
 

 

 

PROPOSTA DE FILIAÇÃO 

 

 
Florianópolis, 10 de fevereiro  de 2020. 

 

 
Excelentíssimo Senhor 

DD. Presidente da Câmara Municipal.  

 

 

Senhor Presidente, 

 
Com os cordiais cumprimentos desta Entidade, nos dirigimos a Vossa Excelência na qualidade de 

Superintendente, para propor a filiação desta nobre Câmara de Vereadores à UVESC, que terá por 

conseqüência todos os Senhores Vereadores e Servidores como associados, para gozarem dos 
direitos estatutários da União dos Vereadores de Santa Catarina. 

 

Nossa pretensão é que todas as Câmaras Catarinenses venham fazer parte da Associação que 
representa os Vereadores e as Câmaras do Estado, assim, seremos fortes e buscaremos para cada 

Município, nossas reivindicações e nosso espaço como legislador municipal, pelo que certamente 

seremos ouvidos ou nos faremos ouvir. 
 

Inicialmente informo que a UVESC, é uma instituição sem fins econômicos, que congrega todas as 

Câmaras Municipais, assim como todos os Vereadores do Estado de Santa Catarina e tem por 
objetivo precipuamente a integração, o aprimoramento e a qualificação das atividades peculiares 

dos integrantes do Poder Legislativo Municipal. 

 
Constitui dever da UVESC, atuar em cooperação com todas as Câmaras Municipais do Estado de 

Santa Catarina, com seus representantes, desde que filiadas, sempre que possível, atuar em 

cooperação também com entidades congêneres e afins ( Associações Micro Regionais), com 
entidades públicas, privadas ou de economia mista, bem como com a ALESC - Assembleia 

Legislativa de Santa Catarina, TCE/SC - Tribunal de Contas do Estado, MP/SC - Ministério 

Público do Estado, Escola do Legislativo, TRE/SC  - Tribunal Regional Eleitoral, , IORSEC – 
Inteligência Organizacional Estratégia em Segurança, IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a 

Órgãos Públicos parceria esta ampliada recentemente para atendimento na área contábil. Tornando-

se de forma efetiva a ESCOLA DE FORMAÇÃO DA UVESC. 
 

 

 
 

Abaixo relaciono as finalidades principais da nossa Entidade conforme estabelecidas no seu 

Estatuto Social.  
                                                              

 

 

Art. 5º A UVESC tem como finalidades: 

  

I - promover de maneira efetiva a manutenção do regime representativo e 
do sistema federativo; 



II - desenvolver o espírito associativo entre os Vereadores de Santa 
Catarina; 

III - promover estudos dos problemas sócio-político-econômicos dos 

Municípios Catarinenses, colaborando para o seu equacionamento; 
  

 

IV - difundir e incentivar o espírito municipalista, visando à revitalização 
das Câmaras Catarinenses; 

  

V - defender o sistema democrático representativo, sem prejuízo do apoio 
a outras formas alternativas de participação do povo no exercício, 

controle e fiscalização da gestão pública; 

  
VI - defender a democracia como regime político e o pleno exercício das 

liberdades públicas, tendo como base os preceitos constantes na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos; 
 

VII - solidarizar-se e participar com e de todas as lutas democráticas dos 

municípios, estados e país e defender o direito dos povos à 
autodeterminação;  

  

VIII - propiciar o intercâmbio de experiências técnico-legislativas através 
de encontros e boletins periódicos; 

 

IX - promover congressos, cursos, seminários, encontros e outras 
atividades afins, a nível estadual e regional, para estudo de moções, teses, 

projetos de leis, leis, eventos da esfera político administrativa, social e 

econômica, bem como o aperfeiçoamento e treinamento dos associados, 
buscando a aplicação dos princípios fundamentais, dos direitos e garantias 

individuais e coletivas, previstos na carta magna; 

  
 

 

 

