
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA UCAVI

Aos 19 (dezenove) dias do mês de Março de 2011 (dois mil e onze), reuniram-
se os vereadores Associados a UCAVI, em Assembléia de eleição, tendo como
local a Sociedade Esportiva e Recreativa Cruz de Malta , situada a Rua Carlos
Pedro Simas S/N°, Centro, no Município de Imbuia – 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 com a AFUBRA, empresas fumageiras e sindicatos Rurais sobre
as consultas públicas promovidas pela ANVISA com relação à cultura do fumo;
4º) Palavra Livre; 5º) Encerramento e jantar. Às 14h30min. (quatorze e trinta), 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. Adriano da Cunha, Presidente da Câmara de
Vereadores de Imbuia, Sr. Antonio Oscar Laurindo, Prefeito da cidade de
Imbuia, Sr. Jailson Lima da Silva, Deputado Estadual, Sr.Aldo Schneider,
Deputado Estadual, o Sr. Sargento Amauri Soares, Deputado Estadual; Sr.
Adelmo Santana, Secretário Regional da Região de Ituporanga, Sra. Iara
Mariza Bonin, ex-Presidente da UCAVI, Sr. Romeu Schneider, Secretário Geral
da AFUBRA e palestrante na ocasião, Sra. Aparecida de Fátima Garlini,
Secretária da UCAVI. 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 foi solicitado que fosse feito um minuto
de silêncio em virtude da morte do Vereador Pedro Vieira da Câmara Municipal
de Ituporanga. Respeitado o minuto de silêncio, o Sr. Presidente, 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 reparos, foi aprovada por unanimidade. Após, o Sr. Presidente
solicitou a leitura e discussão das Moções, quando foi constatado a
apresentação de 02 Moções a secretaria, quais sejam: Moção 011/2011 –
Câmara de Vereadores de Petrolândia – Solicita a colocação de mais uma
lombada eletrônica e/ou redutor de velocidade e, a ampliação da lombada já
existente no acostamento da Rodovia SC-427 que liga o município de
Petrolândia a Ituporanga no km 7, situado próximo a Escola Estadual Prefeito
Frederico Probst, na localidade de Rio Antinhas; Moção 012/2011 – União de
Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí (UCAVI) – Solicita o envio de
correspondência à família do Vereador Pedro Vieira, externando o pesar e as
condolências pela morte prematura do mesmo. 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 a consulta
pública promovida pela ANVISA com relação à cultura do fumo; ministrada pelo
Sr. Romeu Schneider, secretário geral da AFUBRA e Presidente da Câmara
Setorial do Tabaco a nível Nacional. Após a palestra foi aberto espaço para
discussão do assunto, o qual foi amplamente discutido. Ato continuo, o Sr.
Presidente fez os comunicados a Assembléia, quando informou que a UCAVI
realizará a próxima Assembléia Geral na cidade de Ituporanga no dia 09 de
abril de 2011, com inicio as 09h30min. Em palavra livre a mesma foi usada



pelos vereadores: Sra. Iara Mariza Bonin, da Câmara Municipal de Taió, o Sr.
Evaldo Erhardt, Vereador da Câmara Municipal de Imbuia, e o Wilando Sérgio
Kurt, ecólogo. Após, houve a verificação da Câmara com maior número de
Vereadores presentes, quando constatou que se tratava da Câmara Municipal
de Taió e após o Sr. 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.


