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

 
ATA N.° 6/2015 

Ata da Sessão Ordinária do NÚCLEO GESTOR 
DO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO 
DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-
SC, realizada no dia 16 de dezembro de 2015, 
às 16:30 horas, na Sala de Reuniões da Sede 
da Prefeitura. 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às dezesseis 1 

horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Sede da Prefeitura, reuniram-se os 2 

membros do Núcleo Gestor do Processo de Revisão do Plano Diretor do Município de 3 

Campo Alegre-SC, conforme nominados no Livro de Presença, além de representantes 4 

da AMUNESC – Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina. A Sra. 5 

Matilde Ihvens Guimarães Silva, coordenadora deste Núcleo, iniciou a reunião com a 6 

leitura da ata da sessão anterior, sendo esta aprovada e assinada. Foi passada a 7 

palavra para a Sra. Nathália Zattar, arquiteta da AMUNESC, que apresentou a 8 

metodologia para as Oficinas de Capacitação e Planejamento da quarta etapa deste 9 

processo de revisão do Plano Diretor, explicando que a proposta seria realizar a 10 

Oficina de Capacitação dos Delegados no dia vinte e seis de janeiro do ano de dois mil 11 

e dezesseis, uma terça-feira, apresentando um embasamento teórico para melhor 12 

entendimento das próximas oficinas; no dia vinte e sete de janeiro do ano de dois mil 13 

e dezesseis, quarta-feira, seria realizada a primeira Oficina de Planejamento com a 14 

análise e reclassificação de informações da Leitura Comunitária. O Sr. Samuel 15 

Wipprich, arquiteto da AMUNESC, propôs que na semana seguinte a estas oficinas 16 

acontecesse um Seminário para discussão de temas relevantes levantados durante a 17 

Leitura Comunitária, então os membros presentes sugeriram os temas: Cidades 18 

Inteligentes; Indústria limpa; Integração do Turismo Rural e o Urbano e Especulação 19 

Imobiliária, sendo aceito por todos e ficando a cargo da AMUNESC confirmar as datas 20 

e horários conforme agenda dos palestrantes. A Sra. Nathália acrescentou ainda que 21 

nos dias dez e onze de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, estaria prevista a 22 

continuidade das Oficinas de Planejamento e que poderiam ser necessárias outras 23 

datas para concluir esta etapa conforme o andamento do processo. A Sra. Matilde 24 

colocou em votação, sendo aprovada por unanimidade a metodologia e o cronograma 25 

aplicado, ficando definido também o horário das dezenove horas para início das 26 

oficinas e que estas deverão ter a duração máxima de duas horas para sua realização. 27 

Em sequência foi comunicado sobre o Decreto n° 9445/2015 que nomeia os delegados 28 

do processo de revisão do Plano Diretor. Não havendo nada mais a tratar, a Sra. 29 

Matilde agradece a presença de todos e encerra a sessão, da qual, para constar, eu, 30 

Matilde Ihvens Guimarães Silva, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 31 

por todos os membros presentes. Campo Alegre, 16 de dezembro de 2015. 32 


