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Ata da Sessão Ordinária do NÚCLEO GESTOR 
DO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO 
DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-
SC, realizada no dia 06 de outubro de 2015, às 
16 horas, na Sala de Reuniões da Prefeitura. 

Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às dezesseis horas, na 1 

Sala de Reuniões da Prefeitura, reuniram-se os membros do Núcleo Gestor do 2 

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

nominados no Livro de Presença, além de representantes da AMUNESC – Associação 4 

de Municípios do Nordeste de Santa Catarina. A Sra. Nathália Zattar, arquiteta da 5 

AMUNESC, iniciou a reunião com a apresentação gráfica a ser utilizada para a segunda 6 

rodada de reuniões comunitárias e depois de tiradas algumas dúvidas referentes aos 7 

resultados dos levantamentos de dados, foram apresentadas novamente as definições 8 

para as eleições dos Delegados do Plano Diretor que totalizou sessenta delegados, 9 

sendo quatorze do Poder Executivo Municipal, nove Vereadores, dezenove delegados 10 

setoriais e um delegado representante das Zonas de Turismo, além de alterar o 11 

número de delegados comunitários de vinte e três para dezessete, sendo explicada 12 

que a metodologia de distribuição por setor censitário do IBGE diminuiria o número 13 

para três delegados para cada regional, com exceção da Regional Seis (Santana e 14 

arredores) que teria somente dois representantes como já estava anteriormente. A 15 

Sra. Matilde ressaltou que em decisão das reuniões anteriores o número de delegados 16 

da Regional Um (Centro e arredores) era sete e da Regional Dois (Bateias de Baixo e 17 

arredores) seria cinco, questionando se todos estavam de acordo em alterar para três 18 

delegados em ambos os casos e não houve manifestação contrária, sendo aprovados 19 

por unanimidade os números apresentados, ficando definido ainda que o mesmo 20 

número seria aplicado aos suplentes. Em sequência foram discutidas rapidamente as 21 

demais atividades que envolvem o processo de revisão e feita a divisão das equipes 22 

que participariam das reuniões a serem realizadas mais tarde na mesma data. Não 23 

havendo nada mais a tratar, a Sra. Matilde agradece a presença de todos e encerra a 24 

sessão, da qual, para constar, eu, Lucilaine Mokfa Schwarz, lavrei a presente ata que, 25 

se aprovada, será assinada por todos os membros presentes. Campo Alegre, 06 de 26 

outubro de 2015. 27 


