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Rio do Sul, 22 de Abril de 2021. 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

Ivonésio Heck, 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 Assembleia Geral Ordinária 
da UCAVI, a realizar-se no dia 29 de Abril, por meio do aplicativo ZOOM – 
através do link: https://us02web.zoom.us/j/89161757596?pwd=c3VrR2x0YWxYMzdNRHJRZFJ3dUc1dz09. 
Caso o associado não consiga entrar com o link ou acessar o aplicativo, poderá 
solicitar suporte através do telefone (47) 3521-1930 ou pelo whatsapp (47) 9.8449-
2959, com início  marcado para as 9h, em primeira convocação com a 
participação/presença de 50% mais um associado, e às 9h30min em segunda 
convocação com qualquer número de associados presentes, para apreciarem e 
deliberarem, nos termos do Estatuto da UCAVI, sobre a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

09:00 – Abertura da Assembleia; 
09:10 – Apresentação e deliberação do Plano de Trabalho e Atividades da UCAVI para 
o exercício de 2021 e calendário de assembleias da UCAVI; 
09:15 – Assuntos internos da entidade com deliberação de resoluções, assim 
como resoluções de ratificação as resoluções nº 32/2021 e 33/2021 que tratam 
das indicações dos membros das comissões de construção da sede das entidades 
UCAVI/AMAVI/Câmara Municipal de Rio do Sul; Ratificação da resolução nº 
31/2021 que abre crédito adicional e suplementa dotação por conta do superávit 
financeiro de 2020; Ratificação da resolução nº 34/2021 que fixa expediente da 
UCAVI, nas datas que menciona, conforme calendário de feriados e pontos 
facultativos de 2021 do Estado de Santa Catarina; 
09:30 – Palestra: “Competência do TCE/SC; a atribuição fiscalizadora das 
Câmaras Municipais; as regras orçamentárias Municipais: PPA, LDO e LOA; 
Decisão do Pleno do TCE/SC sobre revisão geral falar sobre a decisão do 
TCE/SC”, com o Dr. Moisés Hoegenn - Diretor de Contas do Governo - 
TCE/SC. 
11:00 – Apresentação e deliberação de moções; 
11:30 – Assuntos do Fórum da Mulher Parlamentar – Fompavi; 
11:45 – Palavra livre; 
12:00 – Encerramento. 

 

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