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O MUNICIPALISMO PASSA POR AQUI

EDITORIAL

A 
primeira edição da Revista Ses-
sione, apresenta uma edição es-
pecial da União dos Vereadores 

do Brasil – UVB, retrata as atividades 
da entidade e mostra um pouco do que 
vai acontecer na Marcha dos Vereadores 
2018.
 O Brasil vive uma das maiores crises 
ética e política da sua história, a des-
crença nos políticos atinge à todos os 
agentes políticos, vemos e assistimos 
casos de intolerância política, que nada 
contribuem para a construção de um 
país melhor. 

A União dos Vereadores do Brasil, apre-
senta o tema da Marcha dos Vereadores 
sendo “O novo começa em nós”, com a 
intenção pensar medidas e atitudes que 
ref litam sobre o papel do poder legisla-
tivo municipal para com a sociedade e o 
desenvolvimento municipal.  

A UVB é a entidade municipalista mais 
antiga e tradicional do país na defesa 
do poder legislativo, surgiu muito antes 
da poderosa CNM, entidade dos prefei-
tos, que cada ano, procura de todas as 
formas atrair os vereadores à participar 
da marcha dos prefeitos. Essa briga, só 
desune e causa uma ruptura nas rela-
ções entre as entidades de representa-
ção.

A Marcha dos Vereadores, a União dos 
Vereadores do Brasil foi pioneira nas 
marchas à Brasília, surgiu no início da 
década de 90 até os anos 2000, retornou 
em 2013 e desde então, têm reunido ve-
readores de todo o país para defender 
temas municipalistas e especialmente 
defender o fortalecimento do poder le-
gislativo. 

A UVB, realiza a Marcha dos Vereado-
res, para reafirmar o compromisso da 
valorização do poder legislativo munici-
pal, com os seus vereadores e vereado-
ras, e com a pauta municipalista, que o 
Congresso Nacional e o Governo Fede-

ral, não têm dado a importância que os 
temas merecem.
O poder legislativo compõe mais de 
57.900 vereadores e vereadoras, e preci-
sa ser independente e livre para cumprir 
com as obrigações com a sua comuni-
dade. Independência e harmonia entre 
os poderes é diferente de submissão em 
troca de favores. 

O novo começa pela atitude. 

Pacto Federativo, reformas estruturan-
tes, defesa do municipalismo, não são 
pautas exclusivas dos prefeitos e sim da 
sociedade, por isso, que o poder legis-
lativo municipal, que é o poder que re-
presenta o povo na sua totalidade, está 
nesta luta, em harmonia e com muita 
independência em relação poder execu-
tivo. 

Coragem e ousadia para libertar e for-
talecer o papel e as funções do verea-
dor, esse é o grande desafio. A sociedade 
espera muito que dessa força política e 
não deseja ver um legislativo subser-
viente aos mandos do poder executivo. 
Câmara de Vereadores não é e nem pode 
se tornar uma sucursal de prefeitura.

Participar da Marcha dos Vereadores, é 
dizer sim ao empoderamento da mulher 
na política e nas esferas de poder e deci-
são, é discutir a defesa da causa animal, 
previdência, família, ética, é pensar so-
bre a transparência dos recursos públi-
cos e formas de arrecadação municipal. 
Participar da Marcha dos Vereadores é 
conhecer o papel da governança, das 
funções e prerrogativas do vereador, é 
falar em eleições, judicialização da polí-
tica, da comunicação para o mandato e 
do pacto federativo entre outros temas. 
Marcha dos Vereadores é dizer que o le-
gislativo é forte e independente, com a 
premiação Destaque Nacional UVB, da 
participação do fórum dos presidentes 
de entidades estaduais e da confecção 
Carta da Marcha.

Desejamos uma boa leitura e que à 
Marcha dos Vereadores, contribua com 
a construção de mandatos de sucesso.
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A UVB promoveu em Brasília, Curso de 
Gestão de Redes Sociais para Vereado-
res e Assessores, visando qualificar a 
atuação do mandato de forma proativa 
no mundo digital, cada vez mais a pla-
taforma através da qual as pessoas dis-
cutem suas causas e o interesse público. 
O Professor foi o jornalista Sergio Ler-
rer, especialista em Comunicação Legis-
lativa, e contou com a participação do 
Presidente da UVB, Gilson Conzatti, no 
encerramento, participando da experi-
ência de transmissão ao vivo no estilo 
de tv web.

Curso de Gestão de Redes Sociais para Vereadores

Vereadores participantes com o presidente da UVB, Gilson Conzatti

CURTAS UVB

A cidade da Amizade viveu a 7ª Ex-
poRoca e 10ª Fecarpa. O evento, que 
acontece no Centro Social Urbano, quer 
divulgar o potencial de Roca Sales, fo-
mentar a economia local e regional, a 
piscicultura e proporcionar momentos 
de lazer, diversão e integração.

No evento também foi realizado o 97º 
Encontro Regional de Legislativos Mu-
nicipais da Associação dos Vereadores 
do Vale do Taquari – AVAT. O evento 
ocorreu na Câmara de Vereadores de 
Roca Sales, e reuniu lideranças do Vale 
do Taquari.

AVAT realizou encontro em Roca Sales

Lideranças reuni ídas na Câmara de Vereadores de Roca Sales

O I Congresso Sergipano de Vereado-
res, teve a participação do analista do 
Ministério Público da União e professor 
universitário, Dr. Alex Miranda Soares, 
que realizou uma palestra muito inte-
ressante sobre um tema que é muito 
atual: A Judicialização dos Atos Legis-
lativos, que abordou a participação do 
STF nas decisões que seriam políticas 
e que o estado através do judiciário 
está cada vez mais presente na vida do 
país. Dr. Alex, também apresentou um 
caso exemplificando, onde o legislativo 
derrubou uma decisão do STF, através 
de lei, que foi a liberação da vaquejada 
como pratica esportiva e cultural.

Congresso marca a retomada pelo fortalecimento do 
legislativo em Sergipe

Gilson Conzatti e os vereadores participantes do evento
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UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL EM 
DEFESA DO PARLAMENTO MUNICIPAL

A 
União dos Vereadores do Brasil 
– UVB, manifestou no dia 28 de 
agosto de 2017, nota de repúdio 

e irresignação em face da matéria jor-
nalística veiculada pela Rede Globo no 
Programa Bom Dia Brasil do dia 28 de 
agosto de 2017 e demais plataformas 
de mídia, sob o título “Gasto de 700 ci-
dades com câmaras municipais supera 
arrecadação”.
Na referida matéria, com base de estudo 
apresentado pelo presidente do Sebrae, 
Guilherme Afif Domingos, que apresen-
tou dados desconexos, ao afirmar que 
as Câmaras Municipais gastaram em 
2016 algo em torno dos R$ 11,6 bilhões 
com os trabalhos legislativos de 3.761 
dos 5.570 municípios brasileiros, apre-

sentou proposta de projeto ao Congres-
so Nacional, propondo que estas despe-
sas sejam exclusivas da receita própria 
do município, retirando dos cálculos as 
transferências constitucionais da União 
e propondo ainda que os vereadores 
exerçam função voluntária. Afirmações 
superficiais, nitidamente tendenciosas e 
desprovidas de fundamentação jurídi-
ca, o telespectador foi levado a acredi-
tar que os problemas na falta de inves-
timento e atenção as políticas públicas 
com saúde e educação nos municípios 
são oriundos, em grande parte, pela ne-
cessidade do repasse mensal de valores 
do orçamento aos parlamentos locais 
pelos Executivo, sugerindo inclusive ha-
ver irregularidade na aplicação do duo-

décimo constitucionalmente previsto. A 
UVB lamenta de que parte significativa 
da imprensa tenha suas manchetes vol-
tadas para fatos depreciativas do Parla-
mento Municipal, deixando no limbo da 
história o exemplo de um significativo 
número de homens e mulheres abnega-
dos que cumprem com louvor os man-
datos parlamentares outorgados por 
suas comunidades. Por fim, reiteramos 
nosso compromisso com a legalidade, a 
ética, a transparência e a moralidade 
da atividade legislativa, certos de que 
sem a figura do Vereador, queiram al-
guns ou não, o Brasil jamais se consoli-
dará como uma nação forte, soberana e 
democrática, finalizou a nota assinada 
pelo presidente Gilson Conzatti.
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UVB DISCUTIU O PAPEL DO PODER 
LEGISLATIVO NO MOMENTO POLÍTICO 
ATUAL 

CONFERÊNCIA NACIONAL DE LEGISLATIVOS ESTADUAIS

UVB na CNLE da UNALE

A 
União dos Vereadores do Brasil 
– UVB, participou da 21° CNLE 
- Conferência Nacional de Legis-

lativos Estaduais, em Foz do Iguaçu/
PR, que em 2017 debateu “O Brasil e 
Suas Reformas”. No evento simultâneo 
da UVB, o tema “O Futuro da Saúde 
Pública” foi apresentado pelo o Secretá-
rio de Saúde do Paraná, Michele Capu-
to Neto. Posteriormente os advogados 
e consultores da UVB, André Camillo 
(RS) e Eduardo Requião (BA) aborda-
ram temas de formação legislativa, bem 
como o papel do legislativo no momento 
atual de crise política. Discutir a nova 
política e o papel de seus agentes foi 
pauta permanente do encontro. Na ava-
liação do presidente da UVB, vereador 
Gilson Conzatti, o evento foi um suces-
so. Iniciamos com o Secretário Michele 
Caputo Neto, e posteriormente com os 
nossos consultores mais uma vez contri-
buíram para o fortalecimento do poder 

legislativo, apresentando temas atuais e 
de extrema importância. 

O encontro da UVB teve o prestígio da 
diretoria da UNALE - União Nacional 

de Legislativos e Legisladores Estadu-
ais. Em 2018 a edição da CNLE aconte-
ce de 09 a 11 de maio em Gramado/RS, 
com participação da UVB em mais um 
evento simultâneo.

Presença da UVB na Conferência da UNALE em Foz 
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FAZER A DIFERENÇA COM HARMONIA

PALAVRA DO PRESIDENTE  . 

Gilson Conzatti
Presidente da UVB

A 
Marcha do Vereadores é a maior 
concentração de homens e mu-
lheres que fazem o dia a dia 

nos legislativos municipais. Através da 
União dos Vereadores do Brasil – UVB, 
temos avançado na defesa do parla-
mento municipal e nas ações munici-
palistas. Os vereadores e vereadoras do 
Brasil, têm na UVB, a certeza de que a 
entidade fundada em 1964, está sempre 
vigilante na sua defesa e na defesa do 
poder legislativo municipal.

Ao longo dos anos passamos por muitos 
desafios e provações, seja com o con-
gresso nacional, que nos faz de cobaias a 
cada reforma política, ou vez por outra, 
tenta tirar nosso 
direito ao subsídio, 
ou ainda, apresen-
ta propostas para 
a diminuição das 
vagas nas câmaras 
municipais, enfim. 
Também enfrenta-
mos oportunistas 
de plantão, que 
apresentam teses 
para “melhorar” a 
política, querendo 
acabar com os le-
gislativos munici-
pais, ferindo a de-

mocracia, são propostas demagógicas 
que temos combatido. Enfrentamos a 
ganância de entidades que à todo ins-
tante instigam vereadores oferecendo 
cortesias em troca de participação aos 
seus eventos, com o único propósito de 
agregar “volume” para lhes credenciar 
perante as esferas de poder. Nos mu-
nicípios enfrentamos o poder político 
de muitos prefeitos, que comandam as 
câmaras de vereadores, em alguns ca-
sos, inclusive, indicando o presidente do 
parlamento, transformando a câmara 
em sucursal de prefeitura. A intolerân-
cia política também tem nos atingido, 
com agressões e até assassinatos por 
motivação política. Temos ainda uma 
parcela da imprensa, os plantonistas 

de redes sociais, nossos adversários lo-
cais e aqueles frustrados que gostariam 
de estar sentados em nossas cadeiras. 
Todas essas lutas diárias vividas pelos 
vereadores e vereadoras, encontram su-
porte e apoio na UVB, que não aceita 
a desconstrução do parlamento munici-
pal e sempre irá defender os interesses 
legais dos seus representados e a acima 
de tudo, a democracia.

