ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA UCAVI
Aos onze dias do mês de maio 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 Parque Municipal de Eventos Francisco Agostinho Koerich, em Vidal Ramos, 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: Explanação da situação atual da BR470 sobre duplicação, concessão, manutenção e o
que o CD BR470 que reúne mais de 20 entidades regionais está planejando executar a curto, médio
e longo prazo, com o palestrante Cleber Stassun, Secretário Executivo da ACIRS; 4º) Deliberação
sobre assuntos da construção da SEDE da UCAVI/AMAVI/Camara Municipal de Rio do Sul; 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; Ivonésio Heck, presidente da Câmara de Vereadores de Vidal Ramos; Odilmar
de Souza, prefeito de Vidal Ramos; Milton Hobus, deputado estadual; Juarez Rodermel, prefeito de
Atalanta e representante da AMAVI; Cleia Freitas, primeira secretária da UCAVI; Ires Schmitz
Weber, residente do FOMPAVI e Cleber Stassun, secretário executivo da ACIRS e palestrante. 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, para ser encaminhada ao Governador do
Estado, Carlos Moisés, contra o Projeto de Lei nº 089.4/2019 que visa retirar recursos do
orçamento da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. A moção foi aprovada por
unanimidade. Em seguida, também da Câmara de Vereadores de Lontras foi apresentada moção, a
ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, com cópia ao Ministério
Público de Santa Catarina, e órgãos do Executivo e Legislativo Estadual, relacionados ao tema, em
razão do Prejulgado 1.399, alterado pela decisão 916/2017 que veda a administração pública
contratar serviços de radiodifusão comunitária, pedindo que a decisão seja revista. 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, “Explanação da situação atual da BR-470 sobre duplicação, concessão, manutenção
e o que o CD BR470 que reúne mais de 20 entidades regionais está planejando executar a curto,
médio e longo prazo”. O palestrante, secretário executivo da ACIRS, Cleber Stassun, fez um relato
da atual situação da BR-470, destacando os recursos previstos para manutenção e uma simulação
de uma possível concessão, incluindo valores de pedágios e tempo previsto para a obra. Também
destacou o que está sendo discutido em Brasília e em Florianópolis sobre a BR-470 e a importância
de termos representantes políticos atuantes para defender essa causa que é regional, pois outras
regiões do Estado defendem outras rodovias. Após a explanação de cerca de uma hora, o

presidente agradeceu a disponibilidade do palestrante e entregou uma placa como forma de
agradecimento. Ainda sobre o assunto BR-470, atendendo recomendação do deputado Milton
Hobus, foi aprovada a elaboração de uma moção em nome da UCAVI, a ser encaminhada ao
Governador do Estado, Carlos Moisés, para que lidere e agende uma reunião com o Presidente da
República, Jair Bolsonaro, para tratar da BR-470, pois o assunto é urgente e grave. No item
seguinte, o presidente Jean Carlos Rizzieri, anunciou que na assembleia do mês de julho, em Rio do
Oeste, o tema d apalestra será a implantação das ouvidorias pelas câmaras municipais, assunto de
extrema importância e que necessita de esclarecimentos. Ato contínuo, o presidente leu o projeto
de resolução que trata da criação da Escola do Legislativo junto a UCAVI, sendo que o mesmo foi
aprovado por unanimidade, portanto sendo aprovado a Resolução n 022/2019, de 11 de maio de
2019 que Dispõe sobre a criação, no âmbito da União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do
Itajaí - UCAVI, da “Escola do Legislativo” e da outras providências. Em seguida, a presidente do
FOMPAVI, vereadora Ires Schmitz Weber convidou as mulheres vereadoras e servidoras para
participar nos dias 23 e 24 de maio, em Florianópolis, do Fórum Estadual da Mulher Parlamentar.
Em seguida, o presidente Jean Carlos Rizzieri, anunciou que a comissão de vereadores responsável
por acompanhar e fiscalizar a obra de construção da sede da UCAVI está convocada para uma
reunião na próxima terça-feira, 14 de maio na sede da AMAVI para proceder o acompanhamento e
fiscalização da medição desta etapa da obra da sede da UCAVI. Ato contínuo o presidente anunciou
que a próxima assembleia geral da UCAVI será no dia primeiro de junho em Presidente Getúlio, e
haverá palestra com representantes da CELESC, sobre aplicação da lei estadual de limpeza das
redes elétricas no Alto Vale e o que isso poderá melhorar na distribuição de energia elétrica na
região. 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 Vidal Ramos, 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.

