
 
 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA UCAVI 

 
Aos seis dias do mês de abril 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 o Pavilhão de Seminários no Parque Nacional da Cebola, no Cerro Negro em Ituporanga – 
Santa Catarina, 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: Frente Parlamentar em Defesa do Vale do 
Itajaí, criada na Assembleia Legislativa do Estado; 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; Adriano Coelho, 
presidente da Câmara de Vereadores de Ituporanga; Osni Francisco de Fragas, prefeito de 
Ituporanga; Milton Hobus, deputado estadual; Maurício Eskudlark, deputado estadual; Cleia 
Freitas, primeira secretária da UCAVI; Ires Schmitz Weber, residente do FOMPAVI e Leandro Iomes, 
presidente da Câmara Mirim de Ituporanga. 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, solicitando ao 
DNIT, ações na rodovia BR 470, km127 nas proximidades da Escola de Educação Básica Cecília 
Bertha Hildegard Cardoso, tanto quanto a redução da velocidade dos veículos em frente à Escola 
com algum tipo de redutor. A moção foi aprovada por unanimidade. Em seguida, outra moção 
apresentada pela Câmara de Lontras, solicitando a Delegacia da Policia Rodoviária Federal na 
cidade de Itajaí, que viabilize fiscalização em horários de saída da Escola de Educação Básica Cecília 
Bertha Hildegard Cardoso, localizada na rodovia BR470, KM127 no bairro Salto Pilão na cidade de 
Lontras. A referida moção foi aprovada por unanimidade. Moção seguinte, ainda da Câmara de 
Vereadores de Lontras, foi apresentada moção solicitando providências da Secretaria de Estado da 
Saúde e apoio dos deputados do Vale do Itajaí, no sentido de buscar a reativação do HEMOSC 
junto ao Hospital Regional Alto Vale. A moção foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi 
apresentada moção da Câmara de Vereadores de Atalanta, também destinada ao DNIT e ao 
Governador do Estado de Santa Catarina, para que tomem providencias urgentes no sentido de 
instalar redutores de velocidade no trevo de Trombudo Central, na BR-470, ou para que promovam 
alguma alteração no fluxo de trânsito neste local. A referida moção foi aprovada por unanimidade. 
Ato contínuo foi apresentada moção da Câmara de Vereadores de Agrolândia, também destinada 
ao DNIT, solicitando um estudo e a posterior viabilização da reconstrução ou reforma do trevo de 
acesso a cidade de Trombudo Central, na BR 470. A moção foi aprovada por unanimidade. Em 
seguida, moção da Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado, destinada a direção da 
CELESC, manifestando preocupação diante da noticia vinculada recentemente, citando a iniciativa 
da diretoria da CELESC em realizar o fechamento da Unidade Regional de Rio do Sul. A moção foi 
aprovada por unanimidade. Em seguida, moção da Câmara de Vereadores de Aurora, destinada a 
direção do DEINFRA, solicitando a inclusão no projeto de revitalização da rodovia SC- 350, de três 



trevos alemães, que darão acesso às comunidades: 1 – Ribeirão Strey e Ribeirão Elias; 2 Alto 
Ribeirão Pacas, Ribeirão Pacas e Serra Aurora; 3 São Martinho e Santo Antônio. A moção foi 
aprovada por todos. Moção seguinte da Câmara de Vereadores de Aurora, direcionada ao 
DEINFRA, sobre o projeto de revitalização da rodovia SC-350, para implantação de redutores de 
velocidade ou faixa elevada nos km 368 na Vila Valentim e Km 360 no acesso ao Morro do Schulze. 
A moção foi aprovada por unanimidade. A Câmara de Vereadores de Dona Emma, apresentou 
moção a ser encaminhada ao DEINFRA de Rio do Sul, para que viabilize a realização de roçada nas 
margens da SC- 340, na rodovia Immo Zerna. A moção foi aprovada por todos. 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 a 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, “Frente Parlamentar em Defesa do 
Vale do Itajaí” e lembrou que além dos deputados estaduais da região, o deputado coordenador da 
frente parlamentar também foi convidado, porém se fizeram presentes os deputados Milton Hobus 
e Maurício Eskudlark. E, portanto, passou a palavra para os deputados estaduais integrantes da 
frente parlamentar presentes na assembleia, Milton Hobus e Maurício Eskudlark. Após explanação 
sobre os objetivos e a atuação da Frente Parlamentar em Defesa do Vale do Itajaí, os deputados 
responderam alguns questionamentos dos presentes. Ato contínuo, o presidente da UCAVI, Jean 
Rizzieri, passou a palavra ao vereador de Laurentino e 1º tesoureiro da UCAVI, Élcio Bonacolsi, que 
fez um relato da reunião realizada na Secretaria de Segurança Pública em Florianópolis, com a 
direção do IGP, aonde foi apresentada moção das Câmaras de Petrolândia e de Rio do Oeste, 
pedindo contratação de profissionais para o IML de Rio do Sul. O vereador Élcio justificou que a 
UCAVI fez o seu papel, agendando e apresentando os principais pleitos da região, porém a resposta 
é que não há recursos e que a situação será avaliada. Em seguida o presidente anunciou os 
próximos eventos destinados a vereadores e servidores das câmaras, sendo a Marcha dos 
Vereadores a Brasília, no período de 23 a 26 de abril e a próxima assembleia da UCAVI, no dia 11 
de maio em Vidal Ramos. 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 Ituporanga, 
homenagem à câmara anfitriã. Assim, sem mais nada a tratar, o presidente da UCAVI, Jean Carlos 
Rizzieri, deu por encerrada a assembleia, determinando a mim, Cleia Freitas, 1ª secretária, que 
assine e presente ata.  
 

 
 

 
 
 

 


