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Diretor executivo da Revista Em Evidência e 

editor da Revista Sessione 
revistaemevidencia@gmail.com

á mais de 500 anos nossa na-
ção necessita urgentemente 
de profundas transformações.  
Ironicamente, tais transfor-

mações, de caráter coletivo, só ocorrerão 
de fato, individualmente. Pois é a forma 
com que o cidadão desempenha seu papel 
no cotidiano que nos define como um país 
desenvolvido ou não. O aprimoramento no 
exercício de nossa cidadania será sempre 
a via principal, a estrada, que um dia po-
derá nos conduzir a uma sociedade mais 
justa, humana e igualitária. Basicamente o 
que nos difere e aparta-nos da barbárie e 
da miséria são os pequenos atos, que aos 
mais desavisados, geralmente não fazem 
diferença alguma.

Neste processo, a política é a força motriz, o 
instrumento mais eficaz e rápido para con-
solidar tanto o exercício da cidadania como 

Movimento Contrário

a plenitude em que um estado democráti-
co de direito possa vir a alcançar. O fato de 
nossa política estar contaminada não altera 
a verdade de tal sentença.   Não devíamos 
abandonar jamais o processo político, aliás, 
quanto mais antagônico o cenário, maior 
nossa necessidade de fazer o movimento 
contrário. Tal movimento, tão raro quanto 
necessário, tenho acompanhado nas ações 
da UVB.  Sendo parceiro da entidade, cubro, 
ano após ano, as discussões e os painéis de-
senvolvidos durante os dias da Marcha dos 
Vereadores e das Vereadoras em Brasília. 
Uma verdadeira procissão que só aumenta 
e leva milhares de homens e mulheres dos 
quatro cantos do país a discutir, elaborar e 
reivindicar propostas que tanto se fazem 
urgentes. Não conheço agente político mais 
interessado em fazer a diferença do que o 
legislador municipal.  O vereador ocupa o 
primeiro degrau que o eleitor insatisfeito 

EDITORIAL

alcança, em busca de justiça social. Sabe-
mos que, infelizmente, com o tempo e as 
inevitáveis desilusões políticas, tal chama 
e impetuosidade tendem a ir se apagando. 
Por isso a imprescritibilidade da União dos 
Vereadores, que orienta os entes filiados; 
tanto politicamente, fazendo com que estes 
valorizem seus gabinetes, suas opiniões e 
sua importância no processo; como tecnica-
mente; aprimorando o cidadão na conduta 
de resultados eficazes aos seus semelhantes.

Sabemos que no mosaico surreal e com-
plexo que nossa política se encontra atu-
almente, manter a esperança é um exer-
cício árduo de realizar. Porém acredito na 
existência de diversas entidades sociais, 
ensinando seus filiados a praticarem uma 
forma legítima de política, dentre elas, 
destaco a União dos Vereadores do Brasil 
e seu movimento contrário.

H

SUPERVISÃO GERAL:
Gilson Conzatti
gilson@conzatti.com.br

EDIÇÃO:
Lucio Vaz
revistaemevidencia@gmail.com 

DESIGN: 
Neo WS
neows.com.br

FOTO PRINCIPAL DA CAPA: 
Alexandre Rossi

FOTOS DESTA EDIÇÃO:
Xande Fotos, José Marsal, Alexandre 
Gassen, Talita 

AGRADECIMENTOS EM ORDEM 
ALFABÉTICA: 
Alessandra Machado
Alexandre Rossi
Fernando Radelli
Jennifer Nunes e 
Jonas Furlan

REALIZAÇÃO:



4 SESSIONE  |   Nº 2 - 2019

Sávio Batistti  
Empresário e vereador

rádio como um veículo de co-
municação de massas sofreu 
inúmeras mudanças ao longo 
dos anos, mediante ao desen-

volvimento da informática e da cibercultu-
ra. O processo de digitalização sofrido pelas 
emissoras convencionais e a disponibilidade 
de seus conteúdos na Internet, contribuíram 
para o surgimento 
de um novo meio 
que se caracteriza 
através da junção 
entre a radiodifusão 
e a internet, sur-
gindo o novo meio 
Web Rádio. O meio 
web rádio está se 
tornando cada vez 
mais acessível e in-
terativo. Na maioria 
das vezes quando 
se pensa em montar 
uma web rádio a pri-
meira coisa que vem 
em nossas mentes 
é como ela ficará no 
ar, as vinhetas, quais 
músicas, como serão 
as locuções e por aí 
vai, e desta forma o 
pensamento geren-
cial fica totalmente 
a cargo da operação 
plástica da rádio. É 
extremamente im-
portante pensar em 
todos os detalhes 
possíveis, inclusive 
na construção de 
um plano de negó-
cios para que você se 
mantenha alinhado 
com o planejamen-
to estratégico da 
sua rádio. O site da 
emissora deve estar especialmente presente 
neste planejamento, afinal, temos que pensar 
num simples detalhe, “por onde meus clien-
tes/ouvintes encontrarão a minha rádio?”. E 
a resposta é tão simples quando a pergunta: 
“Na internet, é claro”. Se o rádio passou a 
ser transmitido via internet, é preciso que 
passemos a ter um conhecimento no mínimo 

