ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA UCAVI
Aos dezessete dias do mês de agosto 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 de Petrolândia, 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:
“Controle de Qualidade e Segurança da Água, com o químico da CASAN, Felipe Antônio Cassini; 4º)
Assuntos internos da entidade com deliberação de resoluções, discussão sobre possível alteração
estatutária da UCAVI e informação sobre o curso da Escola do Legislativo em parceria com a UCAVI
a realizar-se em Rio do Sul, nos dias 18,19 e 20 de Setembro, abertos aos servidores, contadores e
vereadores; 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; Ires Schmitz Weber,
presidente da Câmara de Vereadores de Petrolândia; Joel Longen, prefeito de Petrolândia e Cleia
Freitas, 1ª Secretária da UCAVI. 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. Foram apresentadas três moções, sendo das câmaras de Aurora, Agronômica e Atalanta
com a mesma solicitação, ou seja, a serem encaminhadas ao Governador do Estado, como forma
de repúdio a decisão de retirar o incentivo fiscal na comercialização de defensivos agrícolas e
consequente imposição da alíquota de 17% do ICMS, o que encarecerá a produção agrícola do
Estado. As moções foram aprovadas por unanimidade. Ato contínuo, foi apresentada moção da
Câmara de Vereadores de Lontras, repudiando os atos do Governo do Estado quanto à região do
Alto Vale, com o esvaziamento das gerencias de saúde, educação e da fazenda estadual e exigindo
o retorno das atividades destas gerencias. A moção foi aprovada por todos. Em seguida foi
apresentada moção da Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado, a ser encaminhada a
Secretaria de Estado da Segurança Pública, para que designe novos policias para a região do Alto
Vale e especificamente um novo policial para o município de Chapadão do Lageado. A moção foi
aprovada por todos. Em seguida foi apresentada moção da Câmara de Vereadores de Laurentino,
solicitando que seja encaminhada a AMAVI, solicitando a participação de uma representação de
vereadores da região do Alto Vale com a finalidade de participar das discussões acerca do Projeto
Recuperar. A moção foi aprovada por todos e o presidente colocou em discussão a indicação de
nomes para fazerem parte desta comissão. Assim sendo foram indicados e aprovados os seguintes
vereadores para representar a UCAVI nas discussões do Projeto Recuperar: Élcio Bonacolsi de
Laurentino; Jean Damásio de Trombudo Central, Sérgio Reif de Pouso Redondo, Valdemar Schaefer
de Ibirama, Elio Esser de Imbuia e Gilmar Graupner de Dona Emma. Por último, foi apresentada
moção da Câmara de Vereadores de Braço do Trombudo, solicitando que seja encaminhada ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para viabilizar a inclusão do milho para
plantio destinado à produção de silagem no seguro do Pro Agro e financiamento de custeio. 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, “Controle de Qualidade e Segurança da Água, com o químico da CASAN, Felipe
Antônio Cassini. Após a palestra, 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 a escolha de três representantes da UCAVI, sendo um membro titular, 1º
suplente e 2º suplente para integrar o Conselho Curador da FUSAVI, biênio 2020-2021. Assim
sendo, foram indicados e aprovados os seguintes nomes: membro titular, Jean Damasio de
Trombudo Central, 1º suplente Osnildo Pedro Schmidt de Laurentino e 2ª suplente Cleia Freitas de
Chapadão do Lageado. Ato contínuo o presidente Jean Carlos Rizzieri anunciou a assembleia do
mês de setembro, no dia 21, em Braço do Trombudo e abriu espaço para sugestões de palestra.
Entre as sugestões citadas, foi aprovado o tema “Planejamento Territorial”, com os arquitetos da
AMAVI. Ato contínuo, o presidente Jean Carlos Rizzieri, convidou a todos para os eventos dirigidos
a vereadores e servidores que acontecem nos próximos dias; o I Fórum Regional de Cultura, no
próximo dia 22 em Trombudo Central, o curso da Escola do Legislativo em parceria com a UCAVI,
nos dias 18, 19 e 20 de setembro em Rio do Sul, aberto aos servidores, contadores e vereadores, o
Seminário Estadual de Vereadores da UVESC nos dias 21, 22 e 23 de agosto em Treze Tílias e o
Encontro de Vereadores em Brasília, promovido pela UVB nos período de 20 a 23 de agosto. Em
seguida, o presidente Jean Carlos Rizzieri fez a entrega de uma placa para a Câmara de Laurentino,
maior delegação presente na assembleia e para a Câmara de Petrolândia, 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 Braço do Trombudo, no dia 21 de
setembro e deu por encerrada a assembleia, determinando a mim, Cleia Freitas, 1ª secretária, que
assine e presente ata.