Temos lutas pela valorização do legis-
lativo. Defendo que devemos que acom-
panhar a evolução do tempo e avançar. 
A UVB, propôs por exemplo, o fim do 
recesso parlamentar no meio do ano, 
pois mesmo que legal, não tem mais 

razão de existir. 
Defendemos que o 
parlamento chame 
a sociedade para 
discutir as soluções 
para os municípios. 
Ir ao encontro do ci-
dadão, realizar au-
diências públicas, 
sessões itinerantes, 
divulgar as ações 
do mandato e prin-
cipalmente, buscar 
conhecimento e o 
saber, trocar expe-
riências com outros 

parlamentares, fará a diferença no exer-
cício do mandato. 

Desejo um parlamento forte, de homens 
e mulheres que façam a diferença em 
suas Câmaras Municipais, com harmo-
nia, respeito e atitude. Ser oposição ou 
situação, não pode direcionar nossas 
condutas, pois o bem maior é o cidadão 
e é à ele que devemos estar inspirados a 
dar o melhor resultado de nossos man-
datos.

Um forte abraço.

Gilson Conzatti
Presidente da União dos Vereadores do 
Brasil

Defendemos que o parla-
mento chame a sociedade 
para discutir as soluções para 
os municípios. Ir ao encontro 
do cidadão, realizar audiências 
públicas, sessões itinerantes, 
divulgar as ações do man-
dato e principalmente, buscar 
conhecimento e o saber.

“

             ”
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I ENCONTRO BRASILEIRO DE VEREADORES 
DEFENSORES DA CAUSA ANIMAL

VEREADORES DEFENSORES DA CAUSA ANIMAL

Evento aconteceu de 04 a 06 de outubro de 2017, na cidade de São Paulo

Regina Fortunatti e o Deputado Federal  Ricardo Izar, participaram ativamente das discussões

D
Aconteceu de 04 a 06 de outu-
bro de 2017, na cidade de São 
Paulo, o I Encontro Brasileiro 

de Vereadores Defensores da Causa Ani-
mal, que reuniu parlamentares munici-
pais de todas as regiões do Brasil. O en-
contro teve a coordenação do vereador 
Cadú Barbosa.

A abertura foi na Assembleia Legislati-
va de São Paulo, já nos dias seguintes, 

a programação aconteceu da sede da 
Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo – FIESP, que contou com a 
participação do presidente da entidade, 
Paulo Skaf.

Defensores da Causa animal de renome 
nacional como Jean Cloude, Gustavo 
Palmiere, Anderson De Lana e Edson 
Rodrigues, entre outros, marcaram 
presença e contribuíram com a causa. 

Participaram ainda, o prefeito de Praia 
Grande, Alberto Mourão, a deputada 
gaúcha, Regina Fortunatti, o deputado 
paulista Feliciano Filho e o deputado 
federal, Ricardo Izar, além da ativista 
Luisa Mell.

O II Encontro  de Vereadores Defenso-
res da Causa Animal, acontece nos dias 
11 a 13 de julho de 2018, em São Paulo/
SP.

Paulo Skaf esteve presente no evento
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Assessor Fernando Radaelli  falou em nome da UVB
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ATIVISTA LUISA MELL QUER LEIS MAIS
EFICAZES E PUNITIVAS

VEREADORES DEFENSORES DA CAUSA ANIMAL  .

Ativista também se fez presente no 1º Encontro Brasileiro de Vereadores Defensores da Causa Animal

Presidente da UVB, Gilson Conzatti, e ativista defensora da causa animal, Luisa Mell

A 
ativista da defesa dos direitos 
dos animais e apresentadora 
Luisa Mell, participou 1° En-

contro Brasileiro de Vereadores De-
fensores da Causa Animal, na sede da 
FIESP, em São Paulo, onde falou de sua 
alegria de participar de um momento 
ímpar em defesa dos direitos dos ani-
mais, através de ativistas, protetores e 
legisladores, de todas as partes do país.

Luisa motivou os vereadores em reali-
zar em uma semana pré-determinada, 
a apresentação de leis municipais no 
maior número possível de municípios, 
destacando que deseja leis eficazes que 
realmente produzam efeitos punitivos, 
citou como exemplo, o município de 
Osasco, São Paulo, onde tem uma lei 
bárbara, mas sem efeito, pois, não tem 
fiscalização, e nem um órgão que pos-
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Grupo específico possui representantes em todo o país

sa punir, ou seja não serve para nada. 
Destacou ainda, que o povo está com 
ranço sobre os políticos, por causa de 
ações como estas, que são bonitas no 
papel mas que não tem eficácia. Luisa 
Mell, manifestou que todos queremos 

fazer a diferença e apesar de tudo que 
o país está passando, o momento é de 
esperança. A ativista acredita que esse 
momento é o ideal para “a gente fazer a 
revolução” desafiando à todos, ao final 
colocou-se à disposição da” luta”.
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VEREADOR SENADOR: PROPOSTA É 
APOIADA PELA UVB
Nova política deve entrar em ação já nas eleições de outubro

Proposta é do presidente da UVCMS, Jeovani Vieira

A 
nova política deve entrar em 
ação já nas eleições de outubro 
de 2018, os vereadores estão 

sendo convocados a se mobilizarem 
para o lançamento candidaturas de 
vereadores à uma vaga ao Senado em 
todos os estados. A proposta é do pre-
sidente da União da Câmaras de Verea-
dores do Mato Grosso do Sul – UCVMS, 
Jeovani Vieira e que foi abraçada pela 
União dos Vereadores do Brasil – UVB. 
Apoiar um vereador candidato ao Se-
nado não atrapalhará os vereadores 
com seus partidos ou coligações, já que 
continuarão a pedir apoio ao candidato 
ao Senado do partido e como segunda 
opção, apoiar um colega vereador can-
didato a Senado. Nas eleições de 2018 
serão duas vagas para o Senado da Re-
pública.
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PREVIDÊNCIAS PRÓPRIAS DOS 
MUNICÍPIOS SÃO INVIÁVEIS

ANÍZIO AMORIM  .

Anízio Amorim
Vereador de Murici/AL e Superintendente da UVB Nordeste

O Regime Próprio de Previdência So-
cial, que parecia inicialmente uma for-
ma das prefeituras reduzirem em até 
50% suas contribuições para a previ-
dência dos servidores, logo se revelou 
um bomba-relógio nas mãos dos ges-
tores municipais. Hoje, sem medo de 
errar, podemos afirmar que o sistema 
não funciona na maioria dos municípios 
brasileiros. Em alguns deles, o arreca-
dado cobre somente 20 ou 30% da folha 
dos aposentados. Três fatores determi-
naram a falência desta modalidade de 
previdência social nos municípios.

O primeiro deles é o resultado da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, que impôs 
limites de gastos com pessoal no poder 
público. O limite é de 54% para o Poder 
Executivo e 6% para o Poder Legislativo.
Cada vez mais se contratam via servi-
ços prestados em detrimento dos con-
cursos. Como para cada aposentado é 
preciso que existam aproximadamente 
10 contribuintes na ativa, esta fonte de 
arrecadação tem sido insuficiente.

O segundo problema vem da falta de li-
mite para o valor pago ao aposentado. 
Não há teto. Alguns servidores conse-
guem nos últimos anos de trabalho au-
mentos significativos, revelando a utili-
zação deste recurso para ampliar seus 
proventos.

Por último, e não menos importante, 
vem a má gestão desta estrutura e de 
seus recursos. Quando da criação des-
ta previdência os fundos iniciais foram 
expressivos, mas foram minguando ano 
a ano. 

Sem serem corretamente aplicados, es-
tes fundos escoaram pelo ralo. Muitas 
prefeituras chegaram a utilizar destes 
recursos para pagar a folha dos ativos.

É preciso urgentemente rediscutir o Re-
gime Próprio de Previdência Social sob 
o risco de termos, em breve, milhares 
de aposentados sem receber seus pro-
ventos.

Quando da criação 
desta previdência, os 
fundos iniciais foram 
expressivos, mas fo-
ram minguano ano a 
ano

“

              
              ”
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MEDALHA MÉRITO MUNICIPALISTA 
“FERNANDO DIAS OLIVA”

HOMENAGENS UVB  .

Honraria foi criada pela UVB em 20 de Setembro de 2017

Goverenador do RS, José Ivo Sartori, recebe a Medalha Fernado Dias Oliva em solenidade na CMV de 
Gramado-RS

A 
Medalha “Mérito Fernando 
Dias Oliva”, criada pela UVB 
em 20 de setembro de 2017, é 

destinada a agraciar autoridades, insti-
tuições e pessoas, que tenham prestado 

relevantes serviços, no sentido de di-
vulgar ou fortalecer o Poder Legislativo 
Municipal Brasileiro e o municipalismo. 
Que tenha, por suas ações, prestado re-
levantes serviços ao país, honrado sua 

Mauro Carlesse – Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado 
do Tocantins
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biografia por seus feitos e condutas 
positivas em favor do Brasil, na defesa 
do estado democrático de direito, res-
peitando as ações municipalistas como 
parte imprescindível da federação.

Canela RS - Ministro Augusto 
Nardes recebe Medalha Mérito 
Municipalista da UVB

Perfil: Fernando Dias Oliva V
ereador de Santos/SP eleito ve-
reador aos 27 anos em 1º de 
janeiro de 1956, e reeleito, su-

cessivamente, exercendo o cargo por 
36 anos até dezembro de 1992, quando 
terminou seu último mandato legisla-
tivo. Presidente da CMV de Santos por 
cinco mandatos consecutivos, em 16 de 
novembro de 1964, fundou em Recife/
PE, a União dos Vereadores do Brasil – 
UVB, permanecendo na presidência por 
mais de uma década. Trabalhou pela 
valorização do poder legislativo e a de-
fesa do municipalismo.
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VEREADORES PRESTIGIAM POSSE DO JUIZ 
HERVAL SAMPAIO JR. NA AMARN

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO RIO GRANDE DO NORTE

Posse ocorreu em 23 de março e contou com a presença de vereadores de diversas partes do país

Vereadores prestigiam a posse de Herval Sampaio Jr.

N
atal/RN - No dia 23 de mar-
ço, tomou posse a nova Mesa 
Diretora da Associação dos 

Magistrados do Rio Grande do Norte 
(AMARN) para o triênio 2018-2020, 
tendo à frente como presidente o juiz 
Herval Sampaio Júnior. Na solenidade, 
realizada na Escola de Magistratura do 
RN, o presidente da União dos Vereado-
res do Brasil – UVB, vereador de Iraí/
RS, Gilson Conzatti, prestigiou a posse 
acompanhado dos vereadores Edinor 
de Albuquerque Melo, de Guamaré/RN, 
Mariana Medeiros Araújo, de Ipueira/
RN e da vereadora Luiza Dantas, de 
Baia da Traição/PB. Também participa-

ram, o presidente da Câmara de Natal/
RN, Raniere Barbosa e a presidente da 
Câmara de Mossoró/RN, Izabel Monte-
negro.

“Prestigiar a posse do juiz Herval Sam-
paio na presidência da AMARN é uma 
grande satisfação e uma honra para nós 
da UVB. Herval Sampaio é um amigo 
e parceiro dos vereadores do Brasil, ele 
tem percorrido o Brasil, levando uma 
mensagem de fé e esperança dum país 
melhor através de agentes comprometi-
dos com a transparência e a boa condu-
ta. O discurso de posse me dá a certe-
za que a magistratura do RN, terá um 

conciliador e homem de coragem, que 
tem a missão de colocar a magistratu-
ra mais próxima do cidadão. Herval é o 
Papa Francisco da magistratura norte 
rio-grandense”, finalizou o presidente 
da UVB, Gilson Conzatti.