A importância da 
web rádio

básico de estratégias para esta plataforma, é 
preciso compreender a importância de ter um 
site e de como gerencia-lo ao ponto que ele se 
torne atrativo, com conteúdo atualizados e 
inéditos, além de ser um projeto totalmente 
adaptável às tecnologias mobile. Para ter um 
bom site você não precisa de tantas coisas 
mirabolantes além do conteúdo que ele vai 

oferecer, e um site ad-
ministrável pode ser 
um excelente recurso 
para você. Ele é um site 
pronto oferecido por 
determinada empresa, 
onde você poderá ge-
renciar tudo por meio 
de um painel muito 
simples de ser opera-
do. Conteúdos, fotos e 
tudo o que um bom site 
precisa ter. O site admi-
nistrável tem as mes-
mas funções de qual-
quer outro que você 
encontra na internet, 
a vantagem é que ele 
está totalmente adap-
tável para sua rádio, 
com player para exe-
cutar o áudio, botões 
de acesso para redes 
sociais, ícones para o 
ouvinte escolher como 
ouvir a rádio, blocos 
de notícias, imagens 
em destaque e tudo 
que um bom site para 
rádio deve ter. Lembre-
-se que o site é a porta 
de entrada para que to-
dos possam conhecer 
a sua rádio, ele será o 
principal caminho de 
chegada até a sua pro-
gramação e todo o seu 

conteúdo. Depois que seus ouvintes enten-
derem e passarem a admirar sua emissora, 
os outros serviços serão complementos que 
facilitarão o acesso como, por exemplo, apli-
cativo para celular, players em redes sociais, 
etc. Lembre-se, o conteúdo do site tem uma 
importância diretamente ligada a audiência 
da sua rádio.

OPINIÃO

O
O processo de 
digitalização 
sofrido pelas 
emissoras 
convencionais e 
a disponibilidade 
de seus conteúdos 
na Internet, 
contribuíram para 
o  surgimento de 
um novo meio que 
se caracteriza 
através da 
junção entre a 
radiodifusão e a 
internet, surgindo 
o novo meio  
Web Rádio

“
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Gilson Conzatti  
Presidente da União dos Vereadores do Brasil

s boas ações do poder legisla-
tivo municipal brasileiro são 
oportunidades para se resga-
tar o conceito da boa política. 

A cada certo tempo surgem na imprensa 
notícias e opiniões que visam diminuir a 
importância e a imagem da política e dos 
políticos, em especial dos vereadores e câ-
maras de vereadores. Matérias que em vez 
cumprir os seu papel de informar, são pu-
blicadas com a opiniões e direcionamentos 
que, “de cara”, criminalizam os agentes po-
líticos municipais.

Falar em diárias e dos gastos das câmaras 
municipais é um prato cheio, fácil de opi-
nar e criticar e que nem sempre é compre-
endido pelo cidadão. Se formos aprofundar 
veremos que os deslocamentos que geram 
diárias, num país tão desigual se tornam 
necessários e imprescindíveis.

Vamos deixar claro que o instituto das diá-
rias tem natureza indenizatória sempre que 
houver deslocamento em representação e 
missão do Poder que os representa. As con-
cessões estão prescritas na Lei Orçamentá-
ria Anual, não havendo imoralidade ou ile-
galidade, já que estão em consonância com 
os princípios da administração pública.

Duas práticas mais comuns para a retirada 
de diárias; A participação em cursos, en-
contros, seminários, congresso, que visem 
capacitar e qualificar os agentes munici-
pais, propiciar integração e troca de expe-
riências e a defensa de bandeiras nacionais 
em favor do municipalismo. Nas empresas, 

O papel imprescindível do vereador 
e das câmaras municipais

nos órgãos públicos e privados, a busca por 
aperfeiçoamento através de capacitações é 
fundamental para o exercício de qualquer 
atividade e nas Câmaras de Vereadores não 
deve ser diferente. Os parlamentares mu-
nicipais, discutem, pesquisam, fiscalizam, 
questionam e votam projetos de interesse 
da sociedade, sendo que em muitos casos, 
não estão seguros para decidir os destinos 
da sua cidade e de sua gente. Por isso, tra-
balhamos para capacitar e dar segurança 
na tomada de decisões aos membros do po-
der legislativo municipal. Vereador que se 
qualifica e que busca conhecimento, é um 
vereador diferenciado que dará melhores 
resultados no exercício de suas funções.

Existem pautas nacionais em que os verea-
dores tem o compromisso de assumir para 
beneficiar a sociedade como um todo, como 
por exemplo, fazer ecoar em Brasília a luta 
por um Novo Pacto Federativo, que seja 
mais justo com os municípios, brigar por 
demandas como as compensações da Lei 
Kandir, atuar como os vereadores do Bra-
sil fizeram e conquistaram recursos para o 
custeio na saúde e mais 1% do FPM, defen-
der uma reforma política que seja justa com 
o cidadão e não com os partidos políticos, 
entre outras pautas que precisam da sua 
união e engajamento. Os vereadores tem 
uma força política muito grande que preci-
sa cada vez mais ecoar em Brasília, por isso 
que promovemos ações onde os vereadores 
se qualificam e ao mesmo tempo, buscam 
com seus deputados e senadores, recursos 
através de emendas. Essa representação 
tem que ser entendida pela população.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Outra prática dos agentes políticos muni-
cipais que geram retirada de diárias, são 
as presenças em Brasília, na peregrinação 
aos gabinetes dos parlamentares federais 
e ministérios. Enquanto não tivermos um 
Novo Pacto Federativo, os recursos conti-
nuarão concentrados em Brasília. Verea-
dores e prefeitos que não forem à Brasília, 
não terão recursos extras para investir na 
sua população. Vereadores que se fazem 
presentes em Brasília, sempre retornam aos 
seus municípios com anúncios de emendas 
que posteriormente se tornam realidade em 
investimentos. O custo das diárias se torna 
pouco perto do resultado que produzem. 
Alguns preferem não investir em desloca-
mentos, “gastar em diárias”, ao mesmo 
tempo em que não conquistam nada para o 
aprimoramento de seus mandatos e muito 
menos recursos financeiros para seus mu-
nicípios. Veja em sua cidade quem viaja e 
quem não viaja e quais os resultados que 
conquistam para a sua sociedade, com pou-
cas exceções, o resultado de quem fica em 
casa, é praticamente zero em conquistas de 
recursos e investimentos para sua cidade.

