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Técnicos da Amunesc reuniram-se, na tarde de
terça-feira, com as assessorias de comunicação
das prefeituras de São Bento do Sul e Campo
Alegre. O encontro serviu para traçar estratégias
de mobilização dos moradores dos dois
municípios para o trabalho de revisão do Plano
Diretor.  O assessor da Amunesc, Marcelo Leão,
especialista em Direito Urbanístico, destacou a
importância da participação democrática da
população no processo. “Eu não posso chegar à
casa de alguém e fazer uma mudança, mesmo
que positiva, sem consultar o proprietário. No
Plano Diretor é isso que se faz, consulta-se a
população para saber que mudanças as pessoas
querem e isso evita que o futuro da cidade seja
decidido por um pequeno grupo de cidadãos”,
afirmou o assessor.  A secretária executiva da
Amunesc, Eleonora Bahr Pessoa, chamou a
atenção para as reuniões comunitárias, que são
encontros menores, específicos para moradores
de determinadas regiões do município. “Por
serem reuniões mais localizadas, há necessidade
de uma mobilização capaz de abranger cada
bairro, cada localidade, pois quanto mais as
pessoas participarem e opinarem, mais a revisão
do Plano vai contemplar o município como um
todo”, observou. Durante a reunião, as jornalistas
Juana Dobro (Campo Alegre) e Marília Crispi de
Moraes (São Bento do Sul) apontaram algumas
peculiaridades de cada público. Ficou definido
que os sites das prefeituras vão abrigar um
arquivo com toda documentação referente ao
processo de revisão do Plano Diretor. Redes
sociais também serão utilizadas para a
mobilização e divulgação da agenda de reuniões
e do avanço das discissões. Além do uso da
internet, a cobertura jornalística das reuniões e
audiências públicas atingirá os veículos de
comunicação dos dois municípios.  Conforme
Leão, até mesmo estratégias simples como o
envio de bilhetes às famílias por meio de
estudantes ou avisos após a missa ou culto
religioso também são bem-vindos. “As pessoas
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precisam compreender que as opiniões delas
terão um resultado prático, pois serão
transformadas em Lei”, comentou. Para Leão,
também é importante que a população entenda
que o Plano Diretor não pertence a uma gestão,
pois é válido para mais dez anos. Os arquitetos
da Amunesc Nathalia de Souza Zattar e Samuel
Henrique Wipprich também participaram do
encontro.  O secretário de   e
presidente do Concidade, Cássio Luiz
Zschoerper, aguarda a indicação dos
representantes das entidades que vão compor o
Núcleo Gestor, o que deve ocorrer nos próximos
dias. Na próxima reunião do Concidade haverá a
aprovação do regimento interno e preparação da
primeira audiência pública.  Marília Crispi de
MoraesAssessoria de ImprensaPrefeitura de São
Bento do SulContatos:
imprensa@saobentodosul.sc.gov.br | 3631.6132
| 3631.6114 | 3631.6154
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