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parlamento, como se sabe,
é o espelho da sociedade.
Reflete exatamente todos
os problemas e angústias
vivenciados no cotidiano, pois o titular
do mandato legislativo é a pessoa mais
próxima do eleitor, do cidadão, do contribuinte, do necessitado e daquele que
mais precisa do amparo estatal.
Esta sociedade está em fase de transformação e de adaptação a uma realidade
da qual faz parte, inclusive, uma nova visão do funcionamento do setor público,
a partir da correção dos próprios erros
cometidos coletivamente. No passado
recente, firmou-se o entendimento de
que é preciso levar vantagem em tudo
que se faz.
O famoso jeitinho brasileiro ocupou um
espaço significativo na vida nacional,
desde as pequenas infrações socialmente aceitáveis, toleráveis, até os maiores
escândalos do país. Embora não admitido abertamente, eventuais desvios já
iniciam na base desta mesma sociedade
que reclama dos políticos, chegando a ser
praticada nos altos escalões de Governo,
com uma naturalidade que impressiona.
O debate nacional hoje é justamente
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o alcance e as consequências positivas
dessas transformações que passará o
país após todo esse processo longo de investigação, julgamentos e condenações.
A atividade política será igualmente alterada, certamente para melhor.
A sociedade mudando, o parlamento
mudará na mesma linha. Os parlamentares devem encontrar, a partir de agora,
um campo fértil para enriquecer o debate, o confronto salutar de ideias, a luta
constante pela melhoria da qualidade
dos serviços oferecidos pela administração. A discussão deve ser travada no
âmbito democrático das Câmaras Municipais e não em tribunais, audiências
judiciais, processos de toda natureza.
O parlamento tem muito a fazer e contribuir com este novo mundo que se busca
gerar com a readaptação dos objetivos nacionais. A Lei de Gerson, tão famosa e utilizada, deve ser uma lembrança do passado nada republicano que um país gigante,
com todas as possibilidades de tornar-se
uma potência mundial, fez uso de forma
equivocada. O que vale é o trabalho, o esforço, a dedicação de uma nação inteira
para construir seu futuro. E este futuro
passa por leis, normas, regramentos e posições de vereadores municipais.
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ABERTURA DA MARCHA 2017

A MAIOR MARCHA
DE TODOS OS TEMPOS
Mesmo com a troca de legislaturas municipais, A UVB conseguiu levar à
capital federal, quase dois mil vereadores que participaram ativamente das
palestras e atividades realizadas durante os quatro dias do evento
ASCOM/ UVB/ edição Lucio Vaz

C

das entidades estaduais e do deputado
federal por São Paulo, Herculano Passos
Para o presidente da UVB, a Marcha é
uma grande oportunidade para que os
vereadores tenham acesso e cobrem
pela votação de pautas de interesse
dos municípios no Congresso Nacional,
além de manter uma interlocução com
o Governo Federal e a integração entre

as Câmaras Municipais.

Herculano de Passos

Na qualidade de presidente da Frente
Parlamentar Mista dos Municípios e de
apoio aos prefeitos e vice-prefeitos do
Brasil, o Deputado Federal, Herculano
Passos (SP), se fez presente na solenidade de abertura da Marcha dos Vereadores 2017, destacando o propósito

Fotos: Chico Pinheyro/revista Em Evidência

om aproximadamente dois
mil vereadores inscritos,
no dia 25 de abril, a solenidade de abertura da
Marcha dos Vereadores 2017. Organizado pela União dos Vereadores do Brasil
(UVB), o evento foi conduzido pelo presidente da entidade, Gilson Conzatti, e
contou com a participação do ministro
da saúde Ricardo Barros, de presidentes

Adelar Provenci, UVESC; Irismar Melo, vice-presidente da UVB; Elcio Bonacolsi, UCAVI; Silomar Garcia, UVERGS;
Gilson Conzatti, UVB; Ministro Ricardo Barros; Deputado Herculano Passos; Bruno Melo, UVERN; Jeovani Vieira,
UCVMS e César Veras - UVC
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Presidente Gilson Conzatti abrindo oficialmente os trabalhos

Deputado Herculano Passos prestigiando a Marcha 2017

Irismar Melo representando as vereadoras na abertura
oficial
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ABERTURA DA MARCHA 2017
Foto: Chico Pinheyro/revista Em Evidência

... a Marcha é uma
grande oportunidade
para que os vereadores
tenham acesso e
cobrem pela votação
de pautas de interesse
dos municípios no
Congresso Nacional...
da Marcha que é capacitar, qualificar e
proporcionar aos vereadores uma participação efetiva em suas comunidades,
bem como, propor uma visão municipalista de temas importantes para serem
aplicados em projetos para a população.
Herculano Passos se colocou a disposição dos vereadores do Brasil na defesa
de uma pauta municipalista.

Irismar Melo

Falando em nome das mulheres vereadoras, Irismar Melo, vice-presidente da
UVB e vereadora de Marabá/PA, destacou a importância da luta das mulheres
na política, ressaltou o espaço que a
União dos Vereadores do Brasil tem dedicado a causa feminina e a valorização
do Poder Legislativo como um todo.

Ministro Ricardo Barros

Já o ministro da saúde Ricardo Barros
foi muito positivo em suas afirmações
na solenidade de abertura do evento e
abriu uma série de possibilidades de recursos para as prefeituras, que deverão
manter o ministério da Saúde informado de suas ações na área de saúde, para
que estes recursos efetivamente sejam
destinados todos os municípios.
Barros confirmou que mais de mil
municípios de todos os estados e do
Distrito Federal receberão verbas federais, para custear 5.933 serviços
hospitalares e ambulatoriais, voltados à assistência especializada e
atendimento de média complexidade. Também estão previstos recursos
para serviços da rede de urgência e
emergência, incluindo SAMU 192, de

10

O ministro da Saúde, Ricardo Barros foi muito positivo em suas afirmações
na solenidade de abertura do evento e abriu uma série de possibilidades
de recursos para as prefeituras
alta complexidade, como assistência
oncológica. “É importante entender
as necessidades, reconhecer as melhorias da parte do financiamento
federal dos serviços de saúde. Criar
uma boa articulação entre os entes
federativos e a bancada federal para
que os recursos possam chegar com
maior facilidade ao estado”, enfatizou Ricardo Barros.
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Presidentes das uniões estaduais

A solenidade de abertura contou ainda com a presença dos presidentes
Silomar Garcia – UVERGS, Adelar Provenci – UVESC, Bruno Melo – UVERN,
Cesar Veras – UVC, Irismar Melo – Vice-Presidente da UVB e vereadora de
Marabá/PA, Elcio Bonacolsi – UCAVI e
Jeovani Vieira – UCVMS.
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

RAUPP É APLAUDIDO EM
ENCONTRO DE VEREADORES
AO ANUNCIAR VOTO CONTRA A
REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Político repudiou o modelo de reforma proposto pelo governo Temer
ASCOM/ UVB

Foto: ASCOM/ UVB

O

senador Valdir Raupp foi
bastante aplaudido na
Marcha dos Vereadores,
em Brasília, ao anunciar
que votará contra a reforma da Previdência enviada ao Congresso Nacional pelo governo federal. A reforma
penaliza os trabalhadores com regras
muito duras, afirmou o senador, ao
defender novas mudanças na Proposta de Emenda Constitucional (PEC).
O senador esteve, na manhã do dia
27, no Encontro que se realizou em
Brasília, no auditório do CNTC e reuniu cerca de 2 mil vereadores de todo
o país, incluindo membros das Câmaras Municipais rondonienses.
Na Marcha dos Vereadores, o senador lembrou que foi vereador em Cacoal, na década de 1980 e conhece a importância que
cada parlamentar tem nos municípios.

Na Marcha dos Vereadores, o senador lembrou que foi vereador
em Cacoal, na década de 1980 e conhece a importância que cada
parlamentar tem nos municípios
Destacou que após ocupar outros cargos no Executivo (prefeito e governador
de Estado) e no Legislativo (senador da
República no segundo mandato) sempre manteve relações políticas próximas com os parlamentos municipais
diante da importância que eles exercem

na estrutura político-partidária do país.
Por fim, o senador Raupp disse que o
país precisa sair das crises política e
econômica e retomar, o mais rápido
possível, o ciclo de desenvolvimento
com a geração de emprego e renda.

VOCÊ CONHECE O SEU ELEITOR?
O E-mandato conhece!
Acesse a plataforma inteligente
que você precisa!

www.e-mandato.com.br
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SENADOR PAIM DESAFIA TEMER
PELAS REFORMAS
Político gaúcho questionou o modelo de reforma da previdência promovido
pelo governo Temer
ASCOM/ UVB

Foto: ASCOM/ UVB

O

primeiro painel apresentado na Marcha dos
Vereadores 2017 , foi
sobre a reforma da previdência e teve como convidado o
Senador Paulo Paim(PT-RS) e como
coordenadores os vereadores Anízio
Amorim(Murici/AL) e Dionardo Mendes (Campo Novo do Pareceis/MT).
O Senador gaúcho em sua explanação
afirmou que da forma como foi apresentada, a reforma não será aprovada, pois, segundo ele, o texto falta
com a verdade e lança os brasileiros
no “inferno”, tornando praticamente
impossível a aposentadoria.
Para Paulo Paim, as mulheres são as
mais prejudicadas com a reforma da

“Todos os presidentes
militares respeitaram
a seguridade. Sarney
respeitou, Collor
respeitou, Itamar, que
está lá no alto, respeitou,
Lula respeitou, Dilma
respeitou. Por que você,
presidente Temer, vai
entrar para a História
como o homem
que acabou com a
Previdência no Brasil?“

O Senador gaúcho em sua explanação afirmou que da forma como foi
apresentada, a reforma não será aprovada, pois, segundo ele, o texto falta
com a verdade e lança os brasileiros no “inferno”, tornando praticamente
impossível a aposentadoria
Previdência, por terem uma realidade distinta em suas vidas e receberem
salários inferiores aos dos homens. O
senador gaúcho citou a crescente resistência dos parlamentares à reforma e defendeu a instalação de uma
CPI para investigar, acima de divergências partidárias, para onde foi o
dinheiro da seguridade.
“Todos os presidentes militares respeitaram a seguridade. Sarney respeitou,
Collor respeitou, Itamar, que está lá no
alto, respeitou, Lula respeitou, Dilma
respeitou. Por que você, presidente Te-

mer, vai entrar para a História como o
homem que acabou com a Previdência
no Brasil? “ enfatizou Paulo Paim .
“Eu te desafio Temer… Eu renuncio e
tu renuncia. E aí sim, vamos chamar
eleições gerais. Só assim podemos parar com essa bandalheira das reformas
previdenciária e trabalhista e com
essa lambança toda que o Congresso
está fazendo com o povo brasileiro”,
declarou o senador Paulo Paim (PT-RS) durante evento da União dos Vereadores do Brasil (UVB), na manhã
do dia 25 de abril, em Brasília.

