ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA UCAVI
Aos nove dias do mês de março 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 Câmara de Vereadores, em Imbuia, 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) Apresentação e aprovação do Plano de
Trabalho e Atividades da UCAVI para o exercício de 2019 e calendário de assembleias da UCAVI; 4º)
Palestra sobre “observações importantes sobre o processo legislativo, a atuação das comissões
permanentes e temporárias da Câmara Municipal e as audiências públicas obrigatórias do poder
legislativo, com o assessor jurídico da UCAVI, Marcionei Rengel; 5º) Assuntos internos da entidade
com deliberação de resoluções; 6º) Assuntos do Fórum da Mulher Parlamentar – Fompavi; 7º)
Palavra livre e 8º) 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; Henrique Leopoldo
Erhardt, presidente da Câmara de Vereadores de Imbuia; João Schwambach, prefeito de Imbuia;
Amilton Machado, vice-prefeito de Imbuia; Cleia Freitas, primeira secretária da UCAVI; Carmem
Cardoso Bitencourt, vice-presidente do FOMPAVI e Samuel Rocha, secretário geral nacional da
UVB. 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. Na sequência foi realizada
homenagem as mulheres, pela passagem do Dia Internacional da Mulher e houve apresentação
cultural, com a jovem imbuiense, Jaciara Oliveira, que cantou uma música também em
homenagem as mulheres. Dando continuidade, o presidente colocou em pauta a apresentação e
deliberação de moções. Inicialmente foi apresentada moção da Câmara de Vereadores de
Petrolândia, sendo uma Moção de Repúdio a ser enviada aos órgãos competentes, diante da falta
de auxiliar de medicina legal ou auxiliar de necropsia para atuação junto ao IML de Rio do Sul. A
moção foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi apresentada moção da Câmara de
Vereadores de Rio do Oeste, também solicitando a contratação ou transferência de um médico
legista para o Instituo Geral de Perícias de Rio do Sul, sendo a moção aprovada por unanimidade.
Outra moção apresentada pela Câmara de Vereadores de Rio do Oeste foi para solicitar
providências por parte do DEINFRA, para construção de trevo alemão na Rodovia SC-350, no
município de Rio do Oeste, próximo ao portal da cidade e outro trevo alemão no acesso ao Bairro
Ribeirão do Tigre, onde se localiza o atrativo turístico “Gruta do Tigre”, antigas reivindicações, haja
vista o grande fluxo de veículos nos dois pontos citados. A moção foi aprovada por unanimidade.
Em seguida foi apresentada moção da Câmara de Vereadores de Mirim Doce, sendo uma Moção
de Apelo a ser encaminhada ao Governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, diante dos
problemas apresentados na pavimentação asfáltica do trecho SC-425 entre Mirim Doce e BR-470,
desde sua inauguração em 2011, sendo que desde a inauguração até agora, os problemas só se
agravaram e em alguns trechos não há mais vestígios de asfalto, tendo ficado apenas a estrutura
da base e os buracos tomaram conta da pista. A moção foi aprovada por unanimidade. Em seguida
foi apresentada moção da Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado, a ser encaminhada ao
presidente do Instituto Nacional de Seguro Social e outros órgãos competentes, solicitando maior

agilidade na análise de processos previdenciários, pois a morosidade do INSS faz com que pessoas
que trabalharam por várias décadas, tenham que esperar anos para que os processos sejam
analisados. A moção foi aprovada por todos. Em seguida foi apresentada moção da Câmara de
vereadores de Agronômica, sendo uma Moção de Reconsideração, a ser enviada aos órgãos
competentes, em razão do prejulgado que veda a administração pública de contratar serviços de
radiodifusão comunitária, levando em consideração o interesse e a necessidade dos entes públicos
divulgarem seus atos nas rádios comunitárias dos seus municípios. A moção foi aprovada por
unanimidade. Em seguida foi apresentada moção da Câmara de Vereadores de Imbuia, solicitando
que seja encaminhada ao Governador do Estado de SC, Carlos Moisés da Silva, para que sejam
revogados, cancelados ou anulados os decretos editados em 2018, que revogam benefícios fiscais
no âmbito do ICMS par ao segmento produtivo do Estado, alterando as alíquotas do ICMS sobre
vários produtos, inclusive itens da cesta básica, com reflexos negativos no custo de vida da
população. A moção foi aprovada por unanimidade. Por último foi apresentada moção da Câmara
de Vereadores de Lontras, solicitando as autoridades competentes, em especial ao presidente da
CELESC, Cleicio Poleto Martins, que seja revista a mudança da estrutura organizacional da CELESC
para 8 núcleos, rebaixando assim a agência de Rio do Sul, que atende 28 municípios. A moção foi
aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o presidente Jean Carlos Rizzieri, anunciou a anunciou a
palestra do dia “Observações importantes sobre o processo legislativo, a atuação das comissões
permanentes e temporárias da Câmara Municipal e as audiências públicas obrigatórias do poder
legislativo, com o assessor jurídico da UCAVI, Marcionei Rengel, que após a palestra respondeu
questionamentos dos participantes. Ato contínuo, o presidente Jean Carlos Rizzieri, informou que o
Plano de Trabalho e Atividades da UCAVI para 2019, está disponível no site da entidade e a
disposição das Câmaras. O presidente anunciou também que o Relatório de Gestão, Atividades e
de Prestação de Contas da UCAVI está disponível na página eletrônica, cumprindo a Lei da
Transparência. O presidente prestou esclarecimentos também sobre a assinatura do contrato e da
ordem de serviço para início da obra de construção da sede da UCAVI. Sobre os próximos eventos
para vereadores e servidores, o presidente anunciou o Encontro Estadual de Vereadores 2019 da
UVESC, nos dias 27, 28, e 29 de março em Florianópolis e a Marcha dos Vereadores a Brasília,
evento promovido pela UVB no período de 23 a 26 de abril. O presidente anunciou também a
realização da próxima assembleia da UCAVI, no dia 06 de abril em Ituporanga. Em seguida, o
presidente Jean Carlos Rizzieri fez a entrega de uma placa para a Câmara de Dona Emma, maior
delegação presente na assembleia e para a Câmara de Imbuia, 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.