Prestigiaram a solenidade ex-presidente 
Cleofas Coelho de Araújo Junior, o pre-
sidente do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte (TJ/RN), desembarga-
dor Expedito Ferreira de Souza, o go-
vernador do Estado do Rio Grande do 
Norte, Robinson Faria, além de juízes 
de diversas comarcas, familiares e con-
vidados.

Gilson Conzatti, Dr. Herval e Ra-
niere Barbosa

Governador do Rio Grande do 
Norte, Robinson Faria

Presidente da UVB, fez questão 
de prestigiar o amigo Herval
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ANIZÃO ASSUME SUPERINTENDÊNCIA 
GERAL DO NORDESTE NA UVB

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DA UVB NORDESTE  .

Na oportunidade, também tomou posse o Superintendente do Estado do Piauí, Saturnino da Silva

Gilson Conzatti e Anízio Amorim
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A
nízio Amorim , vereador de Mu-
rici – AL,  assumiu na noite de 
08 de novembro, na cidade de 

Canela – RS, a Superintendência Geral 
do Nordeste da UVB. O título concedido 
pela entidade nacional , leva em conta 

a trajetória do político como vereador 
por seis mandatos em Murici, sua atua-
ção como Secretário Geral da entidade 
em  2005, e suas constantes participa-
ções em congressos nacionais e  lutas 
em prol do fortalecimento do legislati-
vo.A missão agora é dar continuidade 
ao trabalho , transferindo à categoria 
o conhecimento real do papel da vere-
ança no legislativo municipal de todo o 
Nordeste, apoiando as lutas dos compa-
nheiros  pelo melhoramento da cidades.

Anízio Amorim foi indicado para o car-
go , pela Diretoria Executiva da UVB, 
União dos Vereadores do Brasil e terá 
a missão de coordenador e orientar os 
Superintendentes Estaduais da UVB no 
Nordeste.
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O QUE IMPEDE VOCÊ DE PROPOR SOLUÇÕES 
FINANCEIRAS E FAZER A DIFERENÇA NO 
ORÇAMENTO DA PREFEITURA?

JEANINE BENKENSTEIN

Jeanine Benkenstein 
Advogada e Mestre em Direito 
Tributário; Escritora; Consultora 
Tributária Municipal em vários 
municípios brasileiros. 
tributarium@hotmail.com 

E
m todos recantos deste país, em 
cidades grandes e pequenas, vi-
vemos uma crise financeira sem 

precedentes. Em um paralelo, podemos 
imaginar esta mesma crise dentro de 
nossos lares. De que forma eu e você 
agiríamos? Continuaríamos a jogar a 
responsabilidade das dívidas no gover-
no, no banco, no vizinho, no mercado? 
Ou enfrentaríamos este momento com 
soluções eficazes e olharíamos – com 
dor e coragem - para nosso orçamento 
familiar de forma responsável, cortan-
do aqui e ali, aumentando nossa produ-
tividade e conhecendo fontes de receitas 
que ainda não sabíamos?

Da mesma forma 
podemos tornar 
as contas públicas 
mais eficientes e 
bradar o grito de 
independência das 
verbas federais que 
‘salvam’ a folha de 
pagamento no final 
do mês e garantem 
mais uma vaga na 
escola infantil.
O que podemos pro-
por como cidadãos 
e representantes de 
uma comunidade? 

Governança Financeira. E como colocar 
em prática e realmente promover a mu-
dança financeira?
 
E isso passa, como sugestão, por duas 
ações: rever e acompanhar de perto as 
despesas mensais da prefeitura e bus-
car efetivar novas receitas para o muni-
cípio. Vamos nos ater na segunda. Como 
alavancar mais receitas sem aumentar 
impostos e taxas? Você sabia que em 
mais de 95% das prefeituras municipais 
os bancos sonegam ISSQN sobre tarifas 

bancárias? (não estamos falando de ISS 
sobre cartões de crédito, nem sobre o 
leasing e sim sobre os serviços presta-
dos nas agências da sua cidade). Você 
sabia que a cada R$ 10,00 que deveriam 
ir para os cofres públicos são sonega-
dos R$ 6,00? De que forma esses valores 
sonegados poderiam fazer a diferença? 
Como exemplo, usaremos as fiscaliza-
ções realizadas em Bancos através do 
trabalho realizado em parceria com 
Tributarium Consultoria®, especializa-
da em arrecadação de bancos. 

Muitos me perguntam o por que das 
prefeituras não realizarem este traba-
lho. Receio de enfrentar os advogados 

bancários? Des-
conhecimento da 
contabilidade ban-
cária e das práti-
cas de fiscalização 
e cobrança judicial 
destes grandes 
contribuintes? Pou-
cos fiscais e ainda 
assoberbados de 
trabalho? E o que 
os impede de con-
tratar consultoria 
especializada? 
Mas aquilo que 
não temos é porque 

não sabemos ou não tínhamos acesso. 
E isso não poderá ser usado como des-
culpa para nos impedir de iniciarmos 
uma mudança significativa nas arre-
cadações municipais que sofrem com a 
diminuição constante das receitas, que 
inegavelmente impacta na vida da po-
pulação.

Até quando vamos deixar milhões e mi-
lhões de reais nas mãos dos bancos, en-
quanto a comunidade recebe cada vez 
menos por falta de recursos? 

Até quando vamos dei-
xar milhões e milhões 
de reais nas mãos dos 
bancos, enquanto a 
comunidade recebe 
cada vez menos por 
falta de recursos?

“

             ”
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ASCAMAJA REALIZA REUNIÃO COM  PRESENÇA  
DOS PRESIDENTES DA UVB E UVERGS

ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ALTO JACUÍ

Evento ocorreu na Câmara Municipal de Lagoa dos Três Cantos

N
o início do mês de março, foi 
realizada na Câmara Municipal 
de Lagoa dos Três Cantos, uma 

reunião da Associação das Câmaras 
Municipais do Alto Jacuí – ASCAMAJA, 
que reúne os vereadores dos município 
da região do Alto Jacuí no interior do 
Estado do Rio Grande do Sul, que con-
tou com a presença dos presidentes da 
UVB e UVEGRS..

A reunião foi coordenada pelo vereador  
presidente da associação, Kiko Damiani 
e contou com a presença na mesa ofi-
cial, dos membros da diretoria, vereador 
Deinner Maurer, Lucas Ribeiro, da vere-
adora Chistiane Hartamann, Eraldo Lo-
pes, do presidente da Câmara anfitriã, 
Ivair Laval. Prestigiaram a reunião ve-
readores de toda a região do Alto Jacuí 
e os deputados Silvana Covatti, Pedro 

Westphalen, Zila Breintenbach, Luis 
Antonio Covatti, Luis Carlos Heizen e 
Sergio Turra. Os presidentes da UVER-
GS, Silomar Garcia Silveira e da UVB, 
Gilson Conzatti, participaram da reu-
nião levando uma mensagem positiva 
e prestigiando os vereadores da região.

Na oportunidade, Gilson Conzatti pre-
sidente da União dos Vereadores do 
Brasil, ressaltou a importância da AS-
CAMAJA como um associação que deu 
certo, pela seriedade, transparência e 
união em prol da busca de solução dos 
problemas regionais e na valorização do 
trabalho dos vereadores. Já o presiden-
te da UVERGS, Silomar Garcia Silveira, 
ressaltou a importância das entidades 
(UVB/UVERGS) andarem juntas pelo 
fortalecimento do legislativo municipal. 
Após o encerramento da reunião, todos 
foram convidados para a abertura ofi-
cial da 17ª Lagoa Fest.
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JOSÉ IVO SARTORI RECEBE VEREADORES 
EM JANTAR EM PORTO ALEGRE

SARTORI RECEBE VEREADORES  |  EDEGAR PRETTO RECEBE HOMENAGEM  .

Estiveram presentes secretários de estado, vereadores e lideranças políticas do Rio Grande do Sul

Governador faz sua saudação aos l íderes municipais do Rio Grande do 
Sul, bem como um breve relato de sua gestão

O 
governador do Estado do Rio 
Grande do Sul, José Ivo Sartori 
(MDB) recepcionou no Galpão 

Crioulo do Palácio Piratini, vereadores 
e lideranças municipais. num jantar 
organizado pela UVERGS que contou 

com a presença do presidente da UVB, 
vereador Gilson Conzatti e do presiden-
te da Câmara de Porto Alegre, Valter 
Nagelstein, entre outras lideranças. O 
evento serviu para a UVERGS prestar 
apoio às ações de enfrentamento da cri-

se estadual tomadas pelo governador. O 
presidente da UVERGS, Silomar Garcia 
Silveira, destacou a maneira positiva 
em que o governador trata as entida-
des representativas e manifestou apoio 
às medidas de contenção propostas de 
austeridade, que são necessárias e me-
recem o respeito e o apoio da sociedade 
gaúcha. Já o governador José Ivo Sarto-
ri explanou sobre as principais medidas 
de gestão, dizendo das dificuldades e 
das medidas tomadas, falou que o or-
çamento estadual para 2018 é de 70 Bi-
lhões de despesas e uma expectativa de 
receita de 62 Bilhões, ou seja um défi-
cit orçamentário de 8 Bilhões em 2018. 
Sartori destacou ainda que precisamos 
enfrentar desafios com muita coragem 
para o país avançar e que os partidos 
políticos no Brasil então todos iguais e 
o que vai diferenciar na eleição, são as 
propostas concretas de governabilida-
de. A federação enfrenta uma crise que 
precisa ser mudada com muita coragem 
e ousadia, acrescentou o governador 
José Ivo Sartori.
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EDEGAR PRETTO RECEBE 
HOMENAGEM DA UVB
Entrega ocorreu no 5º Congresso Nacional de Legislativos Municipais

D
entro da programação do 5° 
Congresso Nacional de Legisla-
tivos Municipais, que aconteceu 

em Brasília de 22 a 25 de agosto pas-
sado, a União dos Vereadores do Bra-
sil prestou uma homenagem ao então 
presidente da Assembleia do Estado do 
Rio Grande do Sul, ao Deputado Edegar 
Pretto, do Partido dos Trabalhadores 
(PT) , enaltecendo e reconhecendo os re-
levantes serviços prestados por sua atu-
ação e dedicação no combate à violência 
contra as mulheres, no fortalecimento 
do Poder Legislativo e apoio irrestrito 
às ações da UVB. Edegar Pretto, ao lon-
go dos últimos anos tem sido um par-
ceiro da UVB, o deputado liderou em 
2017 um movimento nas assembleias 
legislativas pelas compensações da Lei 
Kandir.Gilson Conzatti entregando homenagem à Edegar Pretto
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RESPONDA, VEREADOR!

COLUNA DO MAZZARINO

Adriano Mazzarino é jornalista e formado em Direito pela Unisinos. Atua em Comunicação em diversos veícu-
los e plataformas na região Sul do Brasil .  É consultor e palestrante de eventos da União dos Vereadores do 
Brasil em temas que envolvem Comunicação Política e Comportamento.

V
enha comigo! Leia e responda 
mentalmente algumas pergun-
tinhas neste nosso curto encon-

tro.
Quantos habitantes têm o teu municí-
pio? Qual a sua economia?  Qual o or-
çamento da administração?  A divisão 
deste orçamento na ação do governo 
funciona em que formato?
Você, no seu mandato, é oposição ou é 
governo? Quantos pronunciamentos fez 
nos últimos 12 meses? Quais os assun-
tos enfocados? Quantas reuniões parti-
cipastes no Legislativo e na comunida-
de?

Como o cidadão sabe do teu mandato? 
É pela tribuna da Câmara? É pela trans-
missão da rádio local? É pelo trabalho 
da equipe de gabinete? É pela cober-
tura da mídia impressa? É pelas redes 
sociais? É pela edição de um jornal do 
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gabinete ou da bancada?

Neste ano, quantas vezes estivestes na 
Assembleia Legislativa?  E no Palácio 
do Governo do Estado ou em Brasília? 
Visitastes os ministérios e a Câmara Fe-
deral? Participastes de algum encontro 
de vereadores na tua região, no Estado 
ou país?
Neste período, como parlamentar, fizes-
tes algum curso de aperfeiçoamento? 
Melhorastes a oratória? Tens buscado 
informações do mundo jurídico para 
um melhor entendimento da legislação? 
Lestes o Regimento Interno?  Você pre-
para e/ou pensa nos pronunciamentos 
ou apartes, antes de verbalizá-los?