Ao destacar essas ações, reafirmamos a de-
fesa do ressarcimentos dos deslocamentos, 
a defesa dos bons vereadores que praticam 
seus mandatos com seriedade e que pri-
mam pelo recurso público, ao mesmo tem-
po em que repudiamos qualquer conduta 
que extrapola os limites da boa gestão pú-
blica, com respeito ao seu cidadão e espe-
cialmente ao dinheiro público. Não tenha-
mos receio de mostrar os benefícios para a 
população. 

A
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José Anízio de Amorim, po-
pularmente conhecido como 
Anizão é um político atuante 
no Estado de Alagoas. Com 

influência em todos os círculos da socieda-
de, foi líder estudantil, presidente do dire-
tório acadêmico da faculdade de direito de 
Maceió; diretor de Assuntos Estudantis da 
União dos Estudantes de Alagoas – UVE-
AL. Entre os cargos estratégicos, foi asses-
sor parlamentar do Presidente do Senado 
Renan Calheiros. Anizão atualmente é ve-

José Anízio de Amorim
A carreira e a vida de um dos vereadores mais conhecidos no país
Dilamar dos Passos

reador da Cidade de Murici (AL). No quinto 
mandato é hoje uma das mais influentes 
figuras do cenário político de Murici, já 
tendo sido presidente da câmara de vere-
adores por três vezes (único da  história da 
cidade alagoana).  No cenário naciolnal foi 
Secretário geral da União dos Vereadores 
de Alagoas (UVEAL) e Secretário geral da 
União dos Vereadores do Brasil (UVB).Ve-
reador atuante em todo movimento eleito-
ral no Estado, Anizão é advogado na área 
previdenciária. Aos 62 anos,está no sexto 
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mandato de vereador e atualmente ocupa 
o cargo de Superintendente do Nordeste da 
União Nacional de Vereadores.
 
FAMÍLIA 
Casado com Rosa Maria Olinda de Amorim 
e pai de 4 filhos: Olívia, Henrique, Camila 
e Igor. Anizão é um pai dedicado e amigo 
leal. Já sofreu todas as amarguras da vida, 
tendo começado a trabalhar aos 14 anos 
de idade como carregador de feira. Anizão 
venceu, mas foi vítima de um atentado que 

A

Infelizmente 
vereadores ainda 
não sabem a força 
que tem. Sabendo do 
poder teremos maior 
valorização, teremos 
direito de cobrar mais 
do executivo

“
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Para mim, ser 
vereador é atender 
a comunidade 
independente da 
hora e dia. O que é 
ser vereador se não 
puder atender meus 
eleitores. Faço isso 
com muito amor e 
dedicação, atendo 
inúmeras pessoas 
por semana...
José Anízio de Amorim
Vereador da Cidade de Murici (AL)

“

desafios impostos na vida não teve dúvidas: 
Vamos para a eleição municipal. Logrando 
êxito nos dois desafios(foi eleito vereador e 
conseguiu coordenar a campanha também 
vitoriosa de Renan). Após dois mandatos 
consecutivos, esteve afastado da câmara por 
três mandatos (um não foi eleito e outros dois 
apoiou um irmão a casa legislativa.)

O QUE É SER VEREADOR ...
Anizão atende diariamente na própria casa 
(chamada por ele carinhosamente de Cintu-
rão, pois está localizada na área central de 
Murici, com frente de pequeno porte, mas 
com grande extensão de fundos) inclusive 
aos finais de semana e feriados. O escritó-
rio de advocacia também está localizado na 
casa da família. “ Para mim, ser vereador 
é atender a comunidade independente da 

Com a esposa amiga e companheira Rosa Maria Olinda de Amorim

quase lhe ceifou a vida em 2008, quando 
nasceu novamente (em uma suposta ten-
tativa de assalto foi baleado por três dispa-
ros). 
 