EM EVIDÊNCIA | Ano 7 - Especial Marcha dos Vereadores 2017 - 2017

13

EM EVIDÊNCIA

TROFÉU DESTAQUE
XV MARCHA DOS VEREADORES
Confira os vencedores do Troféu Destaque da XV Marcha dos Vereadores,
em Brasília
Ascom/Brasília

1-Telmo Alves de Brito
Querência - MT
‘’ Instituir a obrigatoriedade de execução de Hinos na rede Municipal de
ensino em Querência-MT e dá outras
providencias’’.
2- Valdenicio Anjos- VAVA
Querência - MT
‘’Dispõe sobre a obrigatoriedade
dos estabelecimentos bancários,
agências dos correios , casas lotéricas ,cartórios e outras repartições
públicas, instalarem bebedouros

14

com água potável a seus clientes e
usuários de seus serviços’’.
3- Wesley Campos Aguiar
Correntina - BA
‘’Fala Correntina’’.
Cria a ouvidoria legislativa municipal
na Câmara de Correntina-BA, e dá
outras providências.
4- Flavio Eres
João Dourado - BA
‘’ Vereador na Escola’’.
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5- Tiago Augusto dos Santos Alves
Mata de São João - BA
‘’Lei que estabelece o processo seletivo para estagiário e jovens aprendiz
no âmbito municipal’’.
6- Aparecido Lopes da Silva Lima
Holambra - SP
‘’ Holambra fest car’’.
7- Maurício Vianna
Bozano - RS
‘’ Combate às drogas’’.

Foto: Chico Pinheyro/revista Em Evidência

8- Sandro dos Santos Santana
Mata de São João - BA
Projeto box, cursos profissionalizantes
e balé.

11- Anderson Cezar Ramos
Manga - MG
‘’Memória dos povos do cerrado com
Educação e Cultura popular’’.

9- Juarez Marques da Silva
Tramandaí - RS
‘’Controle do mormo e anemia infecciosa equina’’.

12- Leonardo Pavanello Júnior
Presidente Getúlio - SC
‘’Semana municipal de prevenção às
deficiências e adota outras providências’’.

10- Pedro Eugenio Martins
Alto Rodrigues - RN
‘’Aulão solidário para o ENEN’’.

13- Flavio Tácito
Mossoró - RN
‘’ Arte sim, drogas não’’.

14- Ivo Evangelista dos Santos
Ilhéus - BA
‘’Instituir o programa municipal de reabilitação social de dependentes químicos
e cria o fundo municipal de reinserção
social e fixa outras providências’’.
15- Andressa Cristina de Souza
Encantado - RS
‘’Gabinete móvel vereadora Yê’’.
16- Delio de Moura Xavier
Camaragibe - PE
“Programa cidade mais limpa”
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POLÍTICA PÚBLICA PARA A JUVENTUDE

SECRETÁRIO ASSIS FILHO
MINISTRA PALESTRA
NA MARCHA DOS
VEREADORES EM BRASÍLIA
Programa ID jovem norteou a pauta
ASCOM/SNJ

O

Assis falou sobre as Políticas Públicas
para a Juventude, em especial sobre
o ID Jovem, e ressaltou de que forma
os vereadores de todo o País podem
fortalecer essa importante política
pública para a juventude. O secretário lembrou que foi vereador em Pio
XII, cidade do interior do Maranhão.
“Vamos empoderar os prefeitos e os
vereadores com a interiorização do
ID Jovem, levando as políticas públicas de juventude à população que
mais necessita, que são os jovens de
baixa renda nos municípios”.
A mesa da palestra sobre as Políticas
Públicas de Juventude foi composta
por jovens vereadores, pelo deputado
estadual do Maranhão Roberto Costa
(PMDB) e pelo presidente da Câmara de Vereadores de Bacabal (MA),
Edvan Brandão (PSC). “O ID Jovem
está previsto no Estatuto da Juventude que é resultado de anos de luta.
Os vereadores podem levar cultura e
mobilidade urbana ao jovem de baixa

16

Foto: ASCOM/ UVB

secretário nacional de
Juventude, Assis Filho,
ministrou na manhã do
dia 26 de abril uma palestra sobre o programa ID Jovem
para centenas de vereadores que participam da XV Marcha dos Vereadores. O encontro aconteceu no Centro
de Eventos e Treinamentos (CET) da
Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC), em
Brasília (DF).

Assis falou sobre as Políticas Públicas para a Juventude
renda com esse programa”, afirmou o
deputado Roberto Costa.
Para popularizar o programa, a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ)
está promovendo a Caravana do ID,
levando facilitadores aos estados e
municípios brasileiros para capacitar
gestores de juventude e dos Centros
de Referência e Assistência Social
(CRAS). “Vocês (vereadores) podem
chamar o coordenador do ID Jovem
no seu estado que a nossa equipe
vai até o seu município e faz o lançamento, o acompanhamento e ajuda
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na fiscalização do programa, porque
o ID Jovem só vai chegar a quem realmente precisa, lá na ponta, com a
parceria dos municípios e dos vereadores”, explicou Assis.
A Marcha dos Vereadores foi promovida pela União dos Vereadores do
Brasil (UVB) com o objetivo de capacitar, qualificar e proporcionar ao vereador uma participação efetiva em
suas comunidades, bem como, propor
uma visão municipalista de temas
importantes para serem aplicados em
projetos para a população.

LEI KANDIR

SECRETÁRIO DA FAZENDA DO
RS PRESENTE NA XV MARCHA
DOS VEREADORES
Feltes debate ressarcimento da Lei Kandir durante o evento
Pepo Kerschner/Ascom Sefaz | Edição: Denise Camargo/Secom

A

No painel que apresentou ,no Centro
de Eventos da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio
(CNTC), em Brasília, Feltes demonstrou que o Rio Grande do Sul já acumula perdas de R$ 46 bilhões em 20
anos de vigência da Lei Kandir. “Apenas em 2016, foram R$ 4,2 bilhões
que deixamos de arrecadar em ICMS,
sem falar em todo retrocesso em termos de desindustrialização. Exportamos produtos sem maior valor agregado”, avalia. Nos últimos anos, os
ressarcimentos alcançam em média
apenas 10% do volume das isenções
sobre as exportações.
A Lei Kandir foi instituída em 1996
com o propósito de dar sustentação
ao Plano Real e ampliar os resultados

Foto: ASCOM/ UVB

s expectativas dos governos estaduais e prefeituras de terem uma
compensação mais justa diante das isenções da Lei Kandir
sobre as exportações eststiveram no
centro dos debates da Marcha dos Vereadores, que reuniu em Brasília, , milhares de representantes das câmaras
municipais de todo o país. Convidado
a falar sobre o tema pela União dos
Vereadores do Brasil (UVB), entidade que organiza o movimento, o secretário da Fazenda, Giovani Feltes,
acredita que a criação de novas regras
de ressarcimento é a grande prioridade do Congresso Nacional para o segundo semestre deste ano. “É preciso
estancar esta sangria imposta aos
estados vocacionados para a exportação”, resume o secretário.
Feltes demonstrou que o Rio Grande do Sul já acumula perdas de R$ 46
bilhões em 20 anos de vigência da Lei Kandir
da balança comercial do país, afetados à época pela âncora cambial que
retirava a competitividade dos produtos brasileiros no mercado global.
A legislação estabeleceu a isenção
sobre produtos primários e semielaborados.
Mesmo com uma emenda constitucional aprovada ainda em 2003, a Lei
Kandir segue sem a regulamentação
que deveria criar as regras de ressarcimento aos estados. Por essa razão,
ao julgar agora no mês de novembro
uma ação encaminhada por diversos estados, entre eles o Rio Grande

do Sul, o Supremo Tribunal Federal
(STF) deu prazo de um ano para que
o Congresso Nacional defina os critérios de ressarcimento das perdas da
Lei Kandir.
“Seria justo e oportuno sermos indenizados por tudo que já perdemos,
mas a regulamentação será fundamental para o equilíbrio financeiro
dos estados”, espera o secretário.
Para Feltes, o ressarcimento mais
justo da Lei Kandir ajudará o Rio
Grande do Sul a enfrentar alguns
passivos, em especial no pagamento
dos precatórios.
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PEC

FELIX MENDONÇA JUNIOR
PROPÕE REGULAMENTAR
VERBA INDENIZATÓRIA
Projeto tramita na Câmara e deve ser analisado na CCJ ainda este ano
ASCOM/UVB

Foto: Chico Pinheyro/revista Em Evidência

A

verba indenizatória e as
despesas com funcionamento,
divulgação,
transporte, manutenção,
comunicação e contratação de pessoal dos deputados estaduais e vereadores poderá ser fixada através da
PEC – Proposta de Emenda Constitucional apresentada pelo deputado
Felix Mendonça Junior. A inclusão
dos vereadores foi um compromisso
em que o deputado baiano assumiu
durante a Marcha dos Vereadores
2017.
A Proposta de Emenda à Constituição
205/12, do deputado Félix Mendonça
Júnior (PDT-BA), que está em análise na Câmara, deverá receber uma
emenda do próprio deputado, para
incluir os vereadores.
De acordo com o autor, a falta de uma
política uniforme na fixação do valor
da verba indenizatória tem gerado
distorções em quase todos os estados
e precisa de uma unificação.
A Constituição (artigo 27) já determina que os subsídios dos deputados
estaduais sejam fixados, no máximo,
em 75% do valor estabelecido para os
deputados federais. No entanto, as
verbas indenizatórias e diversas outras despesas realizadas a título de
manutenção de gabinete ficaram de
fora dessa padronização, na mesma
linha, entram os vereadores que sofrem e tem suas decisões de acordo
com a boa vontade dos tribunais de
contas nos estados.

