
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE ELEIÇÃO DA UCAVI

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Fevereiro de 2011 (dois mil e onze), reuniram-se
os vereadores Associados a UCAVI, em Assembléia de eleição, tendo como local a
Sede da Câmara de Vereadores , situada a Rua Bruno Heidrich, nº 47 Bairro Nova
Esperança, no Município de Mirim Doce – SC, tudo conforme convocação
devidamente remetida aos vereadores com a seguinte ordem do dia: 1º) Abertura da
Assembléia; 2º) Apresentação e deliberação de Moções; 3º) Palestra sobre seguro
agrícola e previdências em favor dos agricultores atingidos pelas catástrofes
climáticas, ministrada por representante do Banco do Brasil; 4º) Palavra Livre; 5º)
Encerramento e almoço. Às 09:00h (nove horas), o Sr. Presidente, Airton Ari Zonta,
declarou aberta a Assembléia, passando o protocolo a compor a mesa, na qual ficou
assim constituída: Sr. Airton Ari Zonta, Presidente da UCAVI, Sr. Oldimar de Souza,
Vice-Presidente da UCAVI; Sr. Paulo Moacir Kestring, Presidente da Câmara de Mirim
Doce; Sra. Maria Luiza Kestring Liebsch, Prefeita Municipal de Mirim Doce; Sr. Aldo
Schneider, Deputado Estadual; Sr. Hugo Lembeck, Secretário de Desenvolvimento
Regional de Taió; Sra. Aparecida de Fátima Garlini, 1ª Secretária da UCAVI e Vice-
Presidente da UVESC; Sra. Iara Mariza Bonin, ex-Presidente da UCAVI; Sr. Sergio
Luiz Paisan, Vice-Prefeito e o Sr. Marcelo Santos do Canto, Gerente Mercado
Agronegócios do Banco do Brasil - Superintendência Estadual Santa Catarina. O Sr.
Presidente promoveu a abertura da Assembléia Geral e desejou boas vindas a todos
os vereadores e vereadoras, assim como autoridades e pessoas presentes. Após,
solicitou que em posição de sentido fosse ouvido o Hino Nacional Brasileiro. Na
seqüência, houve a saudação dos membros da mesa. Em seguida, o Sr. Presidente
colocou em discussão a ata da assembléia anterior, onde não havendo quaisquer
alterações, em deliberação foi aprovada por unanimidade. Neste momento foi dada a
palavra ao Sr. Marcio Betti, membro da Associação Empresarial de Taió, onde
explanou sobre a campanha em prol dos prejudicados pela catástrofe climática que
atingiu a região de Mirim Doce e Taió. Posteriormente, o Sr. Presidente solicitou a
leitura e discussão das Moções, quando foi constatado a apresentação de dez Moções
a secretaria, quais sejam: Moção 001/2011 – Câmara de Vereadores de Taió –
Solicita a mobilização de todas as Câmaras do Alto Vale para buscar alternativas,
subsídios e projetos aos agricultores atingidos pelas enxurradas ocorridas nas últimas
semanas; Moção 002/2011 – União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí
(UCAVI) – Solicita o envio de correspondência às SDRs do Alto Vale do Itajaí, às
Secretarias da Agricultura e Desenvolvimento Rural, da Infraestrutura e à Defesa Civil
Estadual solicitando a liberação de recursos financeiros aos municípios atingidos pelas
catástrofes climáticas; Moção 003/2011 – Câmara de Vereadores de Rio do Oeste –
Solicita o envio de correspondência às SDRs do Alto Vale do Itajaí, às Secretarias da
Agricultura e Desenvolvimento Rural, da Infraestrutura e à Defesa Civil Estadual
solicitando a liberação de recursos financeiros ao município de Rio do Oeste, com o
objetivo de amenizar os prejuízos provocados pelas chuvas constantes que ocorreram
nas últimas semanas; Moção 004/2011 – Câmara de Vereadores de Rio do Oeste –
Solicita o envio de correspondência aos representantes políticos da região (Deputados
