ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA CIDADE DE SÃO
LOURENÇO DO OESTE - CONCISLO
Aos 17 dias do mês de outubro de dois mil e treze, às dezenove e quarenta horas, nas
dependências da Câmara de Vereadores de São Lourenço do Oeste-SC, localizado na Rua
Duque de Caxias, 522, Centro, neste município de São Lourenço do Oeste, Estado de Santa
Catarina, reuniram-se, em sessão ordinária, os conselheiros do Conselho da Cidade de São
Lourenço do Oeste – CONCISLO. Registra-se a ausência dos representantes das seguintes
representatividades: a) Polícias Civil, Militar e Rodoviária: Evandro Vieira, Carlos Augusto de
Andrade Morbini; b) Entidades das Empresas Atuantes no Meio Urbano e Rural: Tania
Mara Soster Rissi, Ozeias C. Moreira; c) Entidades dos Sindicatos de Trabalhadores
Urbanos e Rurais: Érico Ecker, Jaqueline Aparecida Tonial; d) Poder Público Municipal da
Área de Saúde: Sergio Hentz, Rafael Geremia, Terezinha Barzan; e) Poder Público
Municipal da Área de Arrecadação: Daniel Ioris, Daniele Karin Sangaletti; f) Secretaria de
Desenvolvimento Regional: Tomé Francisco Etges e Cristiane Nienov; g) Clubes de
Serviço: Alexandre Pansera e Ivete Visoli; h) Conselho de Cultura: Zenilda Sutihl Diehl e
Everton Luiz Lovera; i) Conselho do Idoso: Augusto Domingo Cadore e Severino Izidoro
Camelo; j) Entidades Empresariais Atuantes no Meio Urbano e Rural: Elias Buffon e
Aldevandro Ives Ribas; k) Instituições de Ensino Superior Atuantes no Município: Norival
João Cenci e Ilva Marlene Berger; l) Instituto Cultural de São Lourenço: Altamir Jorge Lemes
Da Rosa e Gesmari Soletti Maffeollett; m) Bairro São Francisco: Valter Linhares e Girson
Costa; n) Distrito de São Roque: Lourenço Otowicz, Clezio Coan, Vanderlei Bosa e Luiz
Milan, o) Conselho de Educação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica de Valorização dos Professores da Educação (Fundeb) e de
Alimentação Escolar: Lúcia Iliane da Costa e Solange Tochetto Buzatta; p) Movimentos
Sociais e Populares Atuantes no Meio Rural: Claudete Cadore e Lucia de Andrade, q)
Distrito de Frederico Wastner: José Rocha Vieira e Ercilha F. Rocha Vieira, conforme lista de
presença. Bem como registra-se ainda a ausência dos seguintes conselheiros: Jussara
Azevedo Echer, Celso Jocelho dos Santos, Viviane do Nascimento Erbes, Artêmio José Flack,
Alexsandro Alencar Strada, Cleia Raulino Ioris, Irmã Lucia Anita Caçol, Ailton Pandini, Fausto
Echer, Neri Somensi, Walmir Segatto, Nereide Maria Curioletti, Jeferson Bach, Eduardo Bratti,
Daniel Rodrigo Hippler, Kelly Suzana Spenassatto, João Eduardo Linhares, Benice Folador,
Irma Terezinha Isoton, Vanessa Regina Sartor Galeazzi, Daniel Lorenzeti, Glauro Alves de
Deus, Ederson Hermann, Antonio Carlos Fergutz, Maria da Graça A. Balvedi Nomura, Edson
Carbonari, Osni Trindade, Daniela C. Puerari Esser, Arnildo Lazarotto, Quentino Bagio, Lori
Konrad Campana, Maria Irinez G. da Costa, Bruno Kirstem, Reinoldo de Andrade, Osni
Trindade, Sendo justificada a ausência dos conselheiros: Alexandre Pansera, Jader Gabriel
Ioris, Idalino Bampi, Jussani de Fátima Trevisol, Elaine Baggio e José Lazarotto. Após a
recepção dos conselheiros e coletas das assinaturas na lista de presença, foi realizada a
entrega de crachás. O Presidente do Concislo, Sr. Ilvo Gabriel Ioris, abriu a reunião dando
boas vindas aos presentes e agradeceu a presença de todos os conselheiros. A mesa
coordenadora foi presidida pelo Senhor Ilvo Gabriel Ioris, e pela servidora municipal Caroline
Eidt. Para dar início a Quarta Reunião Ordinária, o Presidente determinou que fosse deliberado
sobre a aprovação da ata da 3ª. Reunião Ordinária do Concislo datada de 19/09/2013, para
posterior aprovação pelos Conselheiros, o que ocorreu por maioria absoluta de votos. Após, o
Presidente concedeu espaço para que a servidora Caroline Eidt expusesse para a Plenária as
alterações na Resolução CONCISLO 001/2013, mais especificamente o artigo 17, sendo estas

definidas na última reunião ordinária, no tocante à previsão de faltas justificadas ou não pelos