18

De acordo com o autor, a falta de uma política uniforme na fixação do
valor da verba indenizatória tem gerado distorções em quase todos os
estados e precisa de uma unificação

A Proposta de Emenda à Constituição 205/12,
do deputado Félix Mendonça Júnior (PDTBA), que está em análise na Câmara, deverá
receber uma emenda do próprio deputado,
para incluir os vereadores
Tramitação

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) vai analisar
a PEC 205/12 quanto à admissibilida-
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de. Se for aprovada, será criada uma
comissão especial para analisar o
mérito da PEC, que ainda deverá ser
votada em dois turnos

FORMAÇÃO POLÍTICA

A IMPORTÂNCIA DAS
FUNDAÇÕES PARTIDÁRIAS
Dr. Francisco Donato foi o painelista do tema
Ascom /UVB

Foto: Chico Pinheyro/revista Em Evidência

O secretário de Gestão da Fundação Ulysses Guimarães, e advogado Dr. Francisco Donato

A

importância das fundações partidárias para a
formação de líderes através da capacitação e conhecimento foi o tema do painel do
secretário de Gestão da Fundação Ulysses Guimarães, o advogado Francisco
Donato na XV Marcha de Vereadores.
O painel explicou como funciona o trabalho da instituição, detalhando suas
pesquisas e o programa de Formação
Política, que já capacitou mais de 200
mil pessoas em todo o território nacional. A importância de aprimorar o conhecimento sobre a estrutura política
e administrativa também foi destacada
durante as palestras.

Enquanto Fundação mantida com recursos públicos do Fundo Partidário,
a Ulysses Guimarães reforçou a importância do estudo e conhecimento
para gestores públicos. Donato, que
já foi prefeito, debateu temas como
sistema de arrecadação, processo
eleitoral, leis, despesas, licitações
e distribuição dos tributos. “Geralmente o político alcança o cargo somente pelo seu relacionamento com
a sociedade, mas poucos são preparados para exercer a função, porque
isso não é exigido na hora de buscar
o voto”.
Afirmou ainda, que nas campanhas

eleitorais, “é preciso trocar o uso do
dinheiro pelo discurso do conhecimento, oferecendo uma nova postura
na defesa do Município, do Estado e
da União, além de soluções para as
necessidades permanentes da sociedade”. Segundo ele, “essa é a bandeira da Fundação”.
A FUG realiza, desde 2007, cursos
de formação política em todo o País
com o objetivo de aproximar esses
temas da população e figuras políticas. Com um estande montado no
evento, membros da FUG explicavam ao público sobre o trabalho realizado.
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OPINIÃO

A IMPORTÂNCIA DA
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
DOS VEREADORES. A
MARCHA É O ÁPICE!
pois sempre tive a convicção de que o
Vereador é o político mais importante do Brasil, justamente por ser aquele que se encontra mais próximo dele.
Vi que a UVB preza pela constante
qualificação técnica dos vereadores,
mostrando aos mesmos suas funções
típicas e de um modo geral trazendo
palestrantes e ministrantes de cursos
que tragam além de conhecimentos
técnicos, experiências que possam
ser compartilhadas.

Herval Sampaio

Juiz de Direito, Professor, Palestrante e autor
de diversas obras e artigos

Q

uem nos conhece e
acompanha nosso site e
blog sabe da luta pessoal que temos contra um
dos maiores males desse país, a corrupção sistêmica e deslavada de muitos agentes públicos e sempre que tenho oportunidade levo nossas ideias
de conscientização ao povo.
Há mais ou menos uns quatro anos
em evento nessa linha conheci a
UVB, inicialmente por seu presidente
e depois muitos de seus associados,
percebendo ali uma excelente forma
de verdadeiramente chegar ao povo,
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E aí pensei porque não fazermos uma
parceria em que as nossas diretrizes
técnicas e de vida sejam transmitidas a maior quantidade possível de
agentes públicos que podem retomar
a confiança em nossa política, mudando o que efetivamente precisa ser
mudado, a conscientização do próprio povo quanto à compreensão do
que os vereadores devem fazer sob a
ótica constitucional e legal.
O povo infelizmente ainda tem a ideia
de que os Vereadores foram eleitos e
devem promover a satisfação pessoal de algumas de suas necessidades,
promovendo um assistencialismo
barato e que na maioria das vezes,
quando se usa o dinheiro público, se
constitui como um ato de improbidade administrativa.
E porque isso acontece com tanta frequência?
Porque o povo já está mal acostumado desde as eleições em que vende o
seu voto descaradamente e às vezes
até mesmo se oferece, aproveitando-

-se de uma prática que infelizmente
ainda é recorrente em nossas campanhas eleitorais e que precisa dos dois
lados (político e eleitor) ser removida, pelo menos como regra geral.

na relevante função fiscalizatória do
parlamentar, que quando bem exercida se constitui como efetivo instrumento de melhoria do serviço público de um modo geral.

Nesse sentido, propus à UVB que eu
pudesse participar de alguns eventos
e desde o ano passado fui ao maior
encontro de vereadores do Brasil, a
tradicional Marcha dos Vereadores,
em sua décima quinta edição, realizada sempre em Brasília e que além
de trazer várias autoridades no sentido substancial do termo ao conclave
para discussão de ideias, mais do que
relevantes, ainda propicia a troca de
experiências entre os edis, de modo
que possam aproveitar em seus respectivos mandatos.

Tamanha a preocupação da UVB nesse aspecto, que nossa fala se dividiu
em dois momentos, o primeiro estritamente técnico em que trouxemos
as bases legais de tal função complementada posteriormente por um
curso no line para os associados de
cinco horas de duração com material de apoio e no segundo momento,
uma espécie de tira dúvidas geral em
que os parlamentares traziam suas
angústias, comprovando categoricamente a necessidade de sempre haja
encontros como a Marcha dos Vereadores.

Não foi diferente esse ano em que
também participei e vi justamente a
qualificação técnica sendo o critério
principal do congresso e trago como
exemplo a nossa fala, que se baseou

“

O povo infelizmente
ainda tem a ideia de
que os Vereadores
foram eleitos e
devem promover a
satisfação pessoal
de algumas de
suas necessidades,
promovendo um
assistencialismo
barato e que na
maioria das vezes,
quando se usa o
dinheiro público, se
constitui como um
ato de improbidade
administrativa

”

E dizemos isso com a esperança
de que os Vereadores devidamente
qualificados poderão mudar a politicagem que ninguém aguenta mais,
constrangendo de forma pública,
evidentemente, não só os eleitores
quando do período eleitoral, mas
também os administrados quando
buscarem o velho assistencialismo.
Não há mais espaço em nosso Estado
Constitucional Democrático de Direito para essas práticas e a UVB quando
prioriza o aspecto técnico e permite
claramente que palestrantes como eu
possa levar esse tipo de mensagem
para seus associados, presta um relevante serviço ao país, que precisa ser
replicado por outras entidades.
Não há outro caminho senão a conscientização de nosso povo quantos a
ilicitudes que por tradição se incorporaram a nossa prática política e
administrativa, que precisam ser urgentemente extirpadas.
Todas as palestras buscam municiar
os edis de seus compromissos com a
legalidade. Somos como já enunciado
um Estado de Direito, dai a patente necessidade de que conheçamos
o ordenamento jurídico e quem vai
também construí-lo precisa ter pelo

menos a noção.
Nunca tive papa na língua como se
diz e sinceramente muitos Vereadores sequer sabem que além de legislar
têm a missão constitucional de fiscalizar todos os atos estatais de seu
município e que a sua omissão configura responsabilidade pelo descumprimento do princípio da eficiência,
ou como gosto de falar qualidade do
serviço público prestado.
Espero por muito tempo continuar
contribuindo com a UVB, pois quando assim procedo cumpro uma missão pessoal que impus a mim, na qual
transcende a minha função legal de
Juiz de Direito e Professor universitário, engrandecendo o maior título
que carrego, o de cidadão compromissado com o meu país e que nesse
momento temos como luta incansável o combate a todo tipo de corrupção, porque com ela não se deve ter
qualquer tolerância.
Finalizo esse pequeno texto com a
esperança de que muitas entidades,
em especial as que congregam os políticos, possam seguir o exemplo da
UVB e tenham como escopo primordial a qualificação técnica de seus
associados, promovendo de forma
continuada eventos que permitam ao
mesmo tempo o aprimoramento dos
mandatos sob o perfil técnico e a troca de experiências, pois estas juntas
podem propiciar ao que tem contato direto com o povo e o representa,
o principal instrumento de luta, a
conscientização, mudando sua forma
de ver a política e aí sim cobrando de
seus representantes, o respeito ao
ordenamento jurídico, não se satisfazendo do poder que não é seu para
fins escusos e pessoais!
E o que fez e com certeza continuará
fazendo a Marcha dos Vereadores foi
justamente isso: contribuir de forma
sólida para a mudança que todos nós
esperamos, uma política com P maiúsculo como se diz, em que a arte de
servir à coletividade seja a sua essência.
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ACONTECEU

DEPUTADO POMPEO
DE MATTOS DESTACA
IMPORTÂNCIA DA PL.7.869
Declaração ocorreu durante a Marcha dos Vereadores 2017
Ascom/Pompeo de Mattos

O

Foto: Chico Pinheyro/revista Em Evidência

integrantes da Câmara dos Deputados,
das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais sejam eleitos na proporção dos votos obtidos pelo partido
em lista fechada. A outra metade seja
eleita pelo sistema eleitoral proporcional vigente, mediante votação nominal
nos candidatos”, ponderou Pompeo.

deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS) participou na
última semana de abril da
15ª Marcha dos Vereadores. O encontro reuniu representantes
de Legislativos municipais de todo país
e teve extensa programação de atividades, debates e palestras que levaram
aos municípios e aos servidores das
câmaras municipais brasileiras conhecimento e informações preciosas para o
desenvolvimento municipal.