INÍCIO NA POLÍTICA
Afilhado do major Olavo Calheiros, (prefeito 
de Murici e pai do senador Renan) integrante 
do movimento estudantil do estado, o verea-
dor Anizão iniciou as atividades políticas em 
1978 quando Renan Calheiros foi candidato 
e eleito deputado estadual. Nos quatro anos 
seguintes o vereador foi convidado e desem-
penhou atividades parlamentares ao lado 
do deputado eleito na assembleia legislativa 
Alagoano. Após o período deste mandato 
mais um desafio. Coordenar e eleger Renan 
a câmara federal e ser eleito vereador pela ci-
dade de Murici. Anizão que sempre aceitou os 

hora e dia. O que é ser vereador se não pu-
der atender meus eleitores. Faço isso com 
muito amor e dedicação, atendo inúmeras 
pessoas por semana. Trabalho a quase 20 
anos somente com direito previdenciário. 
Tenho convite para palestrar em mais de 50 
câmaras de vereadores e falar sobre a ques-
tão previdenciária e próximas eleições. Mi-
nha vida é muito corrida. Tenho muito pra-
zer em ser vereador e participar ativamente 
da UVB. Faço isso com muito gosto”.Anizão 
prossegue.“O vereador tem que entender 
que não deve somente atender a população, 
auxiliar no pagamento das contas. O vere-
ador tem papel constitucional onde lhe é 
permitido indicar, sugerir, propor, conceder 
honrarias e votar. O vereador tem o poder de 
aprovar ou reprovar as contas do prefeito”. 
Anizão faz um desabafo: “Infelizmente ve-
readores ainda não sabem a força que tem. 
Sabendo do poder teremos maior valoriza-
ção, teremos direito de cobrar mais do exe-
cutivo”. Não somos deputado. “Ouço muitas 
vezes o vereador dizer que é o deputado 
municipal. Eu não concordo com isso. Ve-
reador é legislador municipal, não estadual 
ou federal. O vereador não pode achar que é 
deputado. Não pode achar que é prefeito. No 
dia em que o vereador entender que o papel 
dele esta na constituição os demais políti-
cos vão respeitar mais o vereador. Adoro ser 
vereador. Se tivesse que reiniciar não teria 
nenhum problema. Quero ser vereador por 
mais um mandato”, ressalta Anizão.
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Anizão: pai, advogado e 
vereador
Confira algumas imagens de um dos vereadores mais atuantes do país
Lucio Vaz

Album/Perfil
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Com os colegas vereadores Recebendo homenagem 
da UVB em Maceió. Na 
foto, com Gilson Conzatti 
e Fernando Malta

Anizão é atuante no estado de Alagoas com influência em 
todos os setores da sociedade

Atualmente Anizão xerce seu sexto mandato de vereador

Família em primeiro lugar, aos 62 ano o vereador é pai de 
quatro filhos
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Frente Parlamentar Mista 
pelo Fortalecimento dos Le-
gislativos Municipais, lan-
çada na manhã do dia 23 de 

abril,contou com a presença de diversas 
entidades ligadas ao tema, incluindo o pre-
sidente da União dos Vereadores do Brasil 
(UVB), Gilson Conzatti. O evento aconteceu 
no Salão Nobre da Câmara dos Deputados e 
marcou o início da Marcha dos Vereadores e 
Vereadoras 2019. A Frente será presidida pela 

Marcha dos  
Vereadores 2019
Discursos de luta e união marcam o lançamento da Frente Parlamentar 
Mista pelo Fortalecimento dos Legislativos Municipais
Secom UVB | Edição: Lucio Vaz

deputada do Amapá, Aline Gurgel (PRB).

O evento foi palco para legisladores muni-
cipais destacarem que são os porta-vozes 
mais próximos do povo brasileiro. O papel 
da Frente será além do fortalecimento da 
classe, também a luta pelo reconhecimen-
to da categoria.

O país possui mais de 57 mil vereadores, 
que, juntos com os prefeitos de cada um 

Especial/Marcha dos Vereadores 2019

dos mais de 5 mil e 500 municípios, são 
responsáveis pelas demandas e leis de 
cada cidade. “Somos a maior força política 
desse país e ainda assim precisamos gritar 
bem alto para mostrar a nossa importân-
cia. Os vereadores não servem apenas para 
eleger deputados, servem também, para 
trabalhar pelo país.”, esclarece Gilson 
Conzatti sobre as dificuldades enfrentadas 
pela categoria diante da desvalorização do 
poder público aos mesmos.

O evento foi palco para legisladores municipais destacarem que são os porta-vozes mais próximos do povo brasileiro. O papel 
da Frente será além do fortalecimento da classe, também a luta pelo reconhecimento da categoria

A
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não tem boas condições de trabalho e mes-
mo assim não se acovardam”, afirma.

O evento também foi marcado pela luta 
feminina das vereadoras que são minoria 
no poder legislativo municipal e lutam 
para quebrar barreiras e conquistar um 

”Somos a maior força política desse país e ainda assim 
precisamos gritar bem alto para mostrar a nossa importância. 
Os vereadores não servem apenas para eleger deputados, 
servem também, para trabalhar pelo país.” Gilson Conzatti , 
presidente da UVB

A Frente será presidida pela deputada do Amapá, Aline 
Gurgel (PRB)

Durante a fala da deputada Aline Gurgel 
foi reforçada a importância da Frente para 
a contribuição do papel dos vereadores no 
governo, que segundo ela, é uma classe in-
justiçada. “É importante permanecermos 
unidos, os vereadores são parte importan-
te do poder público. Eles ganham menos, 

lugar de fala dentro da política. “Somos 
minoria entre os vereadores, assim como 
em todo o poder público, lutamos por mais 
sororidade e respeito para nós e para todas 
as mulheres que se sentem representadas 
por nós”, explicou Patriciana Guimarães 
(PRB), vereadora do Macapá.
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Marcha dos  
Vereadores 2019
Confira as principais imagens do maior evento do legislativo municipal no Brasil
Secom UVB | Edição: Lucio Vaz - revistaemevidencia@gmail.com

