
ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA CIDADE DE SÃO 

LOURENÇO DO OESTE - CONCISLO 

 

Aos 21 dias do mês de novembro 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: Rafael Geremia, Terezinha Barzan; e) Clubes de Serviço: Alexandre 

Pansera e Ivete Visoli; f) Conselho de Assistência Social: Nivo Ede Malmann e 

Viviane do Nascimento Erbes; g) Conselho de Desenvolvimento Rural: Artemio José 

Flack e Elizandro Noal; h) Conselho do Idoso: Augusto Domingo Cadore e Severino 

Izidoro Camelo; i) Entidades Empresariais. Atuantes no Meio Urbano e Rural: Elias 

Buffon e Aldevandro Ives Ribas; j) Área de Assistência Social: Irma Terezinha Isoton 

e Aline Gracieli Hass; k) Área de Educação: Adrielle Geremias e Vanessa Regina 

Sartor Galeazzi; 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; conforme lista de presença, bem como registra-se ainda a ausência dos 

seguintes conselheiros: Jussara Azevedo Echer, Celso Jocelho dos Santos, Walmir 

Segatto, Daniele Karin Sangaletti, Antônio Carlos Fergutz, Cristiane Nienov, Everton 

Luiz Lovera, Ilva Marlene Berger, e Glauro Alves de Deus, Maria da Graça A. Balvedi 

Nomura, Maria Irinez G. da Costa, Mauricio de Souza, João Eduardo Linhares, Benice 

Folador, Alexsandro Strada, Solange Tochetto Buzzatta, Geraldino Cardoso, Fernando 

Pressoto, Idalino Bampi e José Lazzarotto. 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 

Quinta Reunião Ordinária, o Presidente determinou que fosse deliberado sobre a 



aprovação da ata da 4ª Reunião Ordinária do Concislo datada de 17/10/2013, para 

posterior aprovação pelos Conselheiros, o que ocorreu por maioria absoluta de votos. 

Após, o Presidente prosseguiu com a pauta, onde a Plenária iniciou a discussão para a  

definição da data e local  da Audiência Pública, sendo que a servidora Caroline Eidt 

ressaltou o fato de que o Regimento prevê que a Audiência Pública terá a duração de 

duas horas prorrogáveis por mais trinta minutos e ainda da necessidade de se ter no 

mínimo quinze dias para a divulgação da Audiência Pública, utilizando-se para isso, 

todos os meios de comunicação possíveis, objetivando a divulgação de forma plena e 

que atinja grande parcela da população lourenciana. A Plenária manifestou-se no 

sentido da dificuldade de previsão da duração da Audiência Pública, sendo que foram 

sugeridos outros locais para a realização desta, tais como o Auditório da ACISLO. O 

Presidente sugeriu o dia 09/12/2013, às 19h30min, e o local o Centro de Eventos, para 

a realização da Audiência Pública, o que foi acatada pela maioria dos presentes. Ato 

contínuo passou-se à definição da comissão responsável pela coordenação e 

organização da Audiência Pública, sendo que foram escolhidos como representantes 

do Poder Público Municipal os servidores municipais Evandro Rodrigo Pandini, Josilene 

Casagrande Sutilli, Caroline Eidt, Ângela Beux e Lauri Centenaro e representantes do 

CONCISLO indicados pelo Presidente, os Srs. Giovani Ecker, João Antônio Garcias, 

Daniel Hippler, Roberto Casagrande e Paulo Eidt.  Após, o Presidente concedeu 

espaço para colocações no tocante à sistemática dos trabalhos da Audiência Pública, 

sendo que a conselheira Josilene Casagrande Suttili manifestou-se sobre a 

necessidade de prever além de uma organização para as datas de realização da 

audiência pública também uma  previsão de datas para a deliberação do conselho 

sobre as alterações que integrarão a lei, etapa que acontecerá após a audiência 

pública, tendo em vista a proximidade do final do ano e o demasiado número de fichas 

protocoladas, tendo o conselheiro Giovani Ecker compartilhado da mesma opinião, 

sugerindo que a audiência fosse realizada em dois dias. Prosseguindo com a pauta, o 

Presidente solicitou que a Plenária indicasse a mesa coordenadora da Audiência 

Pública, sendo que a Plenária manifestou-se no sentido de ser tomada essa decisão 

em outro momento. Após, o Presidente apresentou uma sugestão de cronograma de 

datas para as reuniões ordinárias do CONCISLO para o ano de 2014, sendo que as 

datas restaram assim definidas pela Plenária: 23/01, 20/02, 20/03, 17/04, 22/05, 19/06, 

23/07, 21/08, 18/09, 23/10, 20/11, 18/12, tendo como local a Câmara de Vereadores de 

São Lourenço do Oeste-SC, e o horário de início às 19h30min. Ato contínuo o 



Presidente requereu que o coordenador de cada Comitê Temático efetuasse a entrega 

das atas relativas à análise das fichas destaques, sendo concedido espaço para 

colocações dos coordenadores dos comitês temáticos, momento no qual os 

conselheiros Roberto Casagrande e Ângela Beux informaram que não haviam 

finalizado as atas dos seus Comitês, sendo que o Presidente concedeu dois dias úteis 

para tal intento. Dada a palavra livre aos conselheiros, ninguém mais se manifestou. 

Sem mais assuntos para esta oportunidade, pelo Presidente da Mesa, o Sr. Ilvo Gabriel 

Ioris, foi declarado o encerramento da Quinta Reunião Ordinária do Conselho da 

Cidade de São Lourenço do Oeste, e eu, _____________ Caroline Eidt, lavrei a 

presente ata que segue assinada pelos presentes.  

 

São Lourenço do Oeste - SC, 21 de novembro de 2013. 