O Projeto de Lei 7.869 de 2010, de autoria do deputado Pompeo, que tramita
na Comissão Especial que trata da Reforma Política vem recebendo diversos
elogios de parlamentares membros da
Comissão além de especialistas e estudiosos sobre o tema.

O tradicional evento, além de propor
uma visão municipalista de temas importantes para serem aplicados em
projetos para a população e qualificar
os vereadores e vereadoras para uma
participação efetiva em suas comunidades, permite também aos vereadores
uma interação maior com parlamentares federais em busca de recursos para
os municípios.
Neste sentido, Pompeo de Mattos destacou a importância da Marcha “uma gestão compromissada e que compartilhe
forças entre o legislativo federal e o legislativo municipal é fundamental para
enfrentarmos os desafios que surgem. A
busca por recursos para atender à comunidade e levar políticas públicas que possam melhorar a qualidade de vida dos
moradores deve ser constante e eu, como
parlamentar, tenho o compromisso de
trabalhar sempre para o desenvolvimento de nossos municípios”, disse Pompeo.
Além de questões relacionadas ao Orçamento Público, Pompeo destacou a
necessidade de implantação de uma Reforma Política qualificada, sobretudo no
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Além de questões relacionadas
ao Orçamento Público, Pompeo
destacou a necessidade de
implantação de uma Reforma
Política qualificada, sobretudo no
pleito proporcional
pleito proporcional, a fim de eliminar as
distorções nas eleições e atender às justas reivindicações da sociedade.
“Ainda em 2010 apresentei o Projeto de
Lei 7.869, o qual propõe que metade dos
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Pompeo de Mattos explica a proposta: “O eleitor vota em uma lista fechada elaborada pelo partido, que em
seguida se abre e o eleitor, se quiser,
pode dar mais um voto e escolher um
nome individual da lista. Estabelecido o número total de cadeiras, por
exemplo 5, o primeiro eleito será o
primeiro da lista definida pelo partido; o segundo eleito será o mais
votado individualmente; o terceiro
eleito será da lista do partido e assim
sucessivamente. Assim, se o partido
não fizer uma boa lista o eleitor poderá corrigir na urna”.
Ainda de acordo com o deputado, a mudança trará uma melhor representação
“a partir dessa nova sistemática, os partidos começarão a ter maior transparência perante o eleitorado. Deixarão de
serem entes disformes, com fisionomia
indistinta, passando a serem agremiações mais respeitadas e reconhecidas,
comprometidas com princípios”.
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POLÍTICA E DEMOCRACIA

OS PARTIDOS
POLÍTICOS PRECISAM DE
DEMOCRACIA INTERNA
A importância da democracia interna foi o principal tema do debate
Ascom/UVB | edição Paulo Patimanza

Foto: Chico Pinheyro/revista Em Evidência

Marilda Silveira, Henrique Neves, Anderson Alarcon e Isabel Mota

E

m debate acalorado na ultima marcha e encontro
nacional dos vereadores do
Brasil, promovido pela UVB,
em Brasília, o ex-ministro do TSE, Dr.
Henrique Neves, juntamente com outros especialistas, trouxe importantes
reflexões acerca do momento difícil
pelo qual passa a democracia brasileira.
Questões como pacto federativo, reforma política, competências municipais,
crise de representatividade e legitimi-
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dade foram abordadas na disputada
mesa, que contou ainda com a participação dos especialistas Marilda de
Paula Silveira, doutora em direito, professora e advogada em Brasília, e ainda
da advogada Isabel Mota, especialista e
militante em direito eleitoral e público
no Estado do Ceará.
Coordenada pelo Consultor-Geral da
UVB, Dr. Anderson Alarcon, que também é advogado militante no tema
país afora, os palestrantes, com a enriquecedora participação dos vereadores
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tanto na mesa quanto na platéia com
suas perguntas, enfrentaram temas
como listas abertas, financiamento de
campanha, mandato tampão, pacto federativo e competências municipais.
Entre as diversas conclusões extraídas,
a ausência de democracia interna nos
partidos políticos tem gerado distorções gravíssimas no sistema político
e democracia brasileira, e, a bem das
pessoas que moram nos municípios e
lá fazem política, este sistema precisa
ser refletido e repensado.

COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA

MAZZARINO É DESTAQUE
NA XV MARCHA DOS
VEREADORES
Segundo painelista, comunicação e estratégia são fundamentais no mandato
Ascom/UVB | edição Paulo Patimanza

Foto: Chico Pinheyro/revista Em Evidência

A

diversidade de temas na
Marcha dos Vereadores
foi ampla. Uma agenda
que envolveu legislação,
reforma política, saúde, educação,
municipalismo tentou abrigar um
grande leque de realidades do legislativo brasileiro.
Em paralelo aos temas que enfocam
os deveres dos legisladores e a hierarquia dos poderes foi aberto dois
painéis refletindo a Comunicação no
mandato.
O comunicador Adriano Mazzarino fez duas participações no evento. Na primeira, na tarde do dia 25,
num formato curto, deu exemplos de
como agir no relacionamento com os
pares no legislativo e na política local. Destacou a importância da marca, como identidade e foco de ação
perante o eleitorado e a comunidade.
Com brincadeiras, improviso, teatro
e participação de voluntários da plateia prendeu a atenção do público sobre os níveis de comportamento das
pessoas nas atividades políticas.
A segunda participação foi na tarde,
dia 26, onde a abrangência de temas
envolveu reflexões maiores. Através
de fotos, vídeos, exemplos e participação da plateia Mazzarino enfocou assuntos como postura, poder da
imagem, tribuna, discurso, comportamento, fotografia e estratégias.
A segunda parte da palestra o enfoque foi o poder do feminino e a parti-

Com brincadeiras, improviso, teatro e participação de voluntários da
plateia, Mazzarino (direita) prendeu a atenção do público sobre os níveis
de comportamento das pessoas nas atividades políticas
cipação da mulher. A política segundo ele é um retrato do cotidiano, mas
a mulher não está ocupando na política a força e ação que desenvolve na
sociedade. Portanto, momentos e espaços como a Marcha dos Vereadores
servem para reflexão e exercício do
mandato e do relacionamento com as
comunidades.
Destaca o painelista que é possível

fazer mandato sem comunicação,
mas “depois não venha reclamar do
frágil resultado final ou do destaque
e valorização do trabalho dos colegas”.
Numa sociedade cada vez mais exigente e questionadora é fundamental
o olhar atento, o diálogo, a capacidade de ouvir e a abertura para o novo,
alertou Mazzarino.
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

TEMER RECEBE VEREADORES
DURANTE A XV MARCHA
Liderados pelo presidente Gilson Conzatti, edis forma recebidos durante o
segundo dia da Marcha
Ascom/UVB | edição Paulo Patimanza

Fotos: Ascom/UVB

Presidente recebeu participantes da Marcha dos Vereadores

A

tendendo a solicitação da
UVB, o presidente Michel
Temer recebeu, na manhã
do dia 26 de abril, uma
comitiva de vereadores de diversas
regiões do país, liderada pelo presidente da União dos Vereadores do
Brasil – UVB, vereador de Iraí, Gilson
Conzatti.
Os vereadores apresentaram e cobraram do presidente Michel Temer,
respostas das demandas que visam
maior participação do legislativo
municipal brasileiro nas discussões

26

Conzatti liderou a comitiva
de planos e metas nacionais, especificamente nas ações municipalistas.
O presidente da UVB, vereador Gilson Conzatti, manifestou que o presidente Temer recebeu a comitiva
com muito respeito e destacou que
as demandas apresentadas formam
aceitas pelo presidente e encaminhadas para análise técnica.
Em maio de 2016, o presidente da
UVB foi o primeiro político a ser
atendido por Temer, na época assumindo o governo como presidente
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interino, e agora, o presidente Temer
entre para a história como o primeiro presidente da República a receber
uma comitiva de representantes dos
vereadores durante uma Marcha de
Vereadores. Em 2013, Michel Temer
participou da Marcha dos Vereadores
na condição de Vice-Presidente da
República.
A Marcha dos Vereadores iniciou o
movimento na década de 90 e a edição de 2017 foi a XV. Desde 2013
acontece anualmente sempre na segunda quinzena do mês de abril.

