ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA UCAVI
Aos vinte e um dias do mês de setembro 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 Braço do Trombudo, 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:
“Pacto Federativo e os Reflexos para os Municípios”, com o deputado federal, Carlos Chiodini; 4º)
Assuntos internos da entidade com deliberação de resoluções, discussão sobre possível alteração
estatutária da UCAVI; 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; Dorival Schmoeller,
presidente da Câmara de Vereadores de Braço do Trombudo; Nildo Melmestet, prefeito de Braço
do Trombudo; Carlos Chiodini, deputado federal; Cleia Freitas, 1ª Secretária da UCAVI; Judite
Moser, vice-presidente da UVESC e Ires Schmitz Weber, presidente do FOMPAVI. 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. Em seguida foi realizada apresentação cultural, com o
jovem Gustavo Hasse Muniz Dolprado, que cantou o hino do município de Braço do Trombudo.
Dando continuidade, o presidente colocou em pauta a apresentação e deliberação de moções,
sendo que não foi apresentada nenhuma moção e neste espaço fez uso da palavra o vereador de
Lontras Glauco Kuhl, sobre as recentes matérias divulgadas em nível regional, criticando as diárias
dos vereadores da região. O vereador Glauco fez um apelo aos demais colegas para que não
deixem de participar de capacitações e buscar recursos para os municípios e pediu que todas as
câmaras encaminhem a UCAVI dados sobre as conquistas dos vereadores, para que seja elaborada
uma matéria demonstrando o trabalho realizado pelos legisladores municipais. 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, “Pacto Federativo
e os Reflexos para os Municípios”, com o deputado federal, Carlos Chiodini. O deputado falou
sobre as discussões que estão sendo realizadas em Brasília sobre o Pacto Federativo e apresentou
alguns números, principalmente sobre o Estado de Santa Catarina e os municípios catarinenses,
com relação ao atual modelo de divisão dos recursos e como poderá ser com a aprovação do novo
pacto. Após a palestra, o presidente da UCAVI agradeceu a disponibilidade do palestrante e
entregou uma placa como forma de agradecimento. Ato contínuo o presidente Jean Carlos Rizzieri
anunciou a assembleia do mês de outubro, no dia 26, em Agrolândia, com palestra com o
advogado, Antonio Augusto, sobe mandato eleitoral; limites e cuidados. Ato contínuo, o contador
da UCAVI, Gerson Cabral, apresentou o projeto de resolução nº 23/2019 que estabelece as
Diretrizes (LDO) para elaboração do orçamento da UCAVI para o exercício 2020. Após a explanação
o presidente colocou o projeto de resolução em votação, sendo que foi aprovado por
unanimidade. Ato contínuo, o assessor jurídico da UCAVI fez uma breve explanação, orientando

sobre o tramite e o processo legislativo das leis orçamentárias municipais nas câmaras municipais.
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 Braço do Trombudo, 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 Agrolândia, no dia 26 de
outubro e deu por encerrada a assembleia, determinando a mim, Cleia Freitas, 1ª secretária, que
assine e presente ata.