Flash
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A força do legislativo municipal

Elivone Lemos, Vereadora de Professor Jamil - GO,

Participação maciça das mulheres durante o evento

Fernando Radaelli sempre no contato com os vereadores
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Bonito-PE, presente em mais uma Marcha Brasil somos todos nós

A maior força política do país na abertura da Marcha 2019

Adelar Provenzi, Ilmar Dalla Costa, Gilson Conzatti e Irineu 
Arndt

A maior representação política do Brasil

Antônio Carlos Fernandes Lima Jr., da FENALEGIS
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Dr. Nivaldo Barbosa, Presidente da OAB-AL, recebe 
honraria da UVB

Eric Lins, Procurador da República e Deputado Estadual do RS

Dilamar dos Passos, Rádio Encantado AM, presente em 
todas as marchas desde 2013

Deputados Hildo Rocha e Darci de Matos prestigiaram a Marcha 2019

Vereadora Ledinha, presidente da União dos Vereadores e 
Câmaras do Estado de Sergipe

Flash
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Bonito-PE, presente em mais uma Marcha Brasil somo todos nós

Adelar Provenzi, Imar Dalla Costa, Gilson Conzatti e Irineu 
Arndt

Antonio Carlos Fernandes Lima Jr da FENALEGIS

SESSIONE  |   Nº 2 - 2019 15SESSIONE  |   Nº 2 - 2019 15

Grande movimentação de parlamentares Vereador participante do maior evento legislativo do Brasil

Vereador participante do maior evento legislativo do BrasilVereador participante do maior evento legislativo do Brasil

Comitiva de veradores
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Mampituba - RS, presente na Marcha dos Vereadores Marcha 2020 sendo destacada

Integração entre paramentares de diversos estados Intergração e a cultura regional fazem parte da Marcha da UVB

Maia recebeu os presidentes das entidades estaduais na residência oficial

Flash
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Nordeste presente com representação de vários municípios O Brasil de Norte a Sul esteve representado na Marcha 2019

Marcha dos Vereadores e Vereadoras busca um país 
melhor

Mato Grosso do Sul sempre presente

Marcha é integração

Morrinhos do Sul e Dom Pedro de Alcantara marcando 
presença
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Pautas de interesse dos municipios formam apresentadas 
pelos parlamentares

Presença da mulher parlamentar

O Brasil em Brasília, na defesa do fortalecimento do 
legislativo

Parlamentares que fazem a diferença na Marcha dos 
Vereadores e Vereadoras

Parlamentares de Nova Ramada - RS

Participação feminina nos diversos paineis da Marcha dos 
Vereadores

Flash
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Representação de Barros Cassal - RS Representação do Rio Grande do Norte

Presença feminina fortalece a causa municipalista

Presidente Guto Mota liderando comitiva da UVC

Presidente Gilson para mais uma self com os vereadores

Priscila Veloso - Marabá - PA
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ESPECIAL/MARCHA DOS VEREADORES 2019

O presidente da União dos Vereadores do Brasil, Gilson Conzatti reforçou o pedido da categoria para a valorização dos 
vereadores “Menos Brasília e mais Brasil”

segundo dia de Marcha dos 
Vereadores e Vereadoras com 
o tema “Mais Brasil, por um 
novo Pacto Federativo” foi 

aberto com moções e novamente os verea-
dores citaram a Reforma da Previdência e 
homenagearam seus municípios

O presidente da União dos Vereadores do 
Brasil, Gilson Conzatti reforçou o pedido 
da categoria para a valorização dos verea-

dores “Menos Brasília e mais Brasil”. Pre-
cisamos do reconhecimento do trabalho 
dentro dos municípios”, afirmou. Ainda 
sobre a o reconhecimento do legislativo 
municipal, Cozatti citou que o governo só 
olha para a classe em época de eleição. 
“Nós também somos parte desse contexto. 
O governo sequer mandou representantes 
para prestigiar a Marcha dos Vereadores, o 
que não acontece quando há Marcha dos 
Prefeitos, por exemplo”, diz ele.

“Vamos mostrar nossa força política. A 
UVB busca respeito, olho no olho, só as-
sim a política vai funcionar. O governo 
um dia irá nos respeitar.”, desabafa o pre-
sidente da UVB com a manifestação posi-
tiva dos vereadores presente.

“Quem quiser o apoio dos vereadores do Bra-
sil, terá o apoio. Quem quiser guerra, terá a 
guerra”, encerrou  Gilson Conzatti seguido dos 
aplausos fervorosos das entidades presentes.

Valorização do  
legislativo municipal 
é pauta-destaque no 
cronograma da Marcha
Secom UVB | Edição: Lucio Vaz - revistaemevidencia@gmail.com
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Com a experiência de ter participado de 7 eleições, o vereador afirma o quanto é preciso trabalhar para manter-se no 
legislativo. “Precisamos suprir as expectativas do povo que nos deu seu voto, atender todas as demandas com os recursos 
oferecidos  é como matar um leão por dia.”

conquista do voto está cada 
vez mais importante. “Não 
precisamos falar mal de nin-
guém para conquistar mais 

um mandato, precisamos lembrar do povo 
enquanto exercemos nosso trabalho”, afir-
ma o vereador Marco Antônio Boa Nova 

de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do 
Sul.