Estaduais, Federais e Senadores), além do Ministério do Desenvolvimento Agrário e
Ministério da Agricultura, solicitando os seguintes benefícios aos municípios do Alto
Vale do Itajaí: Garantia de aquisição da produção pelo preço mínimo; Prorrogação das
dívidas oriunda das várias modalidades de crédito rural, sem ocasionar restrições a
novos financiamentos; Bonificação para facilitar a liquidação das dívidas; Moção
005/2011 – Câmara de Vereadores do Chapadão do Lageado - Solicita o envio de
correspondência às empresas de fumo que atuam no Alto Vale para reivindicar
melhoria do preço pago aos agricultores pela produção de fumo; Moção 006/2011 –
Câmara de Vereadores de Petrolândia – Solicita o envio de correspondência ao
DEINFRA e à SDR de Ituporanga, pedindo a recuperação e limpeza das margens e



canaletas da rodovia SC 427, que liga Ituporanga a Petrolândia; Moção 007/2011 –
Câmara de Vereadores de Rio do Campo – Solicita a elaboração de um programa
para auxiliar os agricultores que tiveram prejuízos com catástrofes climáticas, a
exemplo das enxurradas causadas pelas chuvas intensas; Moção 008/2011 – Câmara
de Vereadores de Agrolândia – Solicita o envio de correspondência à CASAN,
solicitando tomada de providências para resolver o problema de falta de água na rede
que abastece o município; Moção 009/2011 – Câmara de Vereadores de Agrolândia –
Solicita o envio de correspondência à CELESC, solicitando tomada de providência
para resolver as constantes quedas de energia elétrica que acontecem no município;
Moção 010/2011 – Câmara de Vereadores de Ituporanga – Solicita o envio de
correspondência às autoridades competentes e empresas de fumo que atuam no Alto
Vale para reivindicar melhoria do preço pago aos agricultores pela produção de fumo;
Todas as Moções foram lidas e postas em discussão, em deliberação as mesmas
foram aprovadas por unanimidade. Após, o Sr. Presidente solicitou que fosse desfeita
a mesa para que os seus membros pudessem acompanhar a palestra sobre seguro
agrícola e previdências em favor dos agricultores atingidos pelas catástrofes
climáticas, ministrada pelo Sr. Marcelo Santos do Canto, Gerente Mercado
Agronegócios do Banco do Brasil - Superintendência Estadual Santa Catarina,
representante do Banco do Brasil. Em seguida, o Sr. Presidente passou a Escolha do
Representante da UCAVI junto a Assembléia Geral da FUSAVI Membros atuais:
Gianfranco Morh, Gionei de Souza e Claus Dieter Diel; sendo que a assembléia
aprovou novos nomes, sendo: Sr. Paulo Kestring de Mirim Doce; Sr. Daniel Rogério
Schmitt de Ituporanga e Sr. Francisco Stolf de Vidal Ramos. Ato continuo, o Sr.
Presidente fez os comunicados a Assembléia, quando informou que a UCAVI realizará
a próxima Assembléia Geral na cidade de Imbuia no dia 19 de março de 2011, no
período da tarde com inicio as 14h30min. Em palavra livre a mesma foi usada pelos
vereadores: Sra. Aparecida de Fátima Garlini, Vice Presidente da UVESC e o Sr.
Adriano da Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Imbuia. Após, houve a
verificação da Câmara com maior número de Vereadores presentes, quando constatou
que se tratava da Câmara Municipal de Aurora e após a Sra. Presidente solicitou aos
vereadores daquela Casa, que viessem receber a placa de homenagem, em seguida
solicitou aos Vereadores da Câmara anfitriã que também viessem receber a placa de
homenagem. Assim, sem mais nada a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a
assembléia, determinando a mim secretária que assine a presente ata, a qual segue
pelo Presidente também assinada.


