ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA UCAVI
Aos treze dias do mês de julho do ano de 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 Municipais, em Assembleia Ordinária da UCAVI,
tendo como local a Câmara de Vereadores, em Rio do Oeste, 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) Explanação
sobre as atividades do Hospital Regional Alto Vale, com o presidente da FUSAVI, Dr. Giovani
Nascimento; 4º) Palestra: “PEC 56/2019 da unificação dos mandatos e eleições, cenário político
atual, pautas relevantes, como previdência, que tramitam no Congresso Nacional ”, com o
Deputado Federal Rogério Peninha Mendonça; 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; James rides da Silva,
vice-presidente da UCAVI; Valírio Haveroth, presidente da Câmara de Vereadores de Rio do Oeste;
Jerry Comper, deputado estadual; Geovana Gessner, prefeita de Trombudo Central e representante
da AMAVI; Cleia Freitas, secretária da UCAVI; Giovani Nascimento, presidente da FUSAVI e
palestrante; 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
e justificou a ausência do deputado federal, Rogério Peninha Mendonça, que iria palestrar, em
virtude da votação da reforma da previdência na Câmara dos Deputados. Após, o protocolo
anunciou a execução do Hino Nacional e em seguida apresentação cultural com o grupo Cia Arte
show de Rio do Oeste. Dando continuidade, o presidente colocou em pauta a apresentação e
deliberação de moções. Inicialmente foi apresentada moção da Câmara de Vereadores de Aurora,
solicitando que seja encaminhada à secretaria de Estado da Segurança Pública, para que seja
designado ao município de Aurora dois novos policias militares com o objetivo de atender as
necessidades locais. A moção foi aprovada por todos e diante da realidade da escassez de policias
na região foi solicitado que a UCAVI elabore uma moção modelo e encaminhe para que todas as
câmaras do Alto Vale apresentem esse pleito junto a Secretaria de Estado da Segurança Pública.
Em seguida foi apresentada moção de apelo da Câmara de Agronômica, a ser encaminhada ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para que a cultura do trigo seja inserida no
rol das culturas protegidas pelo Programa de Garantia de Atividade Agropecuária- PROAGRO. A
moção foi aprovada por todos. Em seguida foi apresentada moção da UCAVI, solicitando a inclusão
da modalidade de Badminton nas competições estaduais, promovidas pelo Governo do Estado,
como OLESC, Joguinhos Abertos de Santa Catarina e Jogos Abertos de Santa Catarina, em virtude
da existência da prática da modalidade na região do Alto Vale. A moção foi aprovada por
unanimidade. Por último foi apresentada mais uma moção da UCAVI, atendendo solicitação da
Câmara municipal de Vitor Meireles, para que seja encaminhada aos Deputados Federais e
Senadores que representam Santa Catarina, solicitando o apoio para o retorno das coligações para
as eleições proporcionais nas eleições municipais de 2020. 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 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,
“Explanações sobre as atividades do Hospital Regional Alto Vale, áreas de atendimento e a forma
de atuação”, e passou a palavra ao presidente da FUSAVI, Giovani Nascimento. Após a explanação,
o presidente da FUSAVI 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 agosto,
será no dia 17, em Petrolândia e o tema da palestra será a distribuição de água e eventual
contaminação com agrotóxicos, com a participação de um bioquímico da CASAN. Ato contínuo, o
presidente anunciou a posse do vereador de Ituporanga, Leandro Heinzen, como
presidente/coordenador da Escola do Legislativo junto a UCAVI. O presidente leu a portaria que
trata do assunto e deu posse ao vereador Leandro, justificando a indicação de seu nome, haja
vista, o trabalho que realiza no município de Ituporanga com a Câmara de Vereadores Mirim e
outras parcerias com a Escola do Legislativo da ALESC. O vereador Leandro Heinzen agradeceu a
confiança e se comprometeu em fazer o melhor no sentido de trazer capacitações e ações em prol
das câmaras do Alto Vale. Ato contínuo, o assessor jurídico da UCAVI fez um breve relato do curso
sobre ouvidoria e carta de serviços realizado durante a semana em Rio do Sul e reforçou a
obrigatoriedade de implantação das ouvidorias nas câmaras, colocando a UCAVI a disposição para
auxiliar. 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 Rio do Oeste, 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 Petrolândia no dia 17 de agosto
e deu por encerrada a assembleia, determinando a mim, Cleia Freitas, 1ª secretária, que assine e
presente ata.

