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Rio do Sul, 14 de Outubro de 2021. 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
Cléia Freitas, casada, brasileira, agricultora, portadora do CPF 041.397.879-61, RG 3.741.344, 
residente na Estrada Geral, s/n, Chapadão Florestal em Chapadão do Lageado (SC), Presidente da 
União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí - UCAVI, no uso de suas atribuições estatutárias, 

 

CONVOCA 
 

Pelo presente Edital, os Srs. Vereadores das Câmaras Municipais associadas à União de 
Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí - UCAVI, o Presidente da AMAVI, os integrantes 
do CONCAVI e do SECAVI, para a Assembléia Geral Ordinária da UCAVI, a realizar-se no dia 
2 4 de Outubro, tendo como local o  R E S T A R A N T E  E S P A Ç O  C O L O N I A L  
K R U G E R ,  situado na Estrada Geral Ribeirão Areias, no Município de Aurora/SC, com início 
marcado para as 9h, em primeira convocação com a presença de 50% (cinquenta por cento) mais 
um, dos Vereadores das Câmaras Municipais associadas, e às 9h30min em segunda convocação 
com qualquer número de presentes, para apreciarem e deliberarem, nos termos do Estatuto da 
UCAVI, sobre a seguinte: 

ORDEM DO DIA 
09:00 – Abertura da Assembleia; 
09:15 – Apresentação e deliberação de moções; 

10:00 – Palestra com o Sr. Antonio Gonçalves;  

11:30 – Assuntos internos da entidade com deliberação de resoluções  das diretrizes 

orçamentárias e do orçamento da UCAVI para 2021; E aprovação em Assembleia Extraordinária, 

nesta mesma data, da Ata da Alteração Estatutária da UCAVI;  

11:45 – Assuntos  do Fórum da Mulher Parlamentar – Fompavi;  

11:50 – Palavra livre; 

12:00 – Encerramento. 
 

Estamos empenhados para fazer uma UCAVI forte e representativa, sua participação é fundamental. 
Não deixe de comparecer. 

 
 
 

 

 
 

 

Informamos aos participantes que a Assembleia da UCAVI atenderá a Portarias SES nº 715 e 770 – 
Santa Catarina. 
Os participantes deverão se inscrever antecipadamente (até o dia 21 de outubro), por email: 
secretaria@ucavi.org.br ou pelo WhatsApp (47) 98449-2959. 
A participação ficará condicionada ao uso de máscara pelos participantes. 
Cada participante, obrigatoriamente, terá que trazer a sua própria caneta para assinatura da 
presença. 
Será realizada a aferição de temperatura corporal, sem contato físico, dos trabalhadores e dos 
participantes, na entrada do local das Palestras, Congressos e afins; Caso o participante ou 
trabalhador apresente temperatura corporal maior ou igual a 37,8° ou sintomas gripais como, por 
exemplo: tosse seca ou produtiva, dor no corpo, dor de garganta, congestão nasal, dor de 
cabeça, falta de ar, fica impedido de entrar no evento e deve ser orientado a procurar uma 
unidade de assistência à saúde do município.  
Será disponibilizado, em pontos estratégicos, local para adequada lavagem das mãos e 
disponibilizar álcool 70% ou preparações antissépticas de efeito similar. 
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