Com a experiência de ter participado de 7 
eleições, o vereador afirma o quanto é pre-
ciso trabalhar para manter-se no legislati-
vo. “Precisamos suprir as expectativas do 

povo que nos deu seu voto, atender todas 
as demandas com os recursos oferecidos  é 
como matar um leão por dia.”, garante.

“Nossos cargos são incertos, hoje estamos 
aqui, amanhã podemos não estar mais”, 
finaliza alertando os companheiros.

Conquista do voto se torna 
cada vez mais desafiadora
Secom UVB | Edição: Lucio Vaz - revistaemevidencia@gmail.com
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Presidente da Fenalegis, 
Antonio Carlos Fernandes 
Jr  discursa no Salão 
Nobre

Deputado federal  
Pompeo de Mattos (PDT-
RS), palestrando no 
circuito de debates da 
Marcha dos Vereadores

Benes Leocádio, o deputado federal mais votado pelo Rio 
Grande do Norte, presente na Marcha 

Vereador Edinor de Melo( na foto com o presidente da UVB, 
Gilson Conzatti) superintendente da UVB/RN

Marcha dos Vereadores 
Em Evidência
Confira as principais imagens do maior evento do legislativo municipal no Brasil
Secom UVB | Edição: Lucio Vaz - revistaemevidencia@gmail.com
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22 SESSIONE  |   Nº 2 - 2019

A Marcha dos vereadores levou mais de três mil edis de 
todo o país a discutir a realidade do legislativo municipal
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Presidente Gilson Conzatti, conselheiro do TCE/RS Marco 
Peixoto e o vereador Jeovani Vieira dos Santos (PSD)

Presidente Gilson Conzatti com a caravana de vereadores 
de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul
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Vereador Jabá Moreira( na foto com o presidente da UVB, 
Gilson Conzatti) superintendente da UVB/RO

O deputado federal Gonzaga Patriota (PSB/PE), abrilhantado 
o maior evento do Legislativo Municipal  Brasileiro

Deputado federal paranaense Sargento Fahur (PSD), um 
dos destaques da Marcha dos Vereadores 2019

Deputada federal ,Geovania de Sá (PSDB/SC),incentiva as 
vereadoras a buscar o protagonismo no cenário político
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Marcha dos  
Vereadores 2019
Confira as principais imagens do maior evento do legislativo municipal no Brasil
Secom UVB | Edição: Lucio Vaz - revistaemevidencia@gmail.com
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Representantes de 
Alagoas

Rio Grande do Norte 
presente
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Terciliano Gomes, presidente da UVET Prefeito Zé Diniz - Abadiânia-GO

Rondonia presente na luta por uma Brasil melhor

Senadores Angelo Coronel (BA) e Irajá (TO)

Self com o vereador mais idoso do Brasil

Sergipe presente em mais uma Marcha
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Se o Tribunal achar que 
um devido gasto não 
se encaixa na política 
de verba indenizatória, 
quem paga somos nós 
todo fim do mês
Raniere Barbosa (PDT)
Vereador de Natal (RN)

“

Primeiro dia de palestras 
na Marcha dos Vereadores 
e Vereadoras destaca 
a política de verba 
indenizatória e a reforma 
da Previdência Social

ESPECIAL/MARCHA DOS VEREADORES 2019

O vereador de Natal (RN), Raniere Barbosa (PDT)  ressalta o quanto vereadores são 
prejudicados em alguns casos em que o Tribunal de Contas não considera o gasto 
adequado e não devolve o dinheiro investido

ando início às palestras, o ve-
reador de Natal (RN), Raniere 
Barbosa (PDT) falou sobre as 
verbas de gabinete, dando ên-

fase na verba indenizatória que ressarce os 
gastos dos gabinetes no fim de cada mês. 
Ele ressalta o quanto vereadores são preju-
dicados em alguns casos em que o Tribunal 
de Contas não considera o gasto adequado 
e não devolve o dinheiro investido. “Se o 
Tribunal achar que um devido gasto não se 
encaixa na política de verba indenizatória, 
quem paga somos nós todo fim do mês.”, 
afirma. Segundo o vereador, o dinheiro é 
usado para o pagamento de funcionários 
e outras ações pertinentes ao trabalho do 
gabinete e que o caso deve ser olhado com 
mais cuidado para que ninguém fique no 
prejuízo.

Secom UVB | Edição: Lucio Vaz
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Maria Lúcia Fattirelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, destaca que a culpa da crise no país não pode ser 
colocada na atual Previdência Social e sim na política monetária do Banco Central

Maria Lúcia Fattirelli, coordenadora nacio-
nal da Auditoria Cidadã da Dívida, destaca 
que a culpa da crise no país não pode ser 
colocada na atual Previdência Social e sim 
na política monetária do Banco Central. “O 
dinheiro que sobra dentro dos bancos não 

é emprestado para a população, pois, com 
os juros exorbitantes ninguém tem condi-
ções de aceitar um empréstimo, o que faz 
com que os bancos passem o dinheiro para 
o Banco Central, ao invés de deixar o mon-
tante mais acessível à população de forma 

justa”, afirma. “Precisamos de uma pressão 
social organizada vinda principalmente dos 
municípios e impedir que a previdência seja 
colocada dentro de um modelo de capitaliza-
ção. A previdência social é o maior patrimô-
nio econômico do Brasil”, completa.
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omo de costume, a marcha des-
te ano contou com a presença 
forte das mulheres. Com direito 
a apresentação musical da de-

putada Rose Modesto, do Mato Grosso do 
Sul, que deixou o público fervoroso com a 
música “Tocando em frente” do músico e 
compositor Almir Sater.