FLASH

MARCHA DOS VEREADORES 2017
Confira as principais imagens da maior Marcha de todos os tempos
ASCOM/UVB

Presidente da UVb, Gilson Conzatti e presidente da UVET,
Terciliano Gomes

Deputado Assis Carvalho - Piauí

Vereadora Sandra Rosado de Mossoró (RN), com vereadores de
Alagoas e Pernambuco

Vereador Ademir Fagundes,
de Taquari/RS

Vereador Alysom Voz e Violão

Comitiva da UVET – Vereadores de Tocantins marcando presença na companhia do
presidente da UVET, Terciliano Gomes
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FLASH

Vereadores fazem o cadastramento com a equipe da UVB

Do aeroporto para a convenção, mais de dois mil
vereadores de todo o país participaram da marcha

Sucesso absoluto, mais de dois mil vereadores lotaram o plenário da CNTC,
durante os dias do evento

Gustavo Baldiserra (PMDB), vereador de
Soledade/RS

28
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Ministro de saúde, Alexandre Barros
é recebido pelo presidente da UVB,
Gilson Conzatti

Vereadores de todo o país presentes na Marcha

Ministro do Turismo Marx Beltrão, com vereadores
participantes da Marcha

Vereadores de Maraba (PA)

Vereadora Vilma Felini, deputado Carlos Marun, Gilson
Conzatti, e Jeovane Vieira

Rio Grande do Norte presente na Marcha

Deputado Odorico Monteiro (CE)
prestigiando a conterrânea, Isabel Mota

Vereadores do Ceará com o presidente Gilson Conzatti
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FLASH

Câmara de Oiapoque (AP) foi homenageada

Deputado federal Luís Cláudio, (RO) ao centro, prestigiou a
Marcha

Dr. Herval Sampaio Jr com vereadores do Rio Grande do Norte

Vereador Clodoaldo Queiroz sorteado com uma viagem
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Vereador Norberto Oliveira de São Gabriel, Bahia também
sorteado

Comissão da Carta da Marcha

Comissão da Carta da Marcha II

Público presente

Dr. Anderson Alarcon, uma das principais atrações da
Marcha

Vereadores Anizão Amorim ( Murici - AL) e Dionardo
Mendes (CNP -MT) coordenaram o painel com Paim

Dependências do CNTC ficaram lotadas em todos os dias
do evento
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FLASH

Comitiva de Bonito (PE) com o Ministro do Turismo Marx
Beltrão e o presidente da UVB, Gilson Conzatti

Ministro Marx recebeu uma flecha do cacique Jadir,
vereador de Iraí/RS

Comitiva de Campinas do Sul, com o presidente Gilson Conzatti

Todos os vereadores da Câmara de Iraí e o prefeito Vilson
Bernardi estiveram na Marcha
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Vereadores se apresentam no intervalo das palestras

Maria Simões de Cacoal (RO) e Luiza Dantas de Baia da
Traição (PB) assumem o Fórum Nacional da Mulher/UVB

Presidente da UVCM, Asaf Sobrinho condecora vencedor
do Troféu Destaque Nacional

Vereadores Alagoanos Anízio Amorim, Alando Lima, Tereza
Nelma e Fabiano Leão com o Senador Paim

Vereadora Ledinha, Presidente da União dos Vereadores
de Sergipe (UVCS,) registrando numa self

“Mestre” Mazzarino e vereadoras durante apresentação do
comunicador

Senador Paim fala sobre as reformas
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FLASH

Deputado André Figueiredo, PDT Ceará

Equipe da União dos Vereadores do Brasil: Fernando Radaelli, Carla
Mabel Censi e Dr. André Camillo

Presidente Gilson e a representante da ABRASCE,
Lorraine Rosa

34
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Diretor executivo da Revista Em Evidência condecora
Troféu Destaque Nacional

LEGISLAÇÃO

POR QUE É IMPORTANTE A LEI
DE BOA QUALIDADE? FOI O
TEMA DE ANDRÉ CAMILLO
O advogado e consultor jurídico da UVB, André y Castro Camillo, abordou
temas pontuais de processo legislativo municipal
Ascom/UVB

Foto: Ascom/UVB

Dr. Andre Camillo atende semanalmente no escritório da UVB em Porto Alegre/RS

N

o painel A importância
de se ter leis de boa qualidade, o advogado e consultor jurídico da UVB,
André y Castro Camillo, abordou temas pontuais de processo legislativo
municipal. Assim, tentou responder
aos vereadores o como se pode, em
face da qualidade da lei, definir, por
meio e em função de diversos fatores,
como produzir normas relevantes e
úteis, capazes de produzir os efeitos
pretendidos, a harmonização com o

ordenamento vigente, o equilíbrio
entre custos e benefícios, a aplicabilidade e a efetividade da norma.
Leis de boa qualidade impactam a
sociedade e geram desenvolvimento
econômico e social; contribuem para
a governabilidade e para o êxito das
políticas públicas; solucionam problemas; tem custo proporcional aos
benefícios que gera além de preservar a coerência e a harmonia do ordenamento, aumentando a segurança
jurídica.

Além disso, foi enfatizado que a utilização de boas técnicas na atividade
de elaboração da lei incorpora métodos e procedimentos que visam
conferir maior qualidade a seu produto, a função fiscalizadora do Poder Legislativo também ganha novos
significados, aos propor uma análise mais qualitativa e menos formal
da atuação estatal, priorizando-se a
apuração da eficácia, da eficiência, da
efetividade e da economicidade das
políticas.
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

BARBARA KRYSTTAL
FALOU SOBRE O PERFIL
DE RESULTADOS DO
SISTEMA DE CONTROLE E
CONTROLADORIAS NO BRASIL
Durante toda a Palestra houve um esforço de se deixar claro e evidente da
necessidade de uma cultura de controle em todos os Municípios e Estados
Ascom/UVB

A

Palestra sobre o Perfil de
Resultados do Sistema de
Controle e Controladorias
no Brasil – Planejamento
e Implementação versou sobre todas as
macro funções de controle e principalmente das atividades além de pontuar
onde e de que forma os vereadores poderiam ser fundamentais nesta instituição.

para a melhoria das políticas públicas e
de fiscalização.

Temas como as relações entre os controles internos e externos além da forma de atuação das Ouvidorias, Corregedorias, Controladorias e Auditorias
fizeram parte do conteúdo, além de se
ter um carinho especial nos temas 3 Linhas de Defesa e Transparência.

Uma decisão tomada no setor público
deve sempre ser guiada pelo interesse
comum, coletivo, ou melhor, por aquilo que fará mais pela sociedade como
um todo, não individualmente. Dessa
maneira, a Administração deve sempre
se pautar por aquilo que trouxer maior
eficiência, de modo a atender à maior
parcela possível da sociedade.

De forma geral a palestra trouxe muitas
novidades ao público alvo, pois, poucas
cidades possuem órgãos de controle
instituídos por lei. De acordo com Barbara Krysttal “a criação e implementação de Sistemas de Controles, Controladorias e Secretarias de Controle são
fundamentais para que se possa combater à corrupção, atuar na gestão do risco
e principalmente fazer recomendações
de governança e melhorar a eficiência,
efetividade, eficácia, ética e economicidade”. Outro comentário da palestrante
está no fato de levar conhecimento para
tomadores de decisão como algo fundamental que enriquece a agenda pública

36

Vale ressaltar que para compreender
a importância dos elementos do controle na Administração Pública, deve-se primeiro entender o papel do controle na melhora das condições para
a gestão pública em uma tomada de
decisão.

Assim, a Administração deve sempre
se orientar pela maximização dos resultados e minimização dos custos
para cada atividade, de modo a melhor utilizar os recursos advindos da
população, na execução de serviços
para retornar tais recursos a estes. Mitigando ao máximo ou eliminando, se
possível, os riscos para cada ação a ser
tomada, a gestão pública deve atuar
de forma a aumentar a probabilidade
de que seus objetivos e metas sejam
alcançados, dando assim a destinação
correta aos referidos recursos.
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Neste cenário, os sistemas de controle
se mostram grandes aliados da gestão
pública, apresentando os pontos fortes
e fracos do Ente que controlam, dando
foco aos resultados e à boa utilização de
recursos, de um ponto de vista imparcial e isento de vieses e interesses particulares.
Recentemente, a sociedade brasileira
passou a tomar maior conhecimento
sobre a existência e funcionamento de
sistemas de controle no Estado, porém,
a maior parte das informações que circulam sobre o controle tem características reativas, utilizadas em situações
emergenciais. Faz-se necessária a apresentação das outras funções do controle, sejam estas diretas ou indiretas no
aumento da eficiência das ações tomadas.
A Administração, composta por três
poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) tem a missão de manter o controle sobre suas atividades, devendo os
poderes se supervisionar através do que
é conhecido como sistema de “freios e
contrapesos”, no qual cada poder mantém fiscalização sobre os outros dois
de forma recíproca de modo a garantir
o controle integral da máquina pública.
Conforme o Artigo 74 da Constituição Federal de 1988, o Poder Executi-

vo apoiará o Poder Legislativo em suas
atividades de Controle Externo. Nota-se então que as atividades de controle
estão intimamente ligadas aos “freios e
contrapesos” esperados da Administração Pública.
Dessa forma, para a implementação
de um sistema de Controle Interno,
verifica-se que, além da vontade de um
gestor no Executivo, há ainda o crivo
do Legislativo, o qual deve verificar se
o modelo proposto é adequado para a
Administração. Na Administração municipal, isso significa que a criação de
um órgão central de Controle Interno
depende não somente de uma proposta advinda do chefe do executivo, mas
também de uma avaliação dos membros
do legislativo, ou seja, depende ainda da
aprovação dos vereadores locais.
Assim sendo, e considerando que o controle externo na maioria dos Municípios
se dá através de Tribunais de Contas estaduais, identifica-se a importância de
um Poder Legislativo Municipal ativo
e focado nas práticas de controle para
que seja implementado um sistema de
Controle Interno capaz de suprir tanto
as necessidades do Município em relação ao Controle Externo estadual, mas
também para cobrir a ausência de um
Controle Externo municipal direto.
Ainda mais, ressalta-se que um sistema
de controle apoia a gestão em todas as
suas fases, seja em momentos de execução, seja em momentos de decisão,
ou ainda de aprovação. Neste contexto,
um sistema de controle é a ferramenta de que a própria gestão dispõe para
combater a corrupção, a qual se trata de
todo uso de recursos públicos de qualquer natureza (financeira, humana, patrimonial etc.) para fins que não sejam
do interesse público, sendo o ato de corrupção configurado por qualquer tipo
de ação que gere prejuízo ao Ente, em
prol de um particular.
Apesar de sua atuação como agente do
combate à corrupção e agente punitivo
nos casos cabíveis, ao considerar que o
controle realiza atividades de minimização de riscos, aumento da transpa-

