
 
 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA UCAVI 

 
Ao primeiro dia do mês de junho de 2019 (dois mil e dezenove), reuniram-se os vereadores das 
câmaras municipais associadas à União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí - UCAVI, 
assim como Servidores e Contadores de Câmaras, em Assembleia Ordinária da UCAVI, tendo como 
local a Associação dos Aposentados, em Presidente Getúlio, tudo conforme convocação 
devidamente remetida aos vereadores das Câmaras Municipais associadas, com a seguinte ordem 
do dia: 1º) Abertura da Assembleia; 2º) Apresentação e deliberação de moções; 3º) Palestra: 
“Aplicação da Lei Estadual de Limpeza das redes elétricas no Alto Vale do Itajaí e o que isso poderá 
melhorar na distribuição da energia elétrica no Alto Vale”, com o palestrante Manoel Arisoli 
Pereira, Gerente Regional da CELESC; 4º) Assuntos internos da entidade com deliberação de 
resoluções; 5º) Assuntos do Fórum da Mulher Parlamentar – Fompavi; 6º) Palavra livre e 7º) 
Encerramento. Às 9h (nove horas) foi determinado pelo Sr. Jean Carlos Rizzieri, presidente da 
UCAVI, a verificação do quórum, após a constatação da inexistência do quórum previsto no 
Estatuto o presidente da UCAVI solicitou que fosse aguardado o horário para a segunda 
convocação. Às 9h30min (nove horas e trinta minutos) em segunda convocação, o Sr. Presidente, 
Jean Carlos Rizzieri, declarou aberta a Assembleia Ordinária, passando o protocolo a compor a 
mesa, que ficou assim constituída: Jean Carlos Rizzieri, presidente da UCAVI; Marlene Wiemes 
Loch, presidente da Câmara de Vereadores de Presidente Getúlio; Nelson Virtuoso, prefeito de 
Presidente Getúlio; Bento Francisco Silvy, presidente da AMAVI; Darci de Matos, deputado federal; 
Manoel Arisoli Pereira, gerente regional da CELESC; Ires Schmitz Weber, presidente do FOMPAVI e 
Judite Moser, vice-presidente da UVESC. Na sequência, o presidente da UCAVI, Jean Carlos Rizzieri, 
promoveu a abertura da Assembleia Ordinária, desejou boas vindas a todos os vereadores e 
vereadoras, assim como todos os presentes. Após, o protocolo anunciou a execução do Hino 
Nacional. Dando continuidade, o presidente colocou em pauta a apresentação e deliberação de 
moções. Inicialmente foi apresentada moção da Câmara de Vereadores de Lontras, a ser 
encaminhada ao Governador do Estado, Carlos Moisés, e ao Presidente da Fesporte, onde 
manifestam apelo para que seja designado o mais urgente possível um integrador desportivo para 
a região do Alto Vale. A moção foi aprovada por uma unanimidade. Em seguida, foi apresentada 
moção da Câmara de Vereadores de Agrolândia, a ser encaminhada ao Diretor Presidente da 
CELESC, solicitando a abertura da unidade de atendimento da CELESC no município de 
Agrolândia/SC, e que esta possa contar com no mínimo 03 (três) eletricistas, disponíveis em 07 
(sete) dias por semana, com escala de revezamento de turnos, bem como, que a unidade disponha 
de um carro equipado para dar amparo a esses profissionais. A moção foi aprovada por 
unanimidade. Por último, foi apresentada moção da Câmara de Vereadores de Agronômica, a ser 
encaminhada ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, requerendo que seja 
realizado urgentemente o recadastramento da população Agronomense. A moção foi aprovada por 
unanimidade. Dando continuidade o presidente da UCAVI, Jean Carlos Rizzieri, passou a palavra 
para os integrantes da mesa para suas saudações. Na sequência, o presidente da UCAVI colocou 
em discussão e aprovação à ata da assembleia anterior, sendo que a mesma foi aprovada por 
unanimidade sem alterações. No item seguinte, o presidente da UCAVI anunciou a palestra do dia, 
“Aplicação da Lei Estadual de Limpeza das redes elétricas no Alto Vale do Itajaí e o que isso poderá 
melhorar na distribuição da energia elétrica no Alto Vale”, com o palestrante Manoel Arisoli 
Pereira, Gerente Regional da CELESC. O representante da CELESC falou sobre o trabalho que vem 
sendo realizado, projetos para os próximos anos e investimentos da CELESC na região do Alto Vale 
para acabar com um dos maiores problemas enfrentados principalmente nos períodos de verão, 
ou seja, a falta de energia por períodos prolongados. Após a palestra, o gerente regional da CELESC 



respondeu vários questionamentos dos presentes. O presidente da UCAVI agradeceu a 
disponibilidade do palestrante e entregou uma placa como forma de agradecimento. No item 
seguinte, o presidente Jean Carlos Rizzieri, anunciou que a assembleia do mês de julho, será nop 
dia 13 em Rio do Oeste e o tema da palestra será a PEC nº 56/2019, que dispõe sobre a unificação 
das eleições de todas as esferas de governo e em todo território nacional, com o Deputado 
Federal, autor da PEC, Rogério Peninha Mendonça. O presidente anunciou também a realização de 
um curso da CGU de Santa Catarina, sobre o programa e-Ouv e as Ouvidorias das Câmaras 
Municipais, nos dias 10, 11 e 12 de julho no auditório do Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIDAVI, 
em Rio do Sul.  Em seguida, o presidente Jean Carlos Rizzieri fez a entrega de uma placa para a 
Câmara de Aurora, maior delegação presente na assembleia e para a Câmara de Presidente 
Getúlio, homenagem à câmara anfitriã. Assim, sem mais nada a tratar, o presidente da UCAVI, Jean 
Carlos Rizzieri, convidou a todos para a próxima assembleia da UCAVI que será em Rio do Oeste no 
dia 13 de julho e deu por encerrada a assembleia, determinando a mim, Cleia Freitas, 1ª secretária, 
que assine e presente ata.  
 

 

 
 
 