Qual é o teu discurso? Que tipos de con-
teúdos eles expressam? Qual a tua mar-
ca como vereador? Que objetivos você 
defende? Como tens construído a tua 

imagem de parlamentar?

Tens pavimentado novas pontes de con-
tato com o eleitor? Ele conhece o teu 
mandato? Os filiados do partido, que tu 
representas, sabem das ações que de-
senvolves?

São estas perguntas que precisam de 
respostas. Caso 50% delas você não te-
nha conseguido  sinalizar com afirmati-
vas positivas creio que estás com graves 
problemas de comunicação.

Então, aproveite esta Marcha dos Vere-
adores, em Brasília, e clareie as ideias, 
organize a agenda e defina o norte das 
tuas ações. Política é ocupar espaços e 
isto se faz com organização, estratégia 
e comunicação. Reforço e encerro: polí-
tica é ocupar espaços! Então, faça isto 
bem!
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OS DIREITOS POLÍTICOS COMO 
CONDIÇÕES DE POSSIBILIDADE PARA O 
REGIME DEMOCRÁTICO

ANDERSON ALARCON  |  GUILHERME BARCELOS  .

Anderson Alarcon 
Doutorando em Ciência Política pela 
Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). Mestre pela Universidade 
Estadual de Maringá (UEM). Especial-
ista (pós-graduado) em Direito Público. 
Experto en Derecho Electoral, pela 
Universidad Nacional Autónoma do 
México (UNAM). Procurador-Geral da 
União dos Vereadores do Brasil (UVB). 
Professor. Advogado.

Estamos em ano eleitoral. Princi-
palmente nestes períodos, regis-
tre-se, é importante rememorar a 
importância salutar que os Direitos 
Políticos (ativos e passivos) repre-
sentam para a democracia. 

Este tipo de abordagem, de mais a 
mais, se agiganta sobremaneira em 
um contexto no qual é recorrente a 
tentativa de diminuir tais direitos 
de participação política, seja via le-
gislativa, seja via judicial. 

E, sobretudo, no Brasil atual. 

A Constituição traz um capítu-
lo sobre os Di-
reitos Políticos, 
como conjunto 
de normas que 
regulam a atua-
ção da soberania 
popular (arts. 14 
a 16). Tais nor-
mas constituem 
o desdobramen-
to do princípio 
democrático ins-
crito no art. 1°, 
parágrafo único, 
quando diz que o 
poder emana do 

povo, que o exerce por meio de re-
presentantes eleitos ou diretamente 

Com efeito, a noção de soberania 
popular remete-nos, inexoravelmen-
te, à seguinte máxima: todo poder 
emana do povo e em seu nome será 
exercido, assim o sendo indireta-
mente, por meio de representantes 
eleitos, ou diretamente, nos termos 
da Constituição. 

Os Direitos Políticos, nesse deside-
rato, podem ser conceituados como 

direitos fundamentais de participação 
política, a ser materializados, de forma 
ativa, pelo direito de votar (sufrágio) - 
e pelos mecanismos de democracia 
direta, como o plebiscito, o referendo 
e a iniciativa popular, e de maneira 
passiva, pelo direito de ser votado (ele-
gibilidade). 

Trata-se, enfim, de um conjunto de 
mecanismos que preceituam as rela-
ções sócio-políticos de uma sociedade 
democrática. 

Daí, vale questionar: qual a natureza 
jurídica dos direitos políticos? E mais: 
qual a relação existente entre direitos 

políticos e demo-
cracia, no final das 
contas? 

Os Direitos Polí-
ticos são direitos 
fundamentais e en-
contram total res-
paldo na Declara-
ção Universal dos 
Direitos Humanos, 
na Convenção In-
teramericana de 
Direitos Humanos 
e na Constituição 
da República Fe-

derativa do Brasil (1988). Democracia 
e direitos fundamentais se encontram 
em um condicionamento recíproco. 

Os Direitos Políticos, como direitos 
fundamentais de participação política 
que são, representam verdadeiras con-
dições de possibilidade para o regime 
democrático. Dito de outra forma, não 
há democracia sem direitos políticos. 

E sem Direitos Políticos, igualmente, 
não haverá democracia. 

Os Direitos Políticos, nesse 
desiderato, podem ser con-
ceituados como direitos fun-
damentais de participação 
política, a ser materializados, 
de forma ativa, pelo direito 
de votar e pelos mecanismos 
de democracia direta

“

             ”
Guilherme Barcelos 
Mestrando em Direito pela UNISINOS/
RS) Especialista (Pós-Graduado) em 
Direito Constitucional e em Direito 
Eleitoral. Graduado em Direito pela 
URCAMP/RS. Membro Fundador da 
Academia Brasileira de Direito Eleito-
ral e Político (ABRADEP).  Parecerista 
da Revista “Ballot” da Escola Superior 
de Direito Eleitoral da UERJ (ES-
DEL-UERJ/RJ). Advogado. 
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UVERN E UVB INAUGURAM A CASA DO 
VEREADOR EM NATAL

UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO NORTE

Sede da entidade foi inaugurada na manhã do dia 02 de março

Solenidade de inauguração

F
oi inaugurada na manhã do dia 
02 de março, em Natal-RN a sede 
oficial da União dos Vereadores 

do Rio Grande do Norte – UVERN e da 
UVB- União dos Vereadores do Brasil, 
intitulada CASA DO VEREADOR. Na 
qual contou com a presença de vários 
vereadores do estado.

A Casa do Vereador será um local de 
apoio aos filiados da UVERN, na qual 
estará oferecendo todo um suporte ju-
rídico, cursos, palestras entre outros. 
Localizada na Rua: João Damasceno, 
1928, no bairro Lagoa Nova, Natal-
-RN, tem como objetivo ser um local de 
prestação de serviços aos filiados da 
UVERN e destacar as ações nacionais 
da UVB, ainda, levar um serviço de qua-
lidade ao parlamento municipal do Rio 
Grande do Norte, prestando um grande 
serviço aos vereadores no exercício do 
seu mandato.Na cerimônia de inaugu-
ração o presidente da UVERN, vereador 
Bruno Melo, agradeceu a todos que con-
tribuíram e que ainda estão contribuin-
do para o crescimento da UVERN no 
estado. Bruno Melo, ainda relatou sobre 

a importância do vereador nas eleições 
estaduais,“Hoje sabemos que quem elege 
os deputados são os vereadores, embora 
que muitos prefeitos ainda comandem 
a maioria dos vereadores, onde muitos 
vereadores têm essa concepção equi-
vocada de seguir os líderes que muitas 
vezes não nos valorizam, porque quem 
vai pedir o voto é o vereador, e somos 
nós que conhecemos a população e suas 
dificuldades”, destaca. O Presidente, 
ainda frisa que a UVERN está nas-
cendo de uma forma diferente por ser 
voltada exclusivamente aos vereadores, 
“Outro marco importante da UVERN 
está sendo hoje, que é a abertura desta 

sede aqui em Natal, intitulada Casa do 
Vereador. Porque aqui será onde vamos 
começar a articular, como darmos um 
apoio mais próximo aos vereadores (a), 
tanto na parte jurídica, contábil, políti-
ca porque somos políticos”, disse.

Em seu pronunciamento o presidente 
ainda destacou as dificuldades ainda 
que a entidade vem enfrentando para 
mante-se, por isso o presidente pede 
a ajuda de todos os vereadores do es-
tado para se filiarem a UVERN, para 
que com isso possam ter um entidade 
que realmente irá representá-los. Bruno 
Melo, relata que sempre a UVERN vem 
promovendo cursos de capacitações 
com certificados de participação, com 
palestrantes preparados para tirar to-
das as dúvidas e mostrar os direitos e 
os deveres do vereador para o seu mu-
nicípio.

A vereadora Mariana Medeiros, presi-
dente da UVERN Mulher participou do 
ato inaugural representando o presi-
dente da União dos Vereadores do Bra-
sil, vereador Gilson ConzattiIraí/RS.

Vereadoras presentes na inaugu-
ração da Casa do Vereador 
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UVB REPUDIA AUMENTO DE IMPOSTOS
Entidade entregou manifesto contrário ao aumento de impostos

Roberto Ramos, Chefe de gabinete da Casa CIvil , recebe manifesto da UVB contra o aumento de impostos.

A 
União dos Vereadores do Brasil 
entregou documento manifes-
tando contrariedade ao aumen-

to de impostos. O manifesto, direcio-
nado ao Excelentíssimo Senhor Michel 
Temer, Presidente da República Fede-
rativa do Brasil, foi recebido pelo chefe 
de gabinete do Ministro Chefe da Casa 
Civil, de Eliseu Padilha, coronel Rober-
to Severo Ramos. O documento foi en-
tregue pelo presidente da UVB, Gilson 
Conzatti, acompanhado dos vereadores 
Luiz Alberto Parente Lustosa e Mauri 
Wierrbicki de Chapadão do Céu/GO, e 
Alan Guedes de Dourados/MS. 

Veja o teor da carta:

Os Vereadores brasileiros, reunidos no 
5° Congresso Nacional de Legislativos 
Municipais, promovido pela União dos 
Vereadores do Brasil, entre os dias 22 e 
25 de agosto de 2017, nessa capital fede-
ral, vem, respeitosamente à presença de 

V.Exa. para, considerando:

a) a alta carga tributária que tem enges-
sado o incremento dos investimentos da 
iniciativa privada; 

b) a necessidade de uma revisão urgen-
te no pacto federativo brasileiro que 
contemple, de maneira mais efetiva, os 
municípios na divisão das receitas tri-
butárias nacionais; 

c) ser o município a célula mater do fe-
deralismo brasileiro; 

d) a ausência de ações mais efetivas que 
contemplem a diminuição das despesas 
e, consequentemente, do déficit público; 

e) serem, os vereadores, terminante-
mente contra qualquer aumento de im-
postos. 

DECIDEM: Solicitar que V.Exa. e seu 

e governo se abstenham de qualquer 
ação que impacte em aumento da carga 
tributária nacional, que incida direta 
ou indiretamente nos trabalhadores e 
empresários brasileiros. Em favor do 
Brasil e dos brasileiros. 

Brasília (DF), 24 de agosto de 2017. 

Gilson Conzatti - Presidente União dos 
Vereadores do Brasil

 Alan Guedes - Comissão Tributária da 
UVB.

Gilson Conzatti com Luiz Alberto 
Parente Lustosa, Mauri Wierrbicki 
e Alan Guedes
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PEDRO SIMON, EX-SENADOR DA REPÚBLICA

COM A PALAVRA, PEDRO SIMON  .

Pedro Simon 
Ex-Senador da República
(Foto: Luiz Sérgio Dibe)

M
eus irmãos, com mais de 65 
anos de vida pública, tive a 
honra de vivenciar momentos 

ímpares na história do Brasil. Durante 
os anos de chumbo, quando os militares 
tomaram o poder, foi um tempo de mui-
ta dificuldade. 

Passamos pela censura, pela tortura e 
perdemos completamente a liberdade 
de expressar o que sentíamos. Foi difí-
cil, mas sobrevimos a tudo através da 
Luta. 

Para combater o arbítrio, fomos pro-
tagonistas de um grande movimento 
de redemocratização. Foi um caminho 
longo, árduo, mas compensador. Hoje 
temos um País livre.

Mas apesar de tudo o que vivi, ao lado 
de personalidades como Ulysses Guima-
rães, Tancredo Neves e Teotônio Vilela, 
digo sem pestanejar que hoje vivemos 
um dos momentos mais importantes da 
história. 

Depois de atuar por anos e anos no com-
bate à corrupção que assola o território 
nacional, não achei que fosse viver para 
ver o Brasil caminhar a passos firmes 
rumo à moralização.