A deputada federal, Rosângela Gomes ini-
ciou as falas incentivando os vereadores pre-
sentes a persistirem em seus projetos. “Con-
fia no seu trabalho, ainda que a luta seja 
árdua. Se você está disposto a servir o povo, 
você vai chegar aonde quiser”, afirmou.

Rosângela contou que quando vereadora, 
por diversas vezes as pessoas batiam em 
sua porta para pedir ajuda com saúde, edu-
cação e até financeira. “As pessoas iam cedo 
a minha casa me pedir ajuda para algum 
problema de saúde, pediam dinheiro para o 
gás, ajuda para conseguir vaga em alguma 
escola. É esse o papel de vereadores e verea-
doras, sentir a dor do povo”, disse.

“Quando eu queria discutir a questão da 
saúde da mulher, como por exemplo a 
compra de um mamógrafo, o que eu ouvia 
dos homens é que não era possível se preo-
cupar com isso, pois, tinham alguma ponte 
para construir, uma escola para reformar, 
ou qualquer outro problema para sanar. A 
saúde da mulher sempre ficava em segun-
do plano”, desabafou a deputada ao falar 
da importância de ter mais mulheres na 
política para atingir um equilíbrio no po-
der e fazer mais pela população feminina.

Posteriormente,, a deputada federal Tere-
za Nelma, falou sobre o fato de ninguém 
acreditar nela no início da vida política. 
“Perguntavam quem me apoiava, quanto 
eu tinha para investir. Quando na verdade 
o único recurso que eu tive foi de um par-
tido que destinou 30% do fundo eleitoral 
para as mulheres candidatas”, relatou.

“Nós estamos trabalhando firmemente em 

Deputadas federais 
prestigiam a Marcha 2019
Voz das mulheres legislativas municipais ecoa na programação 
Secom UVB | Edição: Lucio Vaz

Especial/Marcha dos Vereadores 2019

C

A deputada federal, Rosângela Gomes iniciou as falas incentivando os vereadores 
presentes a persistirem em seus projetos

A apresentação musical da deputada Rose Modesto, do Mato Grosso do Sul, que 
deixou o público fervoroso com a música “Tocando em frente”
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emendas para mudar tanto a medida pro-
visória 871, como também apresentando 
emendas na Reforma da Previdência. Esse 
é o nosso compromisso com o Brasil”, afir-
mou a deputada ao criticar o atual modelo 
proposto para a Reforma da Previdência. 
“Política é a ciência que transforma a so-
ciedade e temos que trabalhar para trans-
formá-la”, finalizou.

Em seguida a palestra da deputada fede-

ral e presidente da Frente Parlamentar 
Mista Pelo Fortalecimento dos Legislativos 
Municipais, Aline Gurgel que falou da im-
portância de estar ao lado dos homens no 
poder, trabalhando juntos para um país 
melhor, para municípios evoluídos. “Preci-
samos ocupar lugares de poder, nossa voz 
precisa ecoar bem forte”, declarou Aline 
Gurgel, Deputada Federal.

“Nós, mulheres estamos na luta pela igual-

dade de gênero dentro do poder e em todo 
o país”, disse a deputada. “Fazemos parte 
da boa política e precisamos nos empode-
rar”, completou.

Ela destacou o poder das mulheres de 
exercer seus cargos “Podemos fazer mais 
e melhor, quando as mulheres entram na 
política, a política muda”, desabafou. “As 
portas se abrirão para nós, vamos fazer a 
diferença”, finalizou.

A deputada federal Tereza Nelma ressaltou a importância da 
participação da mulher na política

Regilda Santos, Bacabal/MA, presidente do 
Fórum Nacional da Mulher Parlamentar. A 
nova presidente foi eleita entre os dias 21 e 
23 de março, em Maceió/AL,  quando ocorreu 
o Encontro Nacional de Legislativos e Fórum 
Nacional da Mulher Parlamentar, promovido 
pela UVEAL e UVB Brasil. O evento contou com 
a presença e participação de vereadores de 15 
estados do país e discutiu diversos assuntos 
pertinentes a participação feminina no cenário 
político nacional.

