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4 – 2ª Oficina de Planejamento 10/02 
4.1 – Apresentação, validação dos Elementos do Foco e definição do Foco:

3.1.1 – Elementos da Vocação
3.1.2 – Elementos de Visão de Futuro 
3.1.3 – Elementos de Missão

4.2 – Definição de Objetivos e Ações(Propostas)

5 – 3ª Oficina de Planejamento
5.1 – Confronto das propostas realizadas com a legislação do Plano Diretor atual, e com materiais da 
leitura técnica; (Situação atual x Proposta)

6 – 4ª Oficina de Planejamento
- Avaliar necessidade



Vocação:

Agricultura e pecuária

Turismo

Patrimônio Natural/Ambiental

Qualidade de Vida

Concentração significante das atividades agropecuárias, agricultura familiar e de produção 
orgânica e agroecológica.

Existência, qualidade e riqueza de belezas e recursos naturais em território municipal

Presença de condições e elementos que contribuem para a qualidade e bem-estar da vida humana

Atividades turísticas ligadas ao patrimônio natural/cultural, ao espaço rural e suas práticas

Pontos positivos de Campo Alegre que ajudarão o município a se desenvolver:



Visão de futuro:

Cidade ecomicamente 
fortalecida

com priorização das atividades de agricultura, pecuária e turismo, com mais incentivos aos empreendedores, gerando 
mais oportunidades de emprego e renda.

O que o campo-alegrense deseja para o futuro do município?

Cidade com 
desenvolvimento sustentável

com uso e ocupação ordenados, ecologicamente correta, economicamente viável e socialmente justa.

Cidade com melhores 
condições de infraestrutura e 
equipamentos de lazer

garantindo a pavimentação e manutenção do sistema viário, saneamento básico, preservação da limpeza pública e
equipamentos públicos voltados ao lazer, cultura e esporte atingindo todos os munícipes e turistas.

Cidade com mobilidade 
urbana com  acessibilidade e transporte coletivo público de qualidade.

Cidade com educação 
pública de qualidade

com mais escolas e creches, educação integral, ensino profissionalizante e qualificação técnica.

Cidade segura com ações integradas para o controle da violência e da criminalidade, preservando a tranquilidade e sossego.

com acesso aos meios comunicação em toda extensão do município.Cidade conectada

Cidade saudável com ampliação dos serviços de saúde e melhor atendimento as pessoas em vulnerabilidade social.



Missão

Promoção da gestão democrática

Qual é o compromisso do município de Campo Alegre?

Qualificação e o desenvolvimento equilibrado e sustentável do meio urbano e rural

Cumprimento a premissa constitucional das funções sociais da propriedade e da cidade

Preservação do patrimônio em suas extensões ambientais e culturais

Promoção ao acesso de infraestrutura básica à todas as regiões da cidade

Conservação das condições que proporcionam a boa qualidade de vida à população

Fomento e incentivo as atividades econômicas ligadas ao turismo e agropecuária, agricultura familiar , produção orgânica 
e agroecologia.



Missão Vocação Visão de futuro:

FOCO

Garantir uma cidade sustentável, buscando 
equilíbrio no desenvolvimento entre o meio urbano 
e rural, assegurando a premissa constitucional das 

funções sociais da propriedade e da cidade. 