O país começa a transformação. Ago-
ra não é apenas ladrão de galinha que 
vai para a cadeia, mas também gran-
des empresários, empreiteiros e políti-
cos corruptos, ou seja, todo aquele que 
atentar contra a moralidade e a ética.
Faço questão de ressaltar dois fatos 
que contribuíram de forma espetacular 
para o início desse processo de transfor-
mação: a Lei da Ficha Limpa, aprovada 
pelo Congresso Nacional em 2010, e a 
determinação de prisão por condenação 
em segunda instância, determinada 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 
em 2016.

No caso da Lei da Ficha Limpa, ela 
ocorreu não por vontade espontânea do 

Congresso, mas pela pressão popular. 
Acuados pelo grande clamor e fiscaliza-
ção da população, não houve parlamen-
tar que pagasse para ver o resultado de 
votar contra a esse desejo coletivo. Por 
isso reforço: não vamos esquecer o po-
der que temos quando estamos mobili-
zados por uma causa maior.

Já a decisão do STF pela prisão após con-
denação em segunda instância, é sem 
dúvida alguma, uma grande conquista 
de todos nós brasileiros. Ela moraliza 
todo o país, pois a partir do momento 
que é público e notório que todo aquele 
que andar fora da lei vai parar atrás das 
grades, a começar por um ex-presidente 
da República, um sujeito comum, com 
certeza pensará muitas vezes antes de 
pensar em cometer algum delito contra 
o patrimônio público ou privado.

Por isso meus irmãos, no auge dos meus 
88 anos de idade, lhes digo que vale a 
pena lutar pela boa batalha. Ainda on-
tem, durante o julgamento do pedido 
de habeas corpus da defesa do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, não 
me permiti ficar em casa. Fui para as 
ruas, me juntar a tantas outras vozes 
que foram reforçar a sua manifestação 
em favor de um país decente.

Me dirigindo especialmente aos meus 
amigos vereadores – aos quais respei-
to imensamente pela sua representação 
e proximidade com a população –, lhes 
digo que no desempenho de seus man-
datos nunca esqueçam daquilo que é 
primordial: o caráter e o interesse pelo 
bem comum. 

O vereador é fundamental para o desen-
volvimento sustentável de uma localida-
de, tendo em vista que é ele quem atua 
como agente fiscalizador diretamente 
na transparência pública para evitar e 
denunciar os casos de corrupção. 

Vamos todos juntos, continuar lutando 
pelo Brasil.
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EMPODERAMENTO SÓ OCORRE COM 
UNIÃO E AMPLO DEBATE
Vereadora Irismar Nascimento Araújo Melo, de Marabá/PA, fala com exclusividade à Revista Sessione

Vereadora Irismar Nascimento Araújo Melo, de Marabá/PA

No terceiro mandato de 
vereadora em Marabá, 
sudeste do Pará, Iris-

mar Nascimento Araújo Melo 
é bastante respeitada em sua 
comunidade, onde foi eleita 
vice-presidente da Câmara e 
já tendo assumido até mesmo 
o cargo de prefeita interina. 
Mas, isso não foi por acaso. É 
fruto de muito trabalho e luta 
em favor de minorias e posi-
cionamento firme no Legis-
lativo Municipal, onde conta 
com apenas outras duas co-
legas vereadoras na atual le-
gislatura e 18 homens. Nesta 
entrevista, ela discorre sobre 
vários assuntos e opina so-
bre o que precisa mudar para 
maior participação da mulher 
na política.
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UVB - Como você avalia o espaço que 
a UVB dedica às mulheres na atuali-
dade?
 
Irismar Melo – A União dos Vereadores 
do Brasil tem se colocado como um pal-
co de discussão em relação ao fortaleci-
mento dos direitos das mulheres. Tenho 
orgulho de ter sido escolhida a primei-
ra mulher vice-presidente da UVB em 
50 anos de existência da entidade. E 
não foi apenas isso. Outras conquistas 
importantes foram alcançadas nos úl-
timos anos durante a gestão do presi-
dente Gilson Conzatti, como a mudança 
no Estatuto para garantir o mínimo de 
30% de participação de mulheres na sua 
diretoria e ainda a criação do Fórum 
Nacional da Mulher Vereadora, abrindo 
discussão sobre gênero, mercado de tra-
balho e a atuação feminina na política. 
 
UVB – Como você avalia o empodera-
mento na mulher na busca pela ocu-
pação de espaços?
 
Irismar Melo – A questão do empodera-
mento começou com a luta por espaço 
no mercado de trabalho e para frear os 
relacionamentos abusivos. Mas, paulati-
namente, as mulheres foram ocupando 
outros espaços na sociedade, inclusive 

na política, embora ainda seja bastan-
te incipiente. Apesar desses avanços, 
ainda há muitos desafios para assegu-
rar a igualdade de gênero. Queremos 
mais mulheres nos espaços de poder e 
em cargos eletivos no país inteiro para 
fortalecer a luta por direitos. Na minha 
cidade, por exemplo, Marabá-PA, temos 
21 vereadores e apenas 3 mulheres des-
se total.
 
UVB – Como você avalia a obriga-
toriedade que os partidos têm de 
cumprir cota de 30% de gênero can-
didatos e que eles acabam arregi-
mentando pessoas que não recebem 
votos?

Irismar Melo – Esse é um drama com 
o qual estamos convivendo em cada 
eleição desde que essa obrigatoriedade 
de coeficiente mínimo de gênero foi es-
tabelecida, a partir da eleição de 2010, 
vale ressaltar que desse percentual, o 
mínimo fica sempre à ser preenchido 
por mulheres, muitas em condição de 
“laranjas”. Não tenho dúvida que esta-
mos diante de um novo tipo de fraude 
eleitoral que agrava ainda mais a já es-
cassa representatividade feminina.
É notório que quanto mais desenvolvido 
o país, mais igualitária a representação. 

As mulheres brasileiras têm o direito ao 
voto há 85 anos. No México, as eleitoras 
só foram às urnas em 1946, mas o país 
hoje já tem paridade de gênero na po-
lítica. Na Suíça, surpreendentemente, 
as mulheres só começaram a votar em 
1971 e o país é um modelo de equidade 
de gênero. No Brasil, porém, o direito 
de votar e de ser votada não evoluiu de 
forma significativa na representativi-
dade política. É um caso de falácia da 
inclusão das mulheres na política.
Portanto, é preciso avançar no preparo 
dessa mulher não só para votar, como 
também para ser votada, com promo-
ção de debates e discussões para que a 
mulher se sinta capaz de disputar elei-
ções de forma realmente igualitária.

UVB – Por que as mulheres são tão 
guerreiras em várias searas da vida, 
mas ainda têm dificuldades de parti-
cipar de uma eleição?

Irismar Melo – Realmente, temos um 
déficit preocupante de ocupação de 
cargos eletivos por parte das mulheres 
em todas as esferas de governança. Em 
mais de 1,2 mil cidades, não há sequer 
uma vereadora. Mas isso se dá não 
apenas por uma questão de poder. Fa-
zer política demanda tempo e recursos, 
e se há um equilíbrio entre homens e 
mulheres no parlamento, isso significa 
que ele também se ref lete no ambiente 
doméstico e no setor privado. Em ou-
tras palavras, sociedades com grande 
participação feminina no Congresso 
são, em geral, países em que as mu-
lheres conseguem equilibrar sua vida 
profissional e pessoal de forma a ain-
da conseguir tempo para fazer política 
e, o que é mais importante, fazer suas 
ideias serem ouvidas e aceitas pelos 
demais cidadãos. Na Amazônia, onde 
vivo, a desigualdade é maior ainda e a 
participação da mulher na política al-
cança índices mais preocupantes. Isso 
ocorre, entre outras coisas, pela baixa 
escolaridade e a vulnerabilidade socio-
econômica, o que tentamos a cada dia 
melhorar com nossas ações, pois preci-
samos melhorar esses índices.
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UVB – Recentemente, a UVB entre-
gou medalhas para mulheres de vá-
rias partes do País que se destacam 
em sua comunidade no âmbito polí-
tico e você foi uma das agraciadas. 
Que importância essa homenagem 
tem para fortalecer o trabalho que 
vocês desenvolvem?

Irismar Melo – Essa homenagem em 
forma de medalha, ref lete a valorização 
que as mulheres vêm alcançando aos 
poucos e mostra também que há enti-
dades sérias que estão preocupadas em 
ampliar os espaços da mulher não ape-
nas no poder, mas nas instituições que 
elaboram as leis e as fazem cumprir. O 
reconhecido pela UVB incentiva e for-
talece os trabalhos desenvolvidos pelas 

vereadoras em seus municípios.

UVB – Você foi presidente do Fórum 
da Mulher Vereadora. Que avanços 
você avalia que esse espaço de dis-
cussão pode trazer para a sociedade?

Irismar Melo – Tenho orgulho de ter 
sido uma das vereadoras fundadores do 
Fórum e ter sido a primeira presidente, 
em 2014. Ele não foi apenas um espaço 
de reunião de mulheres, mas de deba-
tes profundos sobre dilemas enfrenta-
dos pelas mulheres em várias partes do 
Brasil. Foram discutidos temas atuais 
e preocupantes, como a valorização da 
mulher vereadora, fortalecimento da 
própria UVB, reforma política, as lutas 
contra o feminicídio, a violência contra 

a mulher, políticas públicas de saúde 
com foco na mulher, engajamento polí-
tico, criação da Frente Parlamentar em 
defesa dos diretos das mulheres, a Lei 
Maria da Penha, a capacitação e quali-
ficação das vereadoras, entre outros as-
suntos. Essas discussões tiveram ref le-
xo direto na atuação das vereadoras em 
seus municípios, o que é muito relevan-
te. Agora em março de 2018, em uma 
nova eleição foi escolhida a 4ª presidên-
cia do Fórum, que vai ampliar esse de-
bate. Não podemos retroceder e temos 
certeza que esse espaço de discussão 
fortalece as lutas que vivenciamos em 
nossas comunidades, f lorescendo na 
mulher o verdadeiro sentido do empo-
deramento, gerando conhecimento para 
ser seguido de ação.

“É preciso avançar no preparo dessa mulher não só para votar, 
como também para ser votada, com promoção de debates e dis-
cussões para que a mulher se sinta capaz de disputar eleições 
de forma realmente igualitária”.
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MEDALHA DESTAQUE MULHER BRASIL

MEDALHA DESTAQUE MULHER BRASIL  .

Mulheres presentes na solenidade de entrega das medalhas

A 
Câmara Municipal de Foz do Iguaçu/PR recebeu na noite de 15/03, o evento da União dos Vereadores do Brasil, para 
homenagear mulheres que ocupam cargos de decisão e poder nas diversas esferas públicas, especialmente nas Câmaras 
Municipais. As vereadoras foram homenageadas no evento Medalha Mulher Destaque Brasil, realizado pela União dos 

Vereadores do Brasil – UVB. Ao todo, foram 20 mulheres premiadas nesta primeira edição do evento. O Presidente da UVB 
Gilson Conzatti destacou luta contra feminicídio e o trabalho em valorização da mulher na política, como requisitos para a 
conquista da premiação.

Medalha Destaque Mulher Brasil:
A União dos Vereadores do Brasil – UVB, instituiu o prêmio para mulheres atuantes na política, especialmente vereadoras 
com destaque na atuação legislativa em seus municípios. Anualmente no mês de março, até 20 mulheres, receberão a medalha 
denominada Mulher Destaque Brasil.
A Medalha “Mulher Destaque Brasil”, foi criada para agraciar mulheres que se destacam em seus mandatos, ou que tenham 
prestado relevantes serviços, no sentido de divulgar ou fortalecer o papel da mulher na política e nas esferas de decisão e de 
poder. Que tenham honrado sua biografia por seus feitos e condutas positivas da participação da Mulher na política, especial-
mente vereadoras com destaque na atuação legislativa em seus municípios.
A entrega da Medalha é realizada, em solenidade presidida pelo presidente da União dos Vereadores do Brasil, anualmente no 
mês de março, durante Encontro do Fórum Nacional da Mulher Parlamentar da UVB.