De acordo com Barbara Krysttal “a criação e implementação de Sistemas
de Controles, Controladorias e Secretarias de Controle são fundamentais
para que se possa combater à corrupção
rência, garantia da legalidade das ações,
melhoria nos processos e aumento da
eficiência nos mesmos, avaliação de
trabalhos realizados e apoio à tomada
de decisões, não restam dúvidas de que
o controle não somente pode, mas deve
ser considerado um instrumento gerencial, afetando direta e indiretamente a
Administração do Ente que o compreende em todas as suas formas, atuando
nas esferas estratégica, ao munir a Administração de informações e permitir
um melhor planejamento de suas ações,
tática, avaliando as diferentes áreas que
compõem a Administração, e operacional, garantindo eficiência e eficácia nas
ações avaliadas.
Cabe ainda ressaltar que o controle pos-

sui ainda características que permeiam e
ainda entrelaçam de maneira simbiótica
os poderes, pois criam deveres, direitos
e possibilidades através da melhoria
no acesso e compreensão das informações e do cenário local, criando vínculos
na forma de cobranças por respostas e
melhorias na gestão, bem como na forma de permeabilidade de um poder ao
outro, garantindo, por exemplo, que os
vereadores de uma cidade tenham pleno
acesso às informações produzidas pelas
atividades desenvolvidas na Prefeitura,
bem como disponibiliza para os mesmos
vereadores uma ferramenta para que estes possam solicitar com maior eficiência
as correções e melhorias que julgarem
necessárias para melhora na vida do cidadão, seu eleitor.
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TRIBUNAL DE CONTAS SE

PRESIDENTE DO TCE-SE
PROFERE PALESTRA NA
MARCHA DOS VEREADORES
O tema tratou o papel dos TCs no combate à corrupção
Ascom/UVB

Foto: Chico Pinheyro/revista Em Evidência

O

conselheiro Clóvis Barbosa de Melo, presidente
do Tribunal de Contas do
Estado de Sergipe (TCE/
SE), proferiu palestra em Brasília, no
dia 26 de abril,, na XV Marcha dos
Vereadores, diante de dois mil parlamentares e prefeitos de todo o país.
Realizada no centro de eventos da
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio (CNTC), a ação
visa debater temas que estão em evidência na atualidade.
A explanação do conselheiro teve
como foco “O papel dos Tribunais
de Contas no combate à corrupção”,
versando sobre as competências da
instituição e destacando auditorias
feitas pelo órgão que constataram
desperdício de dinheiro público, a
exemplo da auditoria realizada em
2014 que encontrou irregularidades
no quadro de pessoal na Fundação
Hospitalar de Saúde (FHS).
Outro aspecto lembrado por Clóvis
Barbosa foi a parceria com outros órgãos de controle, a exemplo dos Ministérios Públicos Federal e Estadual,
nas ações de combate à corrupção e
à lavagem de dinheiro, subsidiando
operações como a “Antidesmonte”,
que acompanhou a transição nas
prefeituras, e “Indenizar-se”, que resultou em denúncia sobre desvio de
verbas de subvenção na Câmara de
Vereadores de Aracaju.
A Marcha 2017 foi aberta na manhã
da terça-feira, com um painel sobre a
Reforma da Previdência que contou
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Outro aspecto lembrado por Clóvis Barbosa foi a parceria com outros
órgãos de controle, a exemplo dos Ministérios Públicos Federal e Estadual,
nas ações de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro
com a participação do senador Paulo Paim. A solenidade de abertura,
no turno da tarde, teve a presença
do ministro da Saúde, Ricardo Barros. Ainda na quarta, houve entre os
eventos a participação do secretário
Nacional da Juventude, Assis Filho, e
da secretária de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelaes.
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O ministro Max Beltrão, do Turismo e
os Ministro do TSE, Henrique Neves e
Luciana Lóssio também participaram,
além de prefeitos, deputados e senadores. O evento foi promovido pela União
dos Vereadores do Brasil (UVB), e teve
como público, além dos legisladores
municipais, os servidores das Câmaras e
Prefeituras.

SECRETARIA PÚBLICA PARA AS MULHERES

FÁTIMA PELAES PALESTRA PARA
VEREADORES DE TODO O PAÍS
Durante a XV Marcha Vereadores a Secretária falou sobre o combate à
violência contra a mulher
Ascom/UVB | Edição: Paulo Batimanza/revista Em Evidência

O

Foto: Chico Pinheyro/revista Em Evidência

chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres
(SPM/MDH), Fátima Pelaes, fez exposição durante
a Marcha de Vereadores (edição/2017),
que aconteceu em Brasília. Na palestra, a secretária enfatizou que é nos
municípios que ocorre a execução de
programas de enfrentamento à violência contra a mulher e a promoção
da igualdade de direitos entre homens
e mulheres. Pelaes fez algumas sugestões que, segundo ela, podem ser de
iniciativa dos próprios vereadores.
Dentre as sugestões apresentadas pela
chefe da SPM, estão a criação de procuradoria das mulheres nos legislativos municipais (a fim de abrir novos espaços de debate e atividades voltadas à temática das
mulheres) e a implantação da Patrulha
Maria da Penha ,para fiscalizar o cumprimento de medidas protetivas concedidas
às mulheres em situação de violência doméstica. “São medidas importantes e extremamente eficazes . É preciso fazer uma
grande mobilização nacional para combater a violência contra a mulher”, disse.

“

Na palestra, a secretária enfatizou que é nos municípios que ocorre a
execução de programas de enfrentamento à violência contra a mulher e a
promoção da igualdade de direitos entre homens e mulheres

É preciso fazer uma
grande mobilização
nacional para combater a
violência contra a mulher
Fátima Pelaes
Secretaria de Políticas para as
Mulheres (SPM/MDH)

”

Apoio

A chefe da SPM recebeu apoio especial
dos vereadores quando falou da necessidade de criação de conselhos municipais de direitos das mulheres (colegiados formados por representantes
governamentais e sociedade civil) e de
organismos de políticas para as mulheres, os chamados OPMs. De acordo
com a secretária, os OPMs agem diretamente sobre as comunidades, em

contato direto com o cidadão produzindo resultados mais eficazes às políticas nacionais. Pelaes informou que
a SPM incentiva a criação dos OPMs
com a doação de kits que incluem
imobiliário básico, computador e automóvel. Para a secretária, o engajamento dos municípios no combate à
violência contra a mulher, ”tem peso
enorme neste desafio que é de toda a
sociedade brasileira”.
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PARTICIPAÇÃO FEMININA

REALIDADE DA
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA
POLÍTICA EM DEBATE
Encontro ocorreu durante a XV Marcha e contou com a presença da Ministra
Luciana Lossio
Ascom/UVB

P

resentes representantes
de todos os estados brasileiros, as discussões na
mesa capitaneada pela
Ministra do TSE, Luciana Lossio, que
abordou a necessidade urgente de se
repensar a igualdade e participação
da mulher brasileira na política, com

incentivos e instrumentos que garantam a participação desde o início do
processo e dentro do próprio partido.
Os debates foram reforçados por
argumentos técnicos de diferentes
especialistas, como Joana Chagas,
da ONU Mulher, Dra. Fátima Pelaes,

Luciana Lossio, Ministra do TSE
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Secretaria Nacional de Políticas para
Mulheres do Ministério dos Direitos
Humanos da Presidência da República, e ainda por Polliana Santos, gestora do movimento Visibilidade Feminina Brasileira. Para o consultor da
UVB, Anderson Alarcon, que também
coordenou os trabalhos, já é passada

Fotos: Chico Pinheyro/revista Em Evidência

Joana Chagas, da ONU Mulher

Polliana Santos, gestora do movimento Visibilidade
Feminina

Vereadora Maria Simões recebe certificado como presidente do Fórum da Mulher Parlamentar
a hora de corrigirmos estas distorções. Alarcon e Polliana também são
representantes da Abradep – Academia Brasileira de Direito Eleitoral e
Político.
A mesa foi encerrada com perguntas enriquecedoras dos participantes

em contribuição ao debate, ficando
definido pela UVB e UVB Mulher,
presidida por Gilson Conzatti e Maria Simões a adoção de práticas que
visem estimular e fortalecer a luta
das mulheres com vistas a correção
destas distorções, notadamente nos
municípios brasileiros, que é onde a

vida, afinal, acontece.
Ao final do painel o presidente Gilson
Conzatti, deu posse para a vereadora Maria Simões de Cacoal/RN, como
presidente do Fórum Nacional da
Mulher Parlamentar da UVB. O mandato tem duração até abril de 2018.
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ORÇAMENTO PÚBLICO

ORÇAMENTO PÚBLICO
FOI TEMA DE PAINEL NA
MARCHA 2017
Ministrado pela especialista no assunto, Dra. Elisiane da Silva, debate foi um
dos destaques da Marcha dos Vereadores 2017
Ascom/UVB | Edição: Paulo Batimanza/revista Em Evidência

O

Foto: Chico Pinheyro/revista Em Evidência

advogada, Dra. Elisiane
da Silva, especialista em
gestão pública municipal, e gestora do Programa de Formação da Fundação Ulysses
Guimarães apresentou o painel sobre
o Orçamento Público, que teve como
foco central, em uma linguagem acessível para leigos, descortinar o conjunto lógico constante na Constituição
Federal para as Leis Orçamentárias.