conselheiros e o processo de desligamento destes do CONCISLO. Referidas alterações foram
aprovadas pela maioria absoluta dos presentes. Ato contínuo, o Presidente determinou que a
servidora municipal Caroline Eidt efetuasse a leitura da demanda protocolada junto à
Secretaria Executiva pela empresa Claro S/A, que solicita posicionamento da Prefeitura
Municipal quanto à viabilidade da relocação da estação rádio base da empresa localizada na
Comunidade de São Paulinho. Nesse momento, o Presidente solicitou que a servidora Ângela
Beux falasse sobre a parte técnica da demanda, a qual expôs para a Plenária que referida área
localiza-se fora do perímetro urbano deste município, junto a uma Zona de Expansão Industrial,
para qual não estão definidos os parâmetros urbanísticos conforme lei complementar no 146, de
28 de dezembro de 2012, e considerando o protocolo n° 1157-2013, onde a empresa Claro S/A
solicita posicionamento da Prefeitura Municipal quanto a viabilidade de instalação de ERB
(estação de rádio base) SCSNX04, substituindo as funções da SCSNX02 instalada nas
proximidades, procedimento não regulamentado em legislação específica no município, quanto
as diretrizes e parâmetros de implantação, nasceu assim a necessidade de referida demanda
ser encaminhada para análise do CONCISLO por ocasião da reunião ordinária do dia 17 de
outubro de 2013, para que fosse deliberado, considerando que não há legislação específica no
caso da instalação de estação rádio-base, sendo adotado o Plano Diretor Participativo como
diretriz.
Nesse
momento,
a
servidora
Josilene
Casagrande Sutilli expôs que toda a documentação relativa à demanda que foi disponibilizada
pela empresa Claro e pela equipe técnica da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Urbano seria apresentada no datashow para visualização pelos conselheiros. Ato contínuo, o
conselheiro Giovani Ecker questionou qual o motivo dessa relocação, oportunidade em que a
servidora Josilene Casagrande Sutilli expôs que não foi possível a renovação do contrato pela
empresa Claro com o antigo proprietário da área, somente com o proprietário da área vizinha,
momento em que este conselheiro manifestou-se no sentido de que não haveria nenhum
empecilho à relocação da estação de rádio base. O conselheiro Jair Lemes da Rosa Júnior
questionou a Plenária no sentido de que essa demanda deveria aguardar a alteração do Plano
Diretor Participativo, sendo que neste momento a servidora Josilene Casagrande Sutilli atentou
para o fato de que, caso fosse essa a posição da Plenária, o município acabaria por ficar sem a
cobertura do sinal de telefonia da empresa requerente. Nesse momento, o Procurador do
Município, Sr. Evandro Rodrigo Pandini, explicou à Plenária que essa demanda necessita de
uma validação junto ao CONCISLO, de ser chancelado por este Conselho. A conselheira
Ângela Beux questionou a Procuradoria no sentido do CONCISLO poder aprovar demandas
sem que a lei fosse clara, ou contrariando esta. Por fim, a Plenária pugnou pela aprovação da
relocação da estação de rádio base conforme apresentado pela empresa Claro no protocolo
anteriormente descrito. Prosseguindo com a pauta, o Presidente colocou que foram
protocoladas 171 fichas destaque no período destinado à esta primeira fase de alteração do
Plano Diretor Participativo e após requereu que a servidora Caroline Eidt fizesse algumas
observações sobre o funcionamento dos Comitês Temáticos segundo a Resolução 001/2013 –
Regimento do CONCISLO, sendo que esta servidora expôs que fora questionada pelo
conselheiro João Antônio Garcias no tocante à necessidade de um conhecimento técnico
quando da análise de cada ficha destaque, do auxílio de terceiros interessados na demanda ou
de que alguma forma possam colaborar e complementar a análise dessas fichas e se o
Regimento do CONCISLO prevê esse tipo de situação. Ato contínuo, iniciou-se assim a leitura
dos artigos 39, 40, 42 à 46 da referida Resolução, que trata sobre esse tipo de situação e