Honraria foi entregue pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu/PR

Veja as Premiadas na edição de Foz do Iguaçu

Adriana Luiz – Vereadora de Foz do Iguaçu/PR; Rosane Bonho – Vereadora de Foz do Iguaçu/PR; Meire Ângela – Vereadora 
de Lajeado/TO; Janier Mota – Vice-Prefeita de Itabaianinha/SE; Helena Vaz dos Santos – Vereadora de Minas do Leão/RS; 
Maria Ivânia da Silva – Vereadora de Itabaianinha/SE; Regilda dos Santos Corrêa – Vereadora de Bacabal/MA; Aparecida 
de Fátima Pereira – Vereadora de Barros Cassal/RS; Aline Krug Tontini – Vereadora de Chapadão do Sul/MS; Francisca 
Baltazar – Vereadora de Monsenhor Tabosa/CE; Juliethe Pereira Nitz ´- Vereadora de Balneário Camboriú/SC; Aline Gugel – 
Secretária Estadual de Políticas para as Mulheres do Amapá – Macapá/AP; Tereza Nelma – Vereadora de Maceió/AL; Leidi-
ane Mota Souza – Vereadora de Lajeado/TO; Irismar Melo – Vereadora de Marabá/PA; Maria Simões – Vereadora de Cacoal/
RO; Luiza Dantas – Vereadora de Baia da Traição/PB
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FABIANO LEÃO ELEITO PRESIDENTE DA 
UVEAL

ELEIÇÕES NA UVEAL

Chapa vencedora, “Unidos Pela UVEAL” recebeu 716 votos

Presidente Gilson Conzatti com a vereadora Tereza Nelza e o presidente eleito da UVEAL, Fabiano Leão

O
s vereadores alagoanos elege-
ram o vereador de Arapiraca, 
Fabiano Leão (PMDB), o novo 

presidente da União dos Vereadores do 
Estado de Alagoas – UVEAL.
A eleição que inicialmente marcada 
para 25 de março, sofreu interferência 
da Justiça alagoana, devido a disputa 
entre os principais partidos. Já a elei-
ção que ocorreu em 23 de setembro, 

foi construído um consenso com chapa 
única. A chapa “Unidos Pela UVEAL” 
recebeu 716 votos, foi formada pelos 
vereadores: Fabiano Leão (PMDB - Ara-
piraca), presidente; Alando Lima (PROS 
- Igreja Nova), vice-presidente; Tayrone 
dos Santos (PMDB- Pilar), 2º vice-pre-
sidente; Tereza Nelma (PSDB - Maceió), 
secretária Geral; e José Edson dos San-
tos, o Edinho (PMDB - Coruripe), tesou-

reiro geral. 
O presidente da UVB e vereador de 
Iraí/RS, Gilson Conzatti, prestigiou a 
eleição acompanhado do presidente 
da UVERN, Bruno Melo, do vereador 
Ibamar Costa de Upanema/RN, da ve-
readora Luiza Dantas de Baía da Trai-
ção/PB, do vereador de Erick Silveira de 
São Benedito do Sul/PE e do vereador 
de Murici/AL, Anízio Amorim.

Eleição aconteceu na sede da entidade, em Maceió
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ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO DO 
EXECUTIVO E DO LEGISLATIVO E SEUS 
IMPACTOS COM PERFIL DE RESULTADOS 

BARBARA KRYSTTAL  .

Barbara Krysttal 
Gestora de Políticas Públicas com 
foco em Defesa Nacional e Con-
trole Interno, Conselheira técnica 
e Consultora de Controle Interno, 
Combate à Corrupção, Prevenção e 
Transparência Pública da APSP – 
Associação de Prefeitos do Estado 
de São Paulo

A 
As macrofunções ( Auditoria, 
Corregedoria, Controladoria e 
Ouvidoria) do Sistema de Con-

trole Interno Brasileiro hoje são referên-
cias no Combate à Corrupção no nível 
municipal, tendo também impactos e 
efeitos no fomento de Controle Interno, 
na difusão da cultura de controle, no 
empoderamento do controle social, na 
melhoria dos serviços públicos, no rede-
senho de procedimentos, na avaliação 
da gestão e dos programas de governo, 
além de também proporcionar melhor 
arrecadação, devolução ao erário públi-
co,  defesa do patrimônio além de suas 
atribuições descritas no artigo 74 da 
Constituição. 

Hoje os municípios 
possuem as nor-
mativas para im-
plementarem suas 
controladorias in-
ternas do poder 
executivo e legis-
lativo, no entanto 
poucos municípios 
atuam em sua ca-
pacidade máxima 
ou seja implemen-
tando todo o siste-
ma de controle em 
suas macrofunções 

e cumprindo todas as atribuições, sen-
do esta uma ferramenta fundamental. 
       
As Controladorias Internas do Legisla-
tivo, se observa que a primeira ação é 
instituir os procedimentos, processos e 
rotinas de controle por meio de Norma-
tivas ou seja sistematizar procedimen-
tos, racionalizar, atualizar, controlar as 
atividades administrativas da Câmara 
Municipal.  

As instruções normatizavas por sua vez 
deverá ser observada por todos os ser-

vidores da Câmara e aqueles que pos-
suem relação com seus serviços. 

O Presidente da Mesa Diretora em tra-
balho conjunto com o responsável pelo 
controle interno do Legislativo fará a 
elaboração e a assinatura das Instru-
ções Normativas. 

Da mesma forma que o controle in-
terno do Executivo a auditoria, a fis-
calização e o Controle devem seguir a 
legalidade, a eficácia, eficiência, eco-
nomicidade, efetividade e legitimida-
de.  

Vale ressaltar que o procedimentos do 
Poder Legislativo 
Municipal também 
visa mitigar as 
malversações, as 
irregularidades, as 
desconformidades 
e os riscos.  

Com grande se-
melhanças entre 
o Controle Inter-
no do Executivo 
e do Legislativo 
também é possível 
ações complemen-
tares e conjuntas 

dados os achados em casos de fraude, 
outro ponto é a utilização do legislati-
vo de todas as macrofunções do con-
trole interno do executivo além da fis-
calização. 
        
Em complemento está a visão de que 
o empoderamento das instituições de 
controle no âmbito do executivo e do 
legislativo fazem com que se difunda a 
cultura de controle e integridade além 
de gerar ótimos resultados de gestão 
e combater à corrupção de forma efe-
tiva. 

Vale ressaltar que o 
procedimentos do Po-
der Legislativo Munici-
pal também visa mi-
tigar as malversações, 
as irregularidades, as 
desconformidades e os 
riscos. 

“

             ”
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Porto Alegre RS - Congresso UVERGS 2018

ASCAMAJA reunida em Lagoa dos Três Cantos

Brasí lia - Formação Legislativa

Brasí lia Dr. Anderson Alarcon na sede da UVB

André Camillo em Dom Pedro de Alcântara - RS, fa-
lando em nome da UVB

Aracajú - Vereadores iniciando a construção da UVCS

Brasí lia - Congresso Brasileiro de Vereadores, vereado-
ras posam com Mazzarino

Vereadores do Bom Jesus - RS, liderados pelo presi-
dente Rafael, participam das atividades da UVB
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Advogado Fábio Ghisch em Canela/RS

Goiânia também recebeu a UVB

Vereador Dionado de Campo Novo do Parecis/MT

Murici AL - Presidente Gilson vistando a CMV sendo 
recebido pelos vereadores Anizão e Irmão Deca

Jurídico da UVB,  André Camillo na reunião da AVER-
CAMP

Florianópolis - Encontro Estadual de Vereadores 2018 - 
UVESC

Interação entre legislativos na programção da UVB

Encontro Estadual de Vereadores, em Natal/RN
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Pinhal-RS, recebe presidente da UVB

Porto Alegre RS - Presidente da CMV Valter Nagelstein 
recebe presidente da UVB

Porto Velho -RO, Encontro Estadual, parceria entre 
UCAVER-UVB, reuniu centenas vereadores

Regiões sul e nordeste unidas pelo fortalecimento do 
poder legislativo

Qualificação e integração são as marcas dos encon-
tros da UVB

Porto Alegre - Vereadores se reúnem na Assembleia 
Legislativa

Encontro UCAVER/UVB em Porto Velho - RO

Santa Catarina - Seminário da UVB
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São Paulo -Vereadora Leidiane Mota é nomeada Su-
perintedente da UVB Mulher no Tocantins

Vereador Eliseu de Machadinho-RO, prestigiando as 
ações da UCAVER e UVB

Vereadores Sergipanos prestigiando a UVCS-UVB

Veredaores de Apodi-RN, visitam sede da UVB em 
Brasí lia

Vereadores Tite e Neco de Iraí-RS, saboreando um 
bom chimarrão

Serrinha BA, reuniu centenas de vereadores

Vereadores de São Leopoldo RS

Vice Governadora Rose Modesto, no encontro da 
UCVMS em Bonito MS
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SEMINÁRIO DE VEREADORES DA UCVMS 
EM BONITO FOI SUCESSO
Evento teve grande adesão dos vereadores do estado de Mato Grosso do Sul

Gilson Conzatti falou na abertura do evento

Mais da metade dos 845 vereadores do 
Mato Grosso do Sul estiveram semana 
passada em Bonito/MS para um Encon-
tro Nacional que foi organizado pela 
UCVMS (União das Câmaras de Verea-
dores do Mato Grosso do Sul) em par-
ceira com a UVB (União de Vereadores 
do Brasil). O foi aberto oficialmente na 
manhã do dia 29 de junho no auditó-
rio do Hotel Zagaia, reunindo membros 
do poder legislativo municipal e autori-
dades.A solenidade de abertura contou 
com as presenças do prefeito de Bonito, 
Odilson Soares; da presidente da Câma-
ra Municipal, Maria Lúcia Gonçalves 
de Miranda; do presidente do TCE/MS, 
Waldir Neves, do presidente da UCVMS, 
Jeovani Vieira dos Santos e do presiden-
te da UVB, Gilson Conzatti, além dos 
vereadores Sergio Nogueira (Dourados) 
e Odilon de Oliveira (Campo Grande).
Gilson Conzatti falou na abertura, ao 
lado do vereador Sergio Nogueira, do 
prefeito Odilson Soares, do presidente 
TCE, Waldir Neves e do presidente da 

UCVMS, Jeovani Vieira.

O presidente do TCE, Waldir Neves 
abordou o tema ” O TCE e Legislativo 
Municipal” e junto com sua equipe téc-
nica tirou dúvidas e apresentou esclare-
cimentos aos participantes.

Já na parte da tarde foi a vez do procu-
rador da República, Guilherme Schelb, 
fazer sua palestra, com o tema “Respei-
to as Leis e a cidadania” com enfase na 
política de gênero que esta sendo apli-
cado aos filhos da família brasileira nas 
escolas de todo o país.

No segundo dias de palestras, teve a 
presença da vice-governadora, Rose 
Modesto e do senador Pedro Chaves, 
além do  prefeito municipal, Odilson 
Soares, e de autoridades municipais.

Na ocasião fizeram uso da palavra o 
presidente da União dos Vereadores do 
Brasil, Gilson Conzatti; o prefeito Odil-
son Soares; a presidente da Câmara Lú-
cia Miranda; o senador Pedro Chaves; 
o presidente da União das Câmaras de 
Vereadores; Jeovani Vieira dos Santos e 

a vice-governadora, Rose Modesto.
Entre os assuntos abordados tiveram 
destaque a importância de resgatar a 
dignidade no setor político, as novas re-
gras eleitorais e a necessidade de união 
dos vereadores a fim de aumentar a 
parte dos municípios na divisão das 
receitas.

Para a vice-governadora, Rose Modes-
to, a população vive um momento de 
descrédito com a política e os políticos, 
situação que não pode ser mais resga-
tada com palavras, e sim com ações.

A seguir, encerrando as atividades 
do seminário, foi realizada a palestra 
“Comunicação – A grande ferramenta 
do vereador”, proferida pelo jornalis-
ta Adriano Mazzarino, especialista no 
tema.