“

Compete ao vereador,
fiscalizar e participar
da construção das Leis
Orçamentárias, que
definem em última análise
onde serão investidos
recursos públicos, e quais
os montantes.

”

A palestra, que foi assistida por um
plenário lotada, ainda proporcionou
aos participantes a oportunidade de
sanar dúvidas pertinentes ao assunto.

Segundo Elisiane, o arcabouço legal formado pelo Plano Plurianual, a Lei
de Diretrizes e o Orçamento Anual, devem ter a efetiva participação dos
Parlamentos Municipais

Segundo Elisiane, o arcabouço legal formado pelo Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes e o Orçamento Anual, devem ter
a efetiva participação dos Parlamentos
Municipais. Enquanto peças de planejamento dos municípios, as Leis Orçamentárias, podem e devem ter a intervenção

dos Vereadores para que as demandas e
prioridades das comunidades estejam
contempladas na legislação.
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O painel tratou ainda, das ressalvas previstas em lei para a realização de emendas parlamentares as leis orçamentárias
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e rol de peças que devem integrar cada
uma das Leis. Na opinião da palestrante
Elisiane da Silva, “Compete ao vereador,
fiscalizar e participar da construção das
Leis Orçamentárias, que definem em
última análise onde serão investidos recursos públicos, e quais os montantes.”

MANDATO

AS FUNÇÕES DO VEREADOR
FOI TEMA DA PALESTRA DO
ADVOGADO EDUARDO REQUIÃO
Palestra pode esclarecer dúvidas de vereadores recém eleitos em todo o país
Ascom/UVB | Edição: Paulo Batimanza/revista Em Evidência

Foto: Chico Pinheyro/revista Em Evidência

Consultor Jurídico da UVB, UVCMS e UVCS, Eduardo Requião respondeu às inúmeras dúvidas dos vereadores presentes

O

advogado Eduardo Requião expôs sobre As
Funções do Vereador no
Exercício do Mandato,
pois conforme afirmou no exercício
desta função, o vereador é o fiscal dos
atos do prefeito na administração dos
recursos do município expressos no
orçamento. O vereador também faz as
leis que estão dentro de sua competência, e analisa e aprova as leis que são
de competência da prefeitura, do Executivo. Em resumo, o vereador recebe
o povo, atende as suas reivindicações e

é o mediador entre o povo e o prefeito.
“Ele é o político que deve estar mais
próximo dos cidadãos, entendendo os
problemas da cidade e buscando soluções. A cidade é onde as pessoas moram,
trabalham e se divertem e os vereadores
devem entender as demandas das diferentes classes e comunidades existentes
na cidade e representá-los politicamente “ Afirma Requião .
Eduardo Requião, advogado carioca,
radicado em Salvador/BA também

é consultor jurídico da UVB, UVCM
e UVCS, e professor, apresentou os
conceitos fundamentais para a compreensão dos Vereadores no curso de
sua atuação legislativa. Mas, não foi
só isso. O auditório lotado assistiu
a apresentação do consultor jurídico, que demonstrou as razões pelas
quais os Vereadores devem buscar se
qualificar permanentemente para que
possam, efetivamente, representar
em sua integralidade as importantes
necessidades daqueles que lhe confiaram o voto.

EM EVIDÊNCIA | Ano 7 - Especial Marcha dos Vereadores 2017 - 2017

43

TRIBUTAÇÃO

DEPUTADO UCZAI
DEFENDE COBRANÇA
LOCAL DO ISS SOBRE
TRANSAÇÕES DE LEASING
O deputado federal por Santa Catarina, Pedro Uczai, participou da XV Marcha
de Vereadores em Brasília e falou sobre uma possibilidade de ampliar a
receita dos municípios
Ascom/UVB

S

“Convocamos todos os prefeitos, vereadores, as associações municipalistas
para pressionarmos pela derrubada do
veto do arrendamento mercantil. Poucos
municípios hoje se beneficiam. No Norte e o Nordeste nenhum município. No
sul do país, nenhum município. No Sudeste, cinco municípios. Portanto, derrubar o veto é descentralizar mais de R$
5 bilhões por ano os nossos municípios.
Vereadores do Brasil aprovem moções
para que os deputados dos seus estados
possam derrubar esse veto e distribuir
melhor esse dinheiro”, destacou.
O parlamentar catarinense discute o
tema há mais de 15 anos desde quando
foi prefeito de Chapecó. Naquela opor-
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Foto: Ascom/UVB

egundo o deputado catarinense, ao sancionar a Lei
Complementar nº 157, de
2016, que modifica regras do
Imposto Sobre Serviços (ISS), o presidente da república vetou trecho que
estabelecia a cobrança do tributo no
local onde fossem realizadas as transações de arrendamento mercantil (Leasing), bem como operações de cartão
de crédito ou débito. Na prática, significa que ao comprar um carro na forma
de Leasing o imposto do ISS não fica no
município aonde aconteceu a relação
de compra e vai para o município sede
a instituição financeira que realizou a
operação.
Uczai explicou que quando é realizada a compra de um veículo, por
exemplo, através de um financiamento (arrendamento mercantil) a relação
entre empresa e cliente se dá no município aonde a pessoa reside. Porém,
o ISS que incide sobre essa relação de compra e venda não fica no
município aonde se deu a relação de compra
tunidade, na condição de gestor municipal, Uczai buscou na justiça o direito
para que os créditos referente ao ISS
das operações de arrendamento mercantil permanecessem nos cofres públicos municipais. “Nós conseguimos
na época R$ 3,6 milhões para o município. Não é possível manter esse recurso
só na cidade sede das financeiras. É um
crime contra os mais de cinco mil municípios brasileiros”, argumentou.
Uczai explicou que quando é realizada
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a compra de um veículo, por exemplo,
através de um financiamento (arrendamento mercantil) a relação entre empresa e cliente se dá no município aonde a pessoa reside. Porém, o ISS que
incide sobre essa relação de compra e
venda não fica no município aonde se
deu a relação de compra. Esse imposto
vai para o município sede da financeira
que foi a responsável pela liberação do
dinheiro. “Ou seja, o veículo vai utilizar
as vias públicas em Chapecó, mas o imposto vai embora”.

neo ws
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EM EVIDÊNCIA

MINISTRO DO TURISMO
HOMENAGEADO NA MARCHA
DOS VEREADORES 2017
Marx Beltrão recebeu a condecoração do presidente da UVB, Gilson Conzatti
Paulo Batimanza/revista Em Evidência

O

Ministro do Turismo,
Mark Beltrão, era uma
das
presenças
mais
aguardadas da XV Marcha dos Vereadores. E o político não
decepcionou aos quase dois vereadores presentes no auditório do CNTC,
em Brasília. Recebido com calorosos
aplausos e na hora marcada da tarde
do dia 27 de abril, o ministro juntou-

-se a mesa diretora do dia e logo após
se pronunciou.
O ministro ressaltou o papel do vereador, quando afirmou: “Nós temos
o presidente da república que representa a nação, temos o governador
que representa o estado, temos o prefeito que representa a cidade, mas é
o vereador que representa o cidadão”.

O político alagoano ainda reforçou
a causa municipalista, quando disse
que apesar de atualmente ocupar o
ministério, foi defendo a causa municipalista que embasou sua carreira
política.
Rechaçou ainda a importância do turismo num país, “O Brasil é lindo por
natureza, e o fortalecimento do turis-

Ministro do Turismo, Marx Beltrão agraciado pelo presidente da UVB, Gilson Conzatti
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Fotos: Chico Pinheyro/revista Em Evidência

Marx Beltrão discursa durante a XV Marcha dos vereadores
mo é uma das vias mais imediatas e
lucrativas de reverter a crise econômica, uma vez que gera serviços à
uma gama incomensurável de profissionais”

Agraciado pela UVB

O ministro recebeu das mãos do presidente da UVB, uma condecoração
em forma de troféu, pelos préstimos
servidos frente ao ministério. O presidente da UVB conclamou aos cole-

gas vereadores de todo o Brasil, para
que pressionem seus respectivos
prefeitos na incrementação da pasta também na área municipal. Muito
emocionado, Marx Beltrão, falou que
a partir daquele que entrasse em seu
gabinete iria encontrar a homenagem sobre sua mesa.

Facebook

Poucas horas após o pronunciamento, o ministro do turismo postou em

sua página no Facebook:
Pessoal, participei há pouco da Marcha dos Vereadores 2017. Faço questão
de defender as pautas que beneficiam
os municípios e também de incentivar
a vocação turística das cidades. E essa
foi minha principal tarefa no evento.
Em nome dos vereadores alagoanos,
agradeço a todos pela calorosa recepção e pelo apoio ao trabalho que
temos desenvolvido no Ministério do
Turismo! Avançamos juntos!
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CARTA DA MARCHA DOS VEREADORES 2017

“EM BUSCA
DE UM BRASIL MELHOR”

E

m Defesa dos direitos de
todos os cidadãos brasileiros, a UBV, através dos
vereadores(as) abaixo, representando os 57.947 vereadores(as)
de todo o nosso país, apresentamos e
requeremos as seguintes propostas:

2 - REFORMA POLÍTICA, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:
Quanto a estes tópicos, percebemos
que tais reformas, são mais que necessárias para que o nosso país possa se desenvolver de forma segura e
estável:
Reforma Política – esta reforma, faz-se necessária diante da realidade de

Foto: Chico Pinheyro/revista Em Evidência

1 - CORRUPÇÃO: O Brasil atualmente vive um clamor para que se possa
trazer a ética e a moral para política,
nossa classe entende ser inadmissível
a corrupção que se alastrou em nosso
país, para tanto, daremos nosso próprio exemplo e exerceremos o devido
papel fiscalizatório perante as autoridades competentes. Portanto, exigimos mais transparência, agilidade
e segurança nos inquéritos, para que

não prejudiquem a quem quer que
seja sem antes dar-lhes o direito ao
contraditório, e ainda, que sejam fortalecidos os órgãos de controle fiscalizatórios, tais como – TCM´S, TCE´S,
CGU, TCU etc… Inclusive incluindo
a UVB em determinadas comissões
destes órgãos.