X - proporcionar ao Vereador do interior do Estado, um escritório para 

contato na Capital, facilitando o encaminhamento de reivindicações às 

autoridades estaduais e federais; 
  

XI - representar os Vereadores de Santa Catarina, quando de suas 

reivindicações e interesses comuns; 
  

XII - propiciar assistência técnico-jurídica aos Vereadores e Câmaras 

Municipais, visando o aprimoramento das atividades legislativas; 
  

XIII - assessorar e cooperar, com os legislativos e executivos, na adoção 

de medidas, visando à industrialização da região e o conseqüente 
aproveitamento do potencial de recursos naturais e humanos, em 

conformidade com os interesses comunitários e a efetivação de medidas de 

cunho social; 
  

XIV - representar ativa e passivamente, sempre que necessário, os 

interesses de seus associados perante qualquer juízo ou tribunal.  
 



 
 

 Parágrafo único. No desenvolvimento de suas atividades, a UVESC 

observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, economicidade e da eficiência e não fará qualquer 

discriminação de raça, cor, gênero ou religião. 

  
Outrossim, aproveito a oportunidade para esclarecer a Vossa Excelência e aos demais Vereadores, 

que a atual diretoria já estabeleceu novas e importantes mudanças para fortalecer e ampliar o 

universo de atuação da UVESC e principalmente para oferecer maior conforto e benefícios aos 
Vereadores e às Câmaras Associadas. 

 

Destaco que firmamos um convênio com a Rede de Hotéis Slaviero a nível Estadual e Nacional, 
com tarifas bem atrativas para nossos associados, mantemos também o convênio com o Hotel 

Brüggemann na Capital do Estado também com tarifas diferenciadas para os associados. 

 
Além disso, destacamos que temos a disposição dos associados um profissional para Assessoria de 

Imprensa, com objetivo de colocar nossa Entidade na mídia e para divulgar nossas lutas e 

reivindicações da classe edílica do Estado, bem como para elaboração de informações atualizadas 
diariamente em nosso portal. 

 

Firmamos uma parceria com a Claris Interativa  referente a criação de um website (tipo portal) 

com o intuito de criar um novo formato de comunicação digital que será oferecido aos 

filiados da UVESC. 
 

Ressalto ainda o trabalho realizado pelas Assessorias Jurídica, Legislativa e Contábil, atendendo as 
consultas das Câmaras associadas e emitindo pareceres sempre que solicitados, prestando ainda, 

atendimento via telefone e outras maneiras de esclarecimentos de dúvidas legais.  

 
Estamos descentralizando os Encontros da UVESC, promovendo Cursos e/ou Seminários nas 

diversas Micro Regiões do Estado, atendendo assim uma antiga reivindicação das Associações 

Micro Regionais de Vereadores. Sempre com valores bem mais baixos, do que os cobrados por 
empresas que oferecem o mesmo curso, visando um lucro exorbitante e explorando os recursos 

públicos das nossas Câmaras. 

 
Revitalizamos os Congressos anuais, com a presença de palestrantes de renome nacional, que irão 

trazer para os participantes um pouco mais de conhecimento e sanar as dúvidas mais freqüentes 

acerca da vereança.  
 

Por fim, informo que a contribuição anual das Câmaras para com a UVESC, está fixada no valor de 

R$ 6.600,00 (em 12x de R$ 550,00) Porém, a atual Diretoria está concedendo um desconto especial 
de 5% para as câmaras que efetuarem o pagamento total em uma só parcela, ficando reduzido o 

valor da Contribuição anual para R$ 6.270,00 sendo que o valor é reajustado anualmente pelo 

índice do IGPM. 
 

Certo da atenção de Vossa Excelência para o presente e na certeza da filiação imediata dessa Casa 

Legislativa aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de consideração e respeito. 
 

Atenciosamente, 

 
 

                                                 Ilmar Dalla Costa  

                                           Superintendente da UVESC 
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