ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA CIDADE DE SÃO
LOURENÇO DO OESTE - CONCISLO
Aos 18 dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às dezenove e quarenta horas,
nas dependências do Anfiteatro da Prefeitura Municipal de São Lourenço do Oeste-SC,
localizado na Rua Duque de Caxias, 789, 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) Instituto Cultural de São
Lourenço: Altamir Jorge Lemes Da Rosa, Gesmari Soletti Maffeollett, Everton Luiz
Lovera; b) P.P.E. - Secretaria de Desenvolvimento Regional: Tomé Francisco Etges e
Cristiane Nienov; c) PPM – CDM: Adirlei Carlos Santian e Glauro Alves de Deus; d)
CREA: Mauricio de Souza e Ailton Pandini; e) Poder Legislativo Municipal: Daniela
Puerari Esser, Kelly Suzana Spenassato; f) Bairro Santa Catarina: Jair José Artuso; g)
Conselho de Desenvolvimento Rural: Elizandro Noal; h) Bairro Centro: Isidério Luis
Moretto e Maria da Graça A. Balvedi Nomura; i) Entidades empresariais atuantes no
meio urbano e rural: Ozeias C. Moreira; j) PPM – Área de Transporte e Mobilidade
Urbana: Diogo Sutilli; k) Área da Educação: Lúcia Ilaine da Costa e Solange Tochetto
Buzatta; conforme lista de presença, bem como registra-se ainda a ausência dos
seguintes conselheiros: Benice Folador, Ilva Marlene Berger, Douglas Visoli, Fausto
Echer, Jader Gabriel Ioris; Edson Carbonari, Aline Raquel Dreher, Neri Somensi, Daniel
Rodrigo Hippler, José Lazzarotto, Jussara Azevedo Echer, Ivete Visoli, Cleia Raulino Ioris,
João Eduardo Linhares, Nereide Maria Curioletti, Jeferson Bach, Eduardo Bratti, Jussani
de Fátima Trevisol, Sérgio Hentz, Osni Trindade, Idalino Bampi. 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 Caroline Eidt.
Para dar início a Sétima Reunião Ordinária, o Presidente determinou que fosse deliberado
sobre a aprovação da ata relativa à reunião ordinária datada de 02/09/2014, para
posterior aprovação pelos Conselheiros, o que ocorreu por maioria absoluta de votos. Ato
contínuo, o Presidente falou sobre o artigo 17 do Regimento, relativo à exclusão dos
conselheiros faltantes e sobre a possibilidade de comunicação ao Ministério Público
considerando o elevado número de conselheiros excluídos do CONCISLO devido a este
fato. A conselheira Oneide Galeazzi Etges perguntou ao Presidente sobre o número de
conselheiros faltantes, se esse era elevado, sendo que o Presidente respondeu
afirmativamente. A servidora Caroline Eidt explicou como estava a situação desses
conselheiros e como funcionava a substituição do titular pelo suplente. O Diretor Giovani
também manifestou-se no sentido de que a sua preocupação era de que o CONCISLO é
formado por inúmeros segmentos da sociedade e que para esta representação ocorra, há
a necessidade dos conselheiros se fazerem presentes nas reuniões do referido Conselho
para que possam deliberar sobre os assuntos de interesse do município. O procurador do
município, Sr Evandro Rodrigo Pandini sugeriu que fosse exposto ao Promotor de Justiça
dessa Comarca a situação do CONCISLO a titulo de informação, pois acredita que o
Regimento do CONCISLO permite que o próprio Conselho decida a respeito dessa
temática, sendo que o conselheiro João Garcias declarou sua concordância com o que
fora exposto. Na sequência, a servidora Caroline Eidt expôs que segundo o Regimento só
é possível à substituição de conselheiros por ocasião da realização do Congresso das
Cidades. A conselheira Viviane do Nascimento Erbes falou sobre a questão do horário da
realização das reuniões, que segundo ela, dificulta a participação dos agricultores. Com
relação a este mesmo assunto, o Diretor Giovani declarou que poderia ser pensado na
possibilidade de uma ajuda de custa para esses agricultores, considerando o
deslocamento da zona rural até o local das reuniões. O conselheiro Paulo Eidt expôs que

não é viável a troca de horário das reuniões considerando que o horário comercial
impossibilita a participação da maioria dos conselheiros nestas. O presidente do
CONCISLO questionou o procurador do município no tocante à possibilidade de ser
antecipada a realização do Congresso das Cidades, para suprir a lacuna que restou nas
entidades sem representantes. O procurador declarou que há a necessidade de alteração
no Regimento do CONCISLO e no Plano Diretor Participativo para que haja essa
antecipação. Após, o Presidente passou a palavra à servidora Ângela Beux para que esta
expusesse à Plenária os pedidos de parcelamento do solo protocolados na Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento Urbano, quais sejam, requerente do primeiro pedido,
Ricardo Ranzan, e do segundo pedido, Prefeitura Municipal. Após, o Presidente passou à
palavra ao Diretor de Planejamento Urbano Giovani Ecker, que iniciou sua fala expondo
sugestão de alteração das tabelas dos parâmetros para as áreas industriais. Referido
servidor ressaltou que não haveria a possibilidade de ser deliberado sobre esse assunto,
por falta de quórum e que por ocasião da próxima reunião será apresentado um
cronograma de trabalho com as prioridades e questões mais urgentes. Prosseguindo com
a pauta, o mesmo servidor falou sobre os ofícios protocolados na Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento Urbano, quais sejam, requerentes Cell Site Solutions,
tendo como objeto a instalação de antena de telefonia celular, e Neli Balena, tendo como
objeto edificação de barracão industrial. 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 Sétima 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, 18 de setembro de 2014.