Durante a sua exposição Mazzarino fa-
lou sobre a importância dos vereadores 
divulgarem as suas atividades, princi-
palmente através das redes sociais, a 
fim de que a sociedade tenha conheci-
mento dos trabalhos por eles realiza-
dos.
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Vereadoras posam com Mazzarino

Grande público prestigiou o seminário

Solenidade de Abertura

Vice-governadora Rose Modesto, ladeada pelos presi-
dentes Jeovani e Gilson Conzatti

Adriano Mazzarino, jornalista falou sobre comuni-
cação no mandato

Público presente

Gilson Conzatti e Senador Pedro Chaves

Procurador da República, Guilherme Schelb, direto de 
Brasí lia
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DUAS DICAS PARA O VEREADOR GARANTIR 
O MANDATO E AUMENTAR O PODER 
POLÍTICO USANDO A INTERNET

ANDERSON ALVES

Anderson Alves 
Empreendedor, Consultor, Profes-
sor, Coach e Palestrante com mais 
de 17 anos de atuação no mercado 
de Marketing Digital.

A
s próximas campanhas eleito-
rais serão mais trabalhosas do 
que onerosas. Os vereadores 

terão que fazer do seu mandato, uma 
“campanha eleitoral”.

O fato é que, a população do interior do 
Brasil, nos seus mais de cinco mil mu-
nicípios, está mais conectada e mais po-
litizada do que antes.

Os eleitores tem um poder maior de 
comunicação. Usam a internet, canais 
no youtube com milhares de inscritos 
e grupos no whatsapp divulgando as 
ações dos vereadores. Sejam elas boas 
ou más.

Porém, alguns podem perguntar: Mas 
por que eu devo usar a internet e as re-
des sociais na gestão do meu mandato? 
Ou: “Meu município é pequeno”. “Eu 
não preciso de internet”. “O povo está 
na rua”.

Respondendo estas questões, eu quero 
mostrar 2 Dicas para o vereador garan-
tir o mandato e aumentar o poder polí-
tico usando a internet.

1.Presença digital

Amplificar a imagem do vereador (pre-
sença digital)
Desenvolver uma assessoria de impren-
sa digital contínua. Através de um blog, 
por exemplo.
Blindar o vereador contra notícias nega-
tivas de blogs de política (muitas vezes 
pagos por adversários para denegrir a 
imagem do parlamentar) e sites da mí-
dia local e nacional.
Criar um canal de comunicação sema-
nal e segmentada com o público alvo
Apresentar prestação de contas para os 
eleitores que votaram naquele vereador.

E o principal: validar se a base dos seus 
eleitores aumentou, diminuiu ou está 
estagnada.

2.Relacionamento

Esse é o grande segredo para você am-
plificar a sua imagem (reputação digi-
tal) e aumentar o seu poder político.
Mas como criar esse relacionamento 
usando a internet?

Uma vez que o vereador faz um conta-
to com um grupo de pessoas, ele pode 
deixar um canal de comunicação com 
aquelas elas para continuar a conver-
sa sobre aquele assunto discutido no 
primeiro encontro. Isso significa que o 
vereador nunca mais vai voltar lá e vai 
apenas gerenciar as demandas pela in-
ternet? É claro que não! Mas é a opor-
tunidade de se relacionar com os eleito-
res, entender suas demandas, criar um 
canal de comunicação, divulgar suas 
ações, amplificar sua imagem e aumen-
tar o seu poder político.
Essa é a lógica do relacionamento seg-
mentado e semanal.

Sendo assim, estude cada tópico apre-
sentado neste artigo e verifique os re-
sultados. 

Você pode promover grandes transfor-
mações sociais se usar com diligencia 
estes princípios.
Eu gostaria muito de saber dos seus re-
sultados!

Por isso, deixo meu whatsaap de contato 
para você compartilhar o seu progresso
(61) 98565 6348

Sucesso na sua jornada!

Anderson Alves
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REQUIÃO SALIENTOU A NECESSIDADE DA 
PROPORCIONALIDADE NAS MESAS 
DIRETORAS

53º CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES  .

Participante Adriana entregou o certificado de participação ao pales-
trante Requião
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Professor Eduardo Requião pa-
lestrou no 53° Congresso Brasi-
leiro de Vereadores em Brasília, 

o palestrante falou sobre o tema: As 
eleições das mesas diretoras da Câma-
ras Municipais. Requião destacou que é 
de fundamental importância a adoção 
de critérios objetivos e que constem no 
Lei Orgânica do Município e Regimento 
Interno para a realização do pleito. 

Pontuou, ainda, a respeito da necessida-
de da composição proporcional da mesa 
diretora. A palestra visou esclarecer 
pontos que causam grande confusão 
nas eleições nas Câmara Municipais de 
todo o país.
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CRIADO O FÓRUM DE PRESIDENTES DE 
ENTIDADES ESTADUAIS DE VEREADORES

FÓRUM DE PRESIDENTES DE ENTIDADES ESTADUAIS DE VEREADORES

Fundação ocorreu em Brasília, durante o 5º Congresso de Vereadores

Reunião onde ocorreu a fundação do Fórum de Presidentes de Entidades Estaduais

D
urante o 5º Congresso Nacional 
de Vereadores, realizado, em 
Brasília nos dias 22, 23 e 24 de 

Agosto de 2017, concorrido com mais 
de 500 vereadores, por iniciativa do pre-
sidente da UVB, Gilson Conzatti, vere-
ador do Rio Grande do Sul, foi criado 
o Fórum de entidades estaduais, cujo 
objetivo é fortalecer os legislativos mu-
nicipais e reafirmar perante os poderes 
estaduais e federal, a importância que o 

vereador tem no contexto da democra-
cia brasileira.

Foram eleitos, com à presidência do 
vereador Cesar Veras, vereador de Ca-
mocim, no Ceara, os representantes 
de Bahia, Edylene Ferreira; São Pau-
lo, Sebastião Misiara; Mato Grosso do 
Sul, Jeovani Vieira dos Santos; Adriana 
Ramos, do Amapá; Júlio Makuch, do 
Paraná; Ricardo de Oliveira, de Goiás; 

Silomar Garcia Silveira, Rio Grande 
do Sul; Vereadora Ledinha do Sergipe; 
Vereador Evandro de Minas Gerais. O 
presidente da Uvesp, Sebastião Misiara, 
e vice-presidente do Fórum, elogiou a li-
derança do presidente da UVB, Gilson 
Conzatti, dizendo que ele colocou a en-
tidade na agenda do Poder da Repúbli-
ca e fazendo com que “todos respeitem 
como é devido o agente público mais 
próximo do cidadão”, disse.

Fórum dos presidentes de entidades estaduais - fundação
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Governador Geraldo Alckmin recebe vereadores no 
Palácio dos Bandeirantes

Silomar Garcia, presidente da UVERGS, no encontro 
em São Paulo

Fórum dos Presidentes de Entidades esteve reunido 
em Palmas/TO

Reunião do Fórum dos Presidentes de Entidades em 
Palmas foi liderada por Cesar Veras

Presidente da Assembleia Legislativa de Tocantins 
esteve presente

Geraldo Alckmin recebe honraria da União dos Verea-
dores do Brasil

Reunião em São Paulo ocorreu sob coordenação do 
presidente da UVESP, Sebastião Misiara

Reunião do Fórum dos Presidentes de Entidades na 
Assembleia Legislativa de Tocantins
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FLAVIO ERES DESTACA COMUNICAÇÃO 
COM FERRAMENTA DO MANDATO

CURTAS UVB

“Diamante Negro” palestrou no 53º Congresso Nacional de Vereadores em Brasília

Flavio Eres é adepto da comunicação como ferramenta de mandato

O vereador do PCdoB de João Dourado/ 
BA, Flavio Eres, popularmente conheci-
do como Diamante Negro, palestrou na 
53° Congresso Brasileiro de Vereadores 
em Brasília/DF. Com o tema: Fortalecen-
do o Mandato através da Comunicação, 
o vereador baiano apresentou um teste-
munho de sua ação e apresentou o seu 
cotidiano e sua relação com as mídias 
sociais. Eres garantiu que a troca de ex-
periências e os cursos da UVB ao longo 
dos anos deu à ele as condições de criar 
um conceito de comunicação no man-
dato, e essa, pratica pode ser copiada, 
afirmou.
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PENSANDO EM APRIMORAR O SABER DOS 
VEREADORES, UVB LANÇA COLEÇÃO 
QUALIFICAR
Lançamento da coletânea que contará com dez volumes ocorreu durante o 53º Congresso Nacional de 
Vereadores, em Brasília

Professor Isaac Newton participa do Projeto Qualificar

Dentro da programação do 53° Con-
gresso Brasileiro de Vereadores, a União 
dos Vereadores do Brasil lançou a Cole-
ção Qualificar, que será uma coletânea 
de 10 volumes com temas diretamente 
direcionados para aprimorar o conhe-
cimento dos homens e mulheres do po-
der Legislativo, seja vereador, assessor, 
servidores ou procuradores de Câmaras 
Municipais. 

A proposta é o lançamento das obras até 
dezembro de 2018. A UVB quer prestar 
mais um serviço na qualificação e co-
nhecimentos, com o objetivo maior de 
transformar o parlamento municipal no 
verdadeiro local de transformação posi-
tiva da sociedade. O presidente da UVB, 
Gilson Conzatti anunciou que 2018 
pretende lançar a Escola Legislativa da 
UVB.
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ENCONTRO DE LEGISLATIVOS EM FOZ 
TEVE PARTICIPAÇÃO DE 17 ESTADOS

FOZ DO IGUAÇU  .

Vereadores de grande parte do país estiveram presentes no encontro

A 
União dosVereadores do Brasil, 
organizou em Foz do Iguaçu, no 
Paraná, entre os dias 14 a 16 de 

março, mais uma etapa do Encontro 
Nacional de Legislativos Municipais, 
oportunidade em que se realizou o En-
contro Nacional do Fórum da Mulher 
Parlamentar com eleição e homenagens 
à 20 mulheres que participam da políti-
ca no Brasil. O encontro teve a partici-
pação de 17 estados da federação: RS, 
SC, PR, SP, RJ, MS, MT, TO, RO, BA, SE, 
CE, AL, MA, PB, PA, AP.

A programação contou com a abertura 
e composição da mesa constituída pela 
vereadora Irismar Melo, Regilda dos 
Santos, Maria Cristina Mutran, Tereza 
Nelma, Alírio Bacca, Maria Simões e 
Luiza Dantas. Após a abertura a vere-
adora de Maceió/AL, Tereza Nelma, pa-
lestrou com o tema: As Leis como forma 
de Empoderamento feminino: 1) Lei da 
Parada Segura; 2) Participação da Mu-
lher nas Mesas diretoras.
Na parte da tarde o professor e asses-
sor da Câmara Municipal de Jabotica-
ba/RS, Paulo Magalhães, apresentou 
o painel formação legislativa com os 

temas: Prerrogativas do Vereador, Fun-
ções Legislativas e o Processo Legislati-
vo na Câmara Municipal.Um painel com 
o tema Mulheres Parlamentares nos 
Espaços de Poder, liderado pela presi-
dente do Fórum da Mulher Parlamentar 
da UVB, Maria Simões, após ocorreu a 
apresentação do projeto de emendas im-
positivas, pela vereadora Irismar Melo 
de Marabá/PA e posteriormente o painel 
A Participação das Mulheres na Políti-
ca, pela vereadora, Alessandra Caetano 
Lüpges, de Entre Rios do Oeste/PR.