Carta é entregue ao presidente da UVB, Gilson Conzatti
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corrupção e falta de ética e moral na
atualidade, a reforma precisa discutir
efetivas ações para que o povo brasileiro, possa fazer-se verdadeiramente
representado. Portanto, sugerimos a
diminuição do número de partidos
em nosso país e que as transferências de valores oriundos do governo
para financiamento de campanhas,
abracem também os vereadores(as),e
não apenas os políticos em cargos
superiores, para isso, precisamos da
representação da UVB nas discussões
oriundas do tema epigrafado.
Reforma Trabalhista – devemos ter
atenção redobrada para este tópico,
uma vez que tirar direitos dos trabalhadores, não é justo, sendo assim a

busca da manutenção destes direitos
é mais que necessária.
Reforma Previdenciária – neste
âmbito, o congresso nacional, precisa
ter o máximo de cuidado, para fazer
sim um melhoramento, porém sem a
retirada de direitos adquiridos.
3 - REALOCAÇÃO DOS IMPOSTOS:
a distribuição dos valores arrecadados pelo nosso país e o formato instalado a décadas, faz do Brasil um dos
países que mais arrecada no mundo,
onde o brasileiro precisa trabalhar
mais de 05(cinco) meses no ano, para
pagar apenas impostos, ainda, é necessária uma melhor distribuição de
forma igualitária entre as unidades
federativas.
4 - REALOCAÇÃO DOS ROYALTS:
neste item, precisamos fazer o bom
combate, em busca da divisão igualitária ente as cidades, uma vez que,
tudo que está abaixo do solo, por ser
da não como um todo, deverá ser dividido para todos, não deixando alguns municípios que detenham tais
minerais, ricos e seus vizinhos mais
pobres.
5 - SEGURANÇA PÚBLICA: em relação a segurança no Brasil, reivindicamos a integração das forças de segurança em nosso país, com melhor
aparelhamento em todas as classes.
6 - EDUCAÇÃO: precisamos que a
união tenha intervenção de forma
direta, criando mecanismos que me-

lhore a educação básica, pois entendemos que é quando se inicia a vida
estudantil e devemos fazer isso da
melhor forma possível. Ainda, reivindicamos que os financiamentos dos
cursos superiores tenha continuidade com eficácia, eficiência e mais
transparências.
7 - SAÚDE: o país precisa fiscalizar
melhor, através dos seus órgãos de
controle, a eficácia dos recursos ora
disponibilizados aos municípios e
que os programas de governo sejam
de fato atingido seus objetivos. Reivindicamos o aumento de investimentos, principalmente nos casos
hospitalares de médios e altas complexidades.
8 - REFORMA DO JUDICIÁRIO: sugerimos que haja uma justa reforma
na estrutura, e assim, possamos de
fato ter um melhoramento para todos os entes federativos.
9 - ACESSIBILIDADE: reivindicamos, que o Governo Federal, venha
incrementar leis, capazes de ajudar
aos municípios na acessibilidade
para cadeirantes e deficientes, audiovisuais etc…
10 - MEIO AMBIENTE: neste tópico, temos em nosso país o pulmão do
mundo, pois a Amazônia, não pode
ser objeto de negócios do governo,
precisamos defender todas as riquezas ali instaladas. Portanto, é necessário melhorar a fiscalização através
dos órgãos competentes na proteção

Vereadores e vereadoras membros da Comissão especial encarregada
de confeccionar a Carta da Marcha dos Vereadores 2017:
1 - Cristiano Fonseca da Silva – PSB/São Domingos-SE;
2 - Gustavo Américo Máximo Santana Costa -PMDB/Itabaiana-SE;
3 - Osmar Isoton – PPS/Nova Mutum-MT;
4 - Eli Stefanello – PP/Corbélia-PR;
5 - Maria das Dores Ribeiro Cunha – PSD/Jucas-CE;
6 - Valmiral Ferreira dos Santos – PPS/Taiobeira-MG;
7 - Ana Maria de Andrade Kreusch – PMDB/Imbuia-SC;
8 - Marlice Villani Perazoli – PMDB/São Lourenço do Oeste – SC;
9 - Daise Martins de Souza – PSC/Tapurah – MT;
10 - Antoniel Max Silva Holanda – PT/Itaiçaba – CE;
11 - Mariano Brekenfeld Diniz – PSB/Tianguá – CE;

dos biomas brasileiros.
11 - MOBILIDADE URBANA: com
o crescente aumento de pessoas nas
grandes capitais e conseguinte aumento de veículos, precisamos que
o Governo Federal, possa melhorar
e acompanhar de forma direta, os
investimentos de melhorias das ferrovias e implantação de trens e/ou
metrôs em todo o pais, e ainda, que
os sistemas de transportes urbanos
sejam melhorados. Reivindicamos
ainda, aumento da malha ciclo viária.
12 - QUESTÃO DE GÊNERO: o país,
precisa de forma definitiva sair do
chamado “machismo” e como consequência abrir melhor o leque de espaços para às mulheres.
13 - DIFERENÇAS SOCIAIS: precisamos combater a corrupção e para
melhorar a arrecadação do nosso
país, que as leis constitucionais como
às que tratam de “grandes fortunas”,
de fato seja cobrado daqueles que
tem mais e não, criando leis que englobem quem tem menos.
14. JUVENTUDE: Crianças e Adolescentes: as politicas públicas neste tocante, precisa ser desenvolvida e proliferadas, para atender estas crianças
e adolescentes, para que mais tarde
não sejamos, coniventes com aumento de construção unidades prisionais.
reivindicamos a criação de programas, voltados a abraçarem a nossa
juventude, e assim, garantirmos um
futuro para as nossas crianças e adolescentes, e como consequência tenhamos um “Brasil Melhor”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante o exposto acima, solicitamos
a UVB que encaminhe este documento para: à Presidência da República,
Senado Federal e Câmara dos Deputados Federal, e ainda, exija um posicionamento, quanto aos tópicos ora
relatados acima.
Sem mais, agradecemos pelo o empenho de sempre.
Brasília/DF, em 27 de abril de 2017.
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ÚLTIMA PALAVRA

MARCHA 2018

A

Gilson Conzatti
Presidente da UVB

Marcha dos Vereadores se lativas, dos governos estaduais, dos
consolida como o maior tribunais de contas, do poder judiciáencontro de legislativos rio, entre outros, para juntos pensarmunicipais da américa mos um pais mais justo e coerente,
latina e a União dos Vereadores do levando sempre o pensamento que
Brasil – UVB, como a real entidade de o poder legislativo municipal é peça
representação do parlamento munici- fundamental para a transformação
pal brasileiro. Homens e mulheres de de nossa sociedade. É nosso dever
todas as regiões do território nacional para com os homens e mulheres desestivem em Brasília entre os dias 25 te país, fazer parte das discussões
e 28 de abril, num evento onde pre- e tomadas de decisões que mudam
a vida das pessoas,
senciaram o esforço
pois, elas vivem nas
para a construção de
cidades e é lá que
uma entidade sólida
nos
encontramos
e eficaz e que dê recomo agentes potorno nas expectati- Estou convencido
líticos transformavas de nossos verea- que estamos no
dores. Para isso vejo
dores e vereadoras. caminho certo, nos
que precisamos cada
A programação da
aproximando dos
vez, mais estarmos
Marcha dos Vereademais
poderes
unidos como instidores foi recheada
tuição e não permitir
de conteúdo para para juntos
que desrespeitem o
que o participan- encontrar um rumo
poder legislativo mute retornasse à sua
nicipal com ações e
cidade com maior desejável ao país e
condutas que visam
conhecimento
e ao municipalismo
nos diminuir, pelo
melhor qualificação,
contrário,
precisapois, este é o objetimos unir nossas forvo principal da UVB,
qualificar e levar conhecimento os ças e mostrar que estamos andando
participantes, para que possamos ter na direção de fazer uma nova política
cada vez mais um legislativo munici- nos reinventando através do trabalho
pal unido e forte, consciente da sua sério e do respaldo ao cidadão. Preciresponsabilidade perante seu cidadão samos entender nossas funções conse ainda, oportunizar a troca de expe- titucionais. Não podemos esperar que
riências entre os parlamentares apro- os bons exemplos chegam de cima,
veitando as boas ideias e aplica-las e sim, nós da base da representação
política, podemos e devemos fazer
nos seus mandatos.
a diferença na política, com atitudes
Estou convencido que estamos no positivas, ética e transparência. Esse
caminho certo, nos aproximando dos é o espírito da direção da UVB.
demais poderes para juntos encontrar um rumo desejável ao país e ao Até a Marcha dos Vereadores 2018,
municipalismo, buscamos nos apro- que acontece de 23 a 26 de abril.
ximar do congresso nacional, do governo federal, das assembleias legis- Um grande abraço.

“

”
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