores) e dois 23 

delegados para a Regional Seis (Santana e arredores). A Sra. Lucilaine Mokfa Schwarz 24 

levantou a questão de que tanto para as vagas de delegados do Poder Executivo 25 

Municipal, quanto para os representantes setoriais haveria repetição já que todos 26 

estão nomeados no Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Urbano e 27 

no Núcleo Gestor,  sendo solicitado a AMUNESC que leve esta dúvida à Assessoria 28 

Jurídica de que disponibilizam para saber se existe algum impedimento quanto a esta 29 

situação futura para em reunião posterior tomar uma decisão. A seguir os membros 30 

discutiram que as equipes técnicas precisariam de tempo para iniciar a leitura técnica 31 

e organizar as informações e mapeamentos e definiram as datas para a segunda 32 

rodada de reuniões comunitárias, optando pela realização de três reuniões 33 

simultâneas em regionais diferentes, duas vezes por semana para agilizar o processo. 34 



No dia seis de outubro de dois mil e quinze às dezenove horas a se realizar nas 35 

localidades das Regionais de Campinas, de Santana e de Bateias de Cima; no dia oito 36 

de outubro de dois mil e quinze às dezenove horas a se realizar nas localidades das 37 

Regionais de Bateias de Baixo, do Centro e de Fragosos; no dia quinze de outubro de 38 

dois mil e quinze às dezenove horas a se realizar a Reunião Setorial e das Zonas de 39 

Turismo.  Em sequência foram discutidas rapidamente as demais atividades que 40 

envolvem o processo de revisão e feita uma previsão para que as equipes técnicas se 41 

organizem com a elaboração de seus estudos. Não havendo nada mais a tratar, a Sra. 42 

Matilde agradece a presença de todos e encerra a sessão, da qual, para constar, eu, 43 

Lucilaine Mokfa Schwarz, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por 44 

todos os membros presentes. Campo Alegre, 04 de agosto de 2015. 45 


