
 
 

Rio do Sul, 02 de Junho de 2021. 
  

 C O N V O C A Ç Ã O  
 

A Presidência da União de Câmaras e Vereadores do Alto 
Vale do Itajaí, no uso de suas atribuições Estatutárias, 

 
CONVOCA 
 
Pela presente Convocação, os Senhores (as) Membros da 

Diretoria, os Senhores(as) Presidentes de Câmaras, ex-Presidente da 
UCAVI, representante do SECAVI e representante do CONCAVI , para a 
Reunião do Conselho Consultivo, no dia 10 de junho de 2021, tendo 
como local a Sede da AMAVI, situado na Rua XV de Novembro, nº 737, 
Bairro, Centro, na cidade de Rio do Sul, com início marcado para as 
19:00 horas, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA: 
 

a) Abertura; 
b) Assembleia Geral da UCAVI do mês de junho, deliberar local e data;  
c) Assembleia Geral da UCAVI do mês de julho, deliberar local e data;  
d) Encaminhamento das moções apresentadas a UCAVI e providencias a 
serem tomadas; 
e) Informações sobre o andamento do processo licitatório da construção 
da sede da UCAVI; 
f) Discussão e deliberação de resolução, criação do conselho/comissão 
de agricultura junto a UCAVI;  
g) Assuntos internos da entidade; 
 
Obs: A participação será limitada a 25 participantes.   
Para realização da reunião do Conselho Consultivo da UCAVI, serão respeitadas 
todas as regras sanitárias vigentes para a data da mesma, haverá álcool em gel, 
medição de temperatura para entrar no local da reunião, assim como o respeito 
ao distanciamento social. Caso as regras sanitárias sejam modificadas e não 
permitam a realização da reunião, a mesma será cancelada e devidamente 
comunicado as Câmaras Municipais. 

 

 

 

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