ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA CIDADE DE SÃO
LOURENÇO DO OESTE - CONCISLO
Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e treze, às dezenove horas e trinta
minutos, aproximadamente, nas dependências da Câmara de Vereadores, situada na
rua Duque de Caxias, nº 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, Rangel Kehl, Celso
Jocelho dos Santos; 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)
Conselho de Desenvolvimento Rural: Artemio José Flack e Elizandro Noal; f)
Conselho do Idoso: Augusto Domingo Cadore e Severino Izidoro Camelo; g)
Entidades Empresariais Atuantes no Meio Urbano e Rural: Elias Buffon e
Aldevandro Ives Ribas; h) Área de Educação: Gilda Valandro, Ana Augusta Gandini,
Adrielle Geremias e Vanessa Regina Sartor Galeazzi; i) Bairro São Francisco: Valter
Linhares e Girson Costa; j) Distrito de São Roque: Lourenço Otowicz, Clezio Coan,
Vanderlei Bosa e Luiz Milan; k) Entidades empresariais atuantes no meio urbano e
rural: Roberta Reichert Negri e Walmir Segatto; l) Bairro Brasilia: Douglas Visoli e
Antônio Carlos Fergutz, m) Poder Público Municipal: Reinaldo Francisco Guerra
Júnior e Tatiane L. Dal Pont, n) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia:
Ailton Pandini e Mauricio de Souza, o) Instituto de Ensino Superior atuantes no
município: Norival João Cenci e Ilva Marlene Berger; p) Movimentos Sociais e
Populares atuantes no meio urbano: José Luiz Peres, Jeferson Bach, Ivonete dos
Santos, Jair Lemes da Rosa Júnior; q) Poder Legislativo Municipal: Luis Carlos do
Nascimento, Ederson Hermann, Kelly Suzana Spenassato, Daniela C. Puerari Esser,
conforme lista de presença, bem como registra-se ainda a ausência dos seguintes
conselheiros: Ivandro Henrique, Lenir Suzin Allievi, Daniel Rodrigo Hippler, Diogo
Sutilli, Jusani de Fátima Trevisol, José Lazarotto, Edson Carbonari, Ivete Visoli, Nivo
Ede Malmann, Aline Gracieli Hass, Altamir Jorge Lemes Da Rosa, Jussara Azevedo
Echer, Daniele Karin Sangaletti, Cristiane Nienov, Everton Luiz Lovera, Glauro Alves de
Deus, Maria da Graça A. Balvedi Nomura, Osni Trindade, Maria Irinez G. da Costa,

Aline Raquel Dreher, João Eduardo Linhares, Benice Folador, Alexsandro Strada,
Solange Tochetto Buzzatta, Fernando Pressoto, Idalino Bampi, Cleia Raulino Ioris, Irmã
Lúcia Anita Caçol, Fausto Echer, Neri Somensi, Nereide Maria Curioletti, Jader Gabriel
Ioris, 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 pelos servidores municipais: Doutor Evandro Rodrigo Pandini e
Daniel Lorenzeti. Para dar início a Sexta Reunião Ordinária, o Presidente determinou
que fosse deliberado sobre a aprovação da ata da 5ª Reunião Ordinária do Concislo
datada de 21/11/2013, para posterior aprovação pelos Conselheiros, o que ocorreu por
maioria absoluta de votos. Após, o Presidente prosseguiu com a pauta, a fim de decidir
sobre a sistemática de apresentação e análise das fichas de destaque para deliberação
do CONCISLO, nos termos do art. 23 do Plano Diretor Participativo.

Após, o

Presidente deu a palavra ao Prefeito Municipal, Senhor Geraldino Cardoso, que
explanou o seguinte: a sociedade clama por mudanças imediatas, mas as mudanças
do Plano Diretor Participativo é de responsabilidade do CONCISLO, que uma vez
decidido passa pelo Poder Executivo para formular a proposta e posteriormente
encaminhar a Câmara de Vereadores para análise e aprovação; o prefeito ainda
ressaltou que o CONCISLO deve analisar aquilo que é prioritário, pois tem algumas
propostas que são inadiáveis; o Prefeito ainda explicou que o Poder Executivo, a partir
de 2014, vai trabalhar no atendimento dos dispositivos do Plano Diretor Participativo
em vigor. Na sequência, o presidente deu a palavra ao Dr. Rodrigo Pandini, que
explicou o seguinte: o que foi sugerido inicialmente seria destacar os assuntos mais
prementes, fazer um projeto de lei com base nessas fichas e deixar para um segundo
momento aquilo, em tese, que não é de menor relevância; o conselheiro ainda
explanou que a audiência pública levou três dias para analisar todas as fichas e que no
conselho levaria o dobro do tempo, no mínimo, desta forma o conselheiro sugeriu que
os conselheiros teriam que dedicar um tempo para análise das fichas, de forma
individual e por meio da internet, a fim de rever a deliberação do comitê temático a
respeito da ficha convalidada pela audiência pública e o conselheiro que eventualmente
entenda que a decisão do comitês está equivocada, por alguma razão, ou que ela deva
ser trazida para a plenária, solicita a reanálise pela plenária, pois a partir do momento
que se esgotar o prazo da plenária a ficha não retornará mais, sendo levada direto para

Projeto de Lei, pelo Poder Executivo. Em seguida o presidente colocou a proposta do
Dr. Rodrigo Pandini em votação que foi aprovada por maioria absoluta dos
conselheiros. Na sequência o presidente sugeriu a data de 16 de dezembro de 2013
para que os conselheiros possam protocolar as fichas que merecem ser revisadas pela
plenária do CONCISLO, que foi aprovada por maioria absoluta dos conselheiros. Em
seguida o presidente sugeriu a data de 18 de dezembro de 2013, às 19 horas, na
Câmara de Vereadores de São Lourenço do Oeste para realização de sessão
extraordinária, para análise das fichas de destaques que merece ser revista pela
plenária; o presidente colocou a proposta em votação que foi aprovada pela maioria
dos conselheiros presentes. 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 Sexta Reunião Ordinária do
Conselho da Cidade de São Lourenço do Oeste, e eu, _____________ Daniel
Lorenzeti, lavrei a presente ata que segue assinada pelos presentes.
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