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

 
ATA N.° 1/2018 

Ata da Sessão Ordinária do NÚCLEO GESTOR 
DO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO 
DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-
SC, realizada no dia 29 de junho de 2018, às 
09:00 horas, no Espaço Cultural “Sirley Maria 
Neumann Johanson”. 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, no 1 

Auditório do Espaço Cultural “Sirley Maria Neumann Johanson”, 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 6 

relembrando os eventos relacionados à Revisão do Plano Diretor e destacando que 7 

solicitou ao Poder Executivo municipal, por meio do Ofício n°02/2018, a atualização do 8 

Decreto de nomeação dos membros deste Núcleo Gestor a fim de dar continuidade ao 9 

processo com representantes participativos, portanto o Decreto n° 11338 de 25 de 10 

junho de 2018 traz as devidas alterações, assim como o Decreto n° 11325 de 14 de 11 

junho de 2018 de atualiza os membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e 12 

Urbano de Campo Alegre, os quais também fazem parte do Núcleo Gestor. Seguimos 13 

com a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada e assinada conforme última 14 

lista de presenças. Foi passada a palavra para a Sra. Nathália Zattar, arquiteta da 15 

AMUNESC, que apresentou uma retrospectiva de todo o processo de revisão já 16 

realizado, a primeira audiência, as reuniões comunitárias, as eleições de delegados, as 17 

capacitações, as oficinas de planejamento e em seguida expôs a nova Estruturação da 18 

Minuta do Plano Diretor que está sendo finalizada, explicando que a principal 19 

atualização está na condensação das leis de perímetro urbano, zoneamento, uso e 20 

ocupação do solo e parcelamento do solo no mesmo caderno, de forma clara e 21 

fazendo com que todo o texto acompanhe a mesma finalidade, assim como a 22 

atualização de base cartográfica.  A seguir foi apresentada a proposta de cronograma 23 

dos eventos das etapas 5, 6, 7 e 8 com objetivo de encerrar a revisão e enviar ao 24 

Legislativo ainda neste ano, colocando para apreciação dos membros e votação as 25 

seguintes datas: para reunião de apresentação da minuta para os delegados nos dias 26 

18 de julho e 19 de julho de 2018; a 2ª audiência pública no dia 15 de agosto de 2018, 27 

a consulta pública de 16 de agosto a 17 de setembro de 2018; o período de ajustes na 28 

minuta conforme consulta pública de 18 de setembro a 17 de outubro e a 3ª audiência 29 

pública no dia 18 de outubro de 2018. Ouvidos os membros, todos de acordo com as 30 

datas, foi questionado o horário de realização destes eventos, que por decisão da 31 

maioria fica estabelecido para ter início sempre as 19:30 horas. Foi discutida também 32 

a forma de apresentação da consulta pública, na qual a maioria concordou que os 33 

delegados do processo de revisão do Plano Diretor ficassem responsáveis por receber 34 



as propostas e realizar o protocolo durante o período de consulta pública, com 35 

objetivo de auxiliar, fornecer informações e facilitar o acesso, já que todos os setores 36 

estão representados pelos delegados, destacando que mesmo assim deverão receber 37 

as propostas de qualquer interessado. Após convidar para que todos continuem 38 

participando dos eventos seguintes do processo de revisão, não havendo nada mais a 39 

tratar, a Sra. Matilde agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, para 40 

constar, eu, Matilde Ihvens Guimarães Silva, lavrei a presente ata que, se aprovada, 41 

será assinada por todos os membros presentes nesta data. Campo Alegre, 29 de junho 42 

de 2018. 43 