assuntos afetos ao trabalho dos comitês temáticos. Após, o Presidente iniciou a distribuição

das fichas destaque para o coordenador de Comitê Temático, sendo que a servidora Caroline
Eidt expôs para a Plenária os critérios adotados pela Secretaria Executiva do CONCISLO,
juntamente com a equipe técnica da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano,
para a separação destas fichas destaque, ressaltando que após a triagem das fichas destaque
protocoladas, foram adotando os seguintes critérios: fichas com assuntos referentes a níveis de
incomodidade, estudo de impacto de vizinhança, áreas verdes, saneamento básico, foram
encaminhadas para o Comitê de Saneamento Básico e Meio Ambiente; fichas com assuntos
referentes a sistema viário, faixas de domínio, estacionamentos, ciclovias, foram encaminhadas
para o Comitê de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana; fichas com assuntos referentes
aos parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo (afastamentos, coeficiente de
afastamentos, número máximo de pavimentos, zoneamentos e áreas de especial interesse,
parcelamento do solo, condomínios horizontais, temas que envolvem a interpretação da lei,
remissões à lei, coeficiente de aproveitamento, adequação e atualização dos anexos da
cartografia, perímetro urbano), foram encaminhadas para o Comitê de Planejamento e Gestão
do Solo; fichas com assuntos referentes à regularização fundiária foram encaminhadas para o
Comitê de Habitação. Ainda, houve fichas com assuntos que a equipe técnica entendeu pela
necessidade da análise ser efetuada pelos Comitês Temáticos Planejamento e Habitação,
Planejamento e Meio Ambiente, e por último todos os Comitês, sendo necessário a análise
conjunta pela Plenária. Nesse momento, a conselheira Josilene Casagrande sugeriu que os
conselheiros aproveitassem para reunir-se e definir as datas/locais dos encontros de cada
comitê temático e consequente análise das fichas destaque protocoladas. Após, o Presidente
concedeu quinze minutos para que os Comitês Temáticos se reunissem para a análise das
fichas destaque e definição das datas/locais dos encontros de cada comitê temático, sugerindo
locais tais como Câmara de Vereadores, Anfiteatro e Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal, ACISLO, AMNOROESTE, Centro de Eventos e Centro de Idosos. Dada a palavra
livre aos conselheiros, o conselheiro Élcio Klaus sugeriu que as fichas destaque fossem
digitalizadas e disponibilizadas no link do CONCISLO, bem como a relação das fichas
destaque, sendo que o Presidente acatou a sugestão, requerendo que a servidora Caroline
assim o faça. Ato contínuo, o Presidente ressaltou a importância da participação dos
vereadores no processo de alteração do Plano Diretor Participativo, sendo vital a presença
destes nas reuniões dos comitês temáticos, bem como nas reuniões ordinárias e
extraordinárias do CONCISLO. Ainda, a servidora Caroline Eidt sugeriu que os conselheiros
entrassem em contato com a Secretaria Executiva do CONCISLO informando a data e local
das reuniões de cada comitê temático, para que essa informação fosse disponibilizada no link
do CONCISLO, auxiliando a sua divulgação e publicidade. Nesse momento, o conselheiro João
Antônio Garcias sugeriu que, considerando a grande quantidade de fichas destaque a serem
analisadas pelos comitês e o exíguo prazo para essa tarefa, que fosse dado prioridade à
aquelas fichas consideradas mais urgentes e relevantes, e que fossem realizadas duas
Audiências Públicas. Após, foram definidas as datas e locais da primeira reunião de cada
comitê temático, sendo estas disponibilizadas posteriormente no link do CONCISLO. Sem mais
assuntos para esta oportunidade, pelo Presidente da Mesa, o Sr. Ilvo Gabriel Ioris, foi
declarado o encerramento da Quarta Reunião Ordinária do Conselho da Cidade de São
Lourenço do Oeste, e eu, _____________ Caroline Eidt, lavrei a presente ata que segue
assinada pelos presentes.
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