A chefe de Divisão da Secretaria da 
Indústria e Comércio do Município de 
Cianorte/PR, Letícia de Oliveira, apre-
sentou o Projeto “Meu Trabalho, Meu 
Futuro”, projeto voltado à população 
desempregada, a partir dos 14 anos de 
idade, com a finalidade de capacitá-los 
para a busca de uma oportunidade no 
mercado de trabalho. A ex-presiden-
te do Fórum da Mulher Parlamentar, 
Sueli Guerra, ex-vereadora de Toledo/
PR (2013/2016), apresentou números 
da participação feminina na política, 
numa palestra incentivando uma maior 
presença do gênero feminino no cotidia-

no da sociedade, sobretudo na política. 
Com a palestra Liderança nos Traba-
lhos Públicos Baseada em Princípios, a 
advogada, ex-vereadora e presidente da 
câmara de Santa Helena/PR e ex-presi-
dente da ACAMOP, Marly Maçaneiro, 
procurou motivar o exercício da lideran-
ça para fazer a diferença. Após foi reali-
zada uma reunião do fórum da mulher 
parlamentar, que escolheu a vereadora 
de Baia da Traição/PB, como a nova pre-
sidente do órgão vinculado a UVB.

A programação seguiu na Câmara Mu-
nicipal de Foz do Iguaçu/PR, onde na 
noite da quinta-feira (15, o plenário da 
Casa Legislativa, serviu de palco para 
homenagear mulheres que ocupam car-
gos de decisão e poder nas diversas esfe-
ras públicas, especialmente nas Câma-
ras Municipais. 
As vereadoras foram homenageadas 
com a Medalha Mulher Destaque Bra-
sil, realizado pela União dos Vereadores 
do Brasil – UVB. Ao todo, foram 20 mu-
lheres premiadas. O Presidente da UVB 
Gilson Conzatti destacou luta contra 
feminicídio e o trabalho em valorização 
da mulher na política, como requisitos 
para a conquista da premiação. A Sole-
nidade contou com a presença do pre-
sidente da Câmara de Foz do Iguaçu, 
vereador Rogério Quadros.

No terceiro e último dia de programa-
ção, ocorreu uma visita técnica na ITAI-
PU – Binacional e após, solenidade de 
encerramento do encontro, etapa Foz do 
Iguaçu/PR.

Vereadores presentes no encontro
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Rodrigo Maia recebe convite 
para a Marcha dos Vereadores

UVB RECEBIDA POR MICHEL TEMER E RODRIGO MAIA

Michel Temer recebe presidente 
da UVB

O 
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, 
recebeu na tarde da quarta-feira (28/02) o convite 
para participar da Marcha dos Vereadores que acon-

tece de 23 a 26 de abril na capital federal. O presidente da 
UVB esteve no gabinete de Maia na companhia do vereador 
e presidente da Câmara de São João do Meriti, Davi Verme-
lho e do advogado Eduardo Requião.

O 
Presidente da República, Michel Temer recebeu na 
tarde de quarta-feira (28/02), o Presidente da UVB, 
vereador de Iraí/RS, Gilson Conzatti, que na oportu-

nidade convidou o chefe da nação para a Marcha dos Verea-
dores de 2018, que acontece de 23 a 26 de abril em Brasília. 
Conzatti esteve acompanhado do Deputado Federal, Darcísio 
Perondi e uma dezena de vereadores de vários municípios. 
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LIDERANÇA E ÉTICA NA ATIVIDADE 
LEGISLATIVA

CLAUDINO KOSTESKI  .

Professor Claudino Kosteski - Diretor da Imagem Pesquisa e Capacitação

E
m uma sociedade globalizada e 
competitiva como a que vivemos, 
a Atividade Pública ciente deve 

estar, que as mudanças devem ocorrer 
em regime de urgência e atender as 
novas expectativas e anseios da popu-
lação.

Liderança e Ética um binômio que deve 
nortear as ações no Poder Legislativo 
e Executivo. Um conceito muito abran-
gente de Liderança, atribuído ao sábio 
Confúcio diz: “O líder é um vendedor de 
fé e um semeador de esperança.” Não há 
mais espaço para a incompetência e a 
inércia, af lora a necessidade de lideran-
ças que rebusquem a confiança e acen-
dam a chama da esperança no coração 
do povo Brasileiro.

As ações públicas devem ser coordena-
das por líderes que acima de tudo e to-

dos, colocam como premissa básica, o 
bem comum. Que no exercício de seu 
mandato cumpram com as expectati-
vas e os compromissos assumidos com 
a população, e jamais quebrem a pala-
vra, pois é a única coisa que não pode 
ser consertada. 

“Um líder deve ser portador de inúme-
ras qualidades, e uma delas, talvez a 
mais importante em nossos dias, é a 
Ética.”

Ética é um conjunto de valores e prin-
cípios que norteiam nossas ações. Três 
indagações básicas: QUERO – POSSO 
– DEVO. Encontramos a paz de espíri-
to, quando aquilo que a gente quer, é 
ao mesmo tempo, o que a gente pode e 
deve fazer.

O filósofo E. Kant escreveu: “Tudo o 

que você fizer e não puder contar como 
fez, não faça.”
 
Pilares que dão sustentáculos a ética: 
VERDADE – HONESTIDADE E JUSTI-
ÇA

Em nossos dias não tem mais espaços 
para trapaceiros, incompetentes e enro-
ladores.

A ética diferencia um líder, razão pela 
qual podemos afirmar, sem medo de er-
rar em um milímetro.

Liderança e Ética é o novo binômio do 
líder político.

Parabéns a UVB por mais esta mobiliza-
ção Nacional dos Vereadores.

Prof. Claudino Kosteski
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ENTRE 2017 E 2018, 24 VEREADORES E 
PREFEITOS FORAM MORTOS

CRIMINALIDADE CONTRA PARLAMENTARES

Cada vez mais, políticos que se destacam na luta por uma sociedade justa, são alvos do criminalidade.

Vereadora Marielle Franco, do PSOL/RJ, foi executada dia 14 de março, 
no Rio de Janeiro

A 
morte da vereadora carioca Ma-
rielle Franco entrou para uma 
lista longa de crimes políticos 

registrados no Brasil nos últimos anos e 
colocou o assunto em pauta nos princi-
pais meios de comunicação do país.
O vereador José Célio Soares da Silva, 
de Palmeirina/PE, foi morto no dia 22 

de março, se tornando o 24°político as-
sassinado.Nas eleições de 2016, somen-
te no período eleitoral, a violência con-
tra candidatos atingiu pelo menos 17 
estados e levou a 28 mortes. Segundo 
o então presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, a 
maioria dos casos tinha motivação po-

lítica. Em 2017, mais violência contra 
parlamentares e candidatos em muitos 
estados. O número de vereadores e de 
prefeitos mortos entre 2017 e 2018, já 
chega a 24. Os dados oficiais são da 
União de Vereadores do Brasil.
“Se nós olharmos a história dessas pes-
soas, a maioria desses homens e mu-
lheres que morreram no exercício do 
mandato, nós vamos ver que o perfil 
deles são perfil de combativos, são pes-
soas que buscam fiscalizar, buscam de-
nunciar, buscam chamar a atenção, se 
aproximar da sociedade”, disse Gilson 
Conzatti, presidente da União dos Vere-
adores do Brasil.  Conzatti afirmou ain-
da que existem muitos casos de ame-
aças e atentados contra vereadores em 
todas as regiões do país, são agressões 
físicas e danos ao patrimônio, com um 
único objetivo de calar e intimar esses 
parlamentares. 
“Quando se fere, quando se mata um 
agente político, um membro de um 
poder tanto Executivo quanto Legis-
lativo está se matando um pouquinho 
da nossa democracia”, afirmou Gilson 
Conzatti.
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Veja a lista dos políticos com mandatos municipais assassinados 
desde 2017
2017 – 15 Vereadores e 04 Prefeitos:
Alexandro Pereira da Silva, vereador de Santa Helena de Minas (MG); Francisco Vicente de Souza, prefeito Candeias do Jamari 
(RO); Antônio Marcos dos Santos, vereador de Santo Antônio do Monte (MG); Paulo Chaves Marinho, vereador de Rio Maria 
(PA); Diego Kolling, prefeito de Breu Branco (PA); Jones William, prefeito de Tucuruí (PA); Manoel Francisco Soares Almeida , 
vereador em Pau d’Arco (PA); Adelmo Rodrigues de Melo, vereador em Batalha (AL); Fabiano de Freitas Figueiredo, vereador de 
Guará (SP); Tony Pretinho, vereador em Batalha (AL); Esvandir Antônio Mendes, prefeito de Colniza (MT); Kedson Rodrigues, 
vereador de Governador Nunes Freire (MA); Jailton Martins de Carvalho, vereador de Carira (SE); Wilson Portilho da Cunha, 
vereador licenciado de Goianésia (GO); Jucely Alves Arrais, vereadora de Aiuaba (CE); Ademir Carlos Patel, vereador de Bru-
nópolis (SC); José Roberto Cavalcante, vereador de Tomé-Açú (PA); Nerivan de Oliveira Silva, vereador de Craíbas (AL); Miguel 
Sampaio Soares, vereador de Anajatuba (MA).

2018 – 05 Vereadores: 
Jorge Cunha, vereador de Apicum-Açu (MA); Elton Alexandre de Aguiar Matta, vereador de Barra do Jacaré (PR); Miguel Ca-
lixto, vereador de Barra do Jacaré (PR); Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro (RJ); José Célio Soares da Silva, vereador 
de Palmeirina/PE
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A DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL 
BRASILEIRA CONTRA A CRIMINALIZAÇÃO 
DA POLÍTICA

VANIA AIETA  .

Vânia Aieta, Doutora em Direito Constitucional (PUC-SP). Advogada eleitoralista.

O
bserva-se com atenta preocu-
pação a odiosa Criminalização 
da Política, fenômeno extre-

mamente arraigado na atual cena po-
lítico-institucional brasileira. Trata-se, 
basicamente, da condução das atuações 
jurídicas motivada por manifestações 
midiáticas alicerçadas pelos sentimen-
tos de comoção popular e pela necessi-
dade de dar satisfação aos anseios de 
uma sociedade controlada pelos dita-
mes dos meios de comunicação, com 
o objetivo de expurgar da vida pública 
aquelas pessoas e seus partidos tidos 
como indesejáveis e indignas da repre-
sentação popular. 

Não podemos deixar de traçar relações 
entre a realidade hodierna de crimina-
lização dos partidos e políticos, repre-
sentantes do povo e eleitos pelo voto 
popular, com importantes contribuições 
trazidas por autores que percebem, nos 
efeitos do punitivismo imperante, um 
progressivo desamparo nos direitos 

fundamentais, notadamente observado 
nas constantes e assustadoras f lexibi-
lizações dos direitos constitucionais, 
como no caso da supressão dos direitos 
políticos, que são subespécie dos direi-
tos humanos, além do esvaziamento 
dos direitos fundamentais assecurató-
rios da proteção dos cidadãos na pro-
cessualística penal.

Essa politização do Poder Judiciário 
tem se revelado maléfica à República, 
notadamente pela assumpção pública 
de posicionamentos políticos dos ma-
gistrados, “inclusive o que lhes é proi-
bido pelo estatuto da Magistratura: 
obediência às amizades, receio de man-
chetes agressivas da imprensa, demora 
injustificada em proferirem decisões 
urgentes, complacência com inequívo-
cos desvios de julgados de instâncias 
inferiores a atingirem direitos políticos 
fundamentais, e recorrentes a um mo-
ralismo despolitizado reinante em que 
muitas sentenças são embasadas por 

qualquer argumento emotivo.”
 
Mergulha-se na criminalização da Polí-
tica, valendo-se da arma da judicializa-
ção para banir desafetos da vida políti-
ca, artifício usado também por setores 
minoritários da classe política que não 
apresentam expertise necessária para 
os duros embates da arena política, fa-
zendo com que os mesmos busquem a 
judicialização, a interferência perma-
nente do Poder Judiciário em assuntos 
que não lhe competem.

Ao contrário, , esperar-se-ia que, na 
inércia dos demais poderes, a atividade 
jurisdicional pudesse dar fomento aos 
mandamentos constitucionais, impul-
sionando-os sem, contudo, criar Direito, 
sem legislar criando o que a Constitui-
ção não criou. Afinal, na idéia moder-
na de Constitucionalismo, não temos 
somente o papel da garantia, mas tam-
bém a noção de controle e de limite aos 
poderes, inclusive do próprio Judiciário.
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