Fórum Nacional da Mulher Parlamentar

Vereadora Regilda Santos - Bacabal-MA
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Deputado Marcos Pereira, 
vice-presidente da 
Câmara dos Deputados 
na abertura da Marcha 
2019

Presidente Gilson 
Conzatti na abertura da 
Marcha dos Vereadores e 
Vereadoras 2019

Odemar Marques, São Miguel do Oeste/SC, vereador mais 
idoso do Brasil, 86 anos

Salão Nobre do Congresso lotado durante o lançamento da 
Marcha dos Vereadores e Vereadoras 2019

Marcha dos Vereadores 
Em Evidência
Confira as principais imagens do maior evento do legislativo municipal no Brasil
Secom UVB | Edição: Lucio Vaz - revistaemevidencia@gmail.com
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Vinte estados representados pelos presidentes das 
Associações estaduais de vereadores do Brasil
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Andreia Conzatti, "primeira-dama" da UVB
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Presidente da UVERN, vereador Bruno Melo 

Francisco Biondo, Diretor ILB/ Interlegis - Senado Federal

Deputado Peninha, autor da PEC 56

Solenidade de posse do Fórum Nacional da Mulher Parlamentar da UVB
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Marcha dos  
Vereadores 2019
Confira as principais imagens do maior evento do legislativo municipal no Brasil
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Um Brasil construído 
por homens e 
mulheres

União, conhecimento 
e integração em 

favor da causa 
municipalista
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Vereador Asaf faz a entrega do troféu Destaque Nacional 
ao Vereador Flávio Eres

Vereadores do norte a sul presentes na Marcha

Uniões Estaduais de Vereadores construindo um país 
municipalista

Veradores representando o Ceará

Vanessa Gonçalves - Parintins-AM

Vereador Adalto de Juazeiro do Norte, liderando comitiva
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O Procurador Geral incentiva que os legislativos municipais possam lutar por essa 
ideia de ampliar ainda mais o acesso dos Portais de Transparência nos municípios 
por todo o Brasil para que a população tenha acesso aos trabalhos realizados 

m todos os locais, exis-
tem pessoas corretas e 
existe espaço para pra-
ticar o que a lei man-

da” enfatiza Alfredo Gaspar de Mendonça 
Neto, Procurador Geral da Justiça de Ala-
goas ao iniciar a primeira palestra do dia 
sobre “Portal de Transparência do Poder 
Legislativo”

O Portal Transparência é uma ferramenta 
fundamental para um governo limpo que 
presta contas para o povo. O estado de Ala-
goas, foi o primeiro a cobrir 100% dos mu-
nicípios com essa funcionalidade. “Hoje, 
os 77 municípios de Alagoas possuem Por-
tal Transparência. Essa é a maior prova do 
que podemos fazer com a união das Câma-
ras dos Vereadores dos municípios com o 

O futuro dos municípios 
está no Portal da 
Transparência

“E
Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, Procurador Geral da Justiça de 
Alagoas falou sobre as vantagens da ferramenta para o poder público
Secom UVB | Edição: Lucio Vaz - revistaemevidencia@gmail.com

Ministério Público.”, afirma.

“O Ministério Público sozinho, pode mui-
to pouco, mas se unirmos nossas forças 
podemos fazer muito mais pelos nossos 
municípios”, esclarece Alfredo Gaspar. “A 
corrupção não faz parte mais do meu esta-
do devido a Transparência com que gover-
namos.”, revela.

O Procurador Geral incentiva que os legis-
lativos municipais possam lutar por essa 
ideia de ampliar ainda mais o acesso dos 
Portais de Transparência nos municípios 
por todo o Brasil para que a população 
tenha acesso aos trabalhos realizados “Va-
mos seguir o exemplo de Alagoas permi-
tindo que os cidadãos exerçam sua cidada-
nia.”, encerra.

As iniciativas promovidas 
pela Uvb em prol da melhoria 
nos serviços do legislativo 
municipal foram reconhecidas 
pelo presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia.  A 
declaração ocorreu durante 
encontro na casa oficial do 
presidente do Congresso, na 
semana de Abertura da Marcha 
de Vereadores. Segundo Maia,  
“ A Uvb é uma referência 
não só às representatividades 
políticas. A forma como a 
entidade promove seus eventos, 
priorizando o debate construtivo 
e buscando,democraticamente, 
a solução de adversidades 
inerentes aos vereadores, 
contribuiu em muito para 
a melhoria do legislativo 
municipal em todo o país.
Sabemos que Gilson Conzatti 
é o maior responsável por esta 
vitória coletiva” concluiu.

Congresso Nacional 
prestigia ações da UVB
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Julio Cesar Makuch, autoridade maior do Legislativo Municipal no estado 
do Paraná foi mais um dos destaques do circuito de palestra da Marcha 
dos Vereadores 2019
Secom UVB | Edição: Lucio Vaz - revistaemevidencia@gmail.com

“Se não mudarmos as nossas atitudes, nas próximas eleições 
não nos reelegeremos, a postura do povo quanto ao voto está 
mudando cada vez mais”

“Precisamos da reforma da máquina pública para que daqui 
a quatro anos as pessoas possam ver resultados”

onfirmando o sucesso da reali-
zação da Marcha dos vereado-
res 2019, o circuito de palestras 
contou com a presença ilustre 

do presidente de  uma das maiores asso-
ciações de vereadores do País:  Julio Cesar 
Makuch, da Uvepar- União dos Vereadores 
do Paraná. Na pauta, o presidente aprovei-
tou para admoestar seus colegas sobre a 
nova realidade eleitoral vigente no país: 

“Se não mudarmos as nossas atitudes, nas 

próximas eleições não nos reelegeremos, a 
postura do povo quanto ao voto está mu-
dando cada vez mais”, afirma Julio Cesar 
Makuch, presidente da União dos Vere-
adores do Paraná, quanto às renovações 
das últimas eleições quanto a vereadores.
Segundo Makuch, a máquina está sobre-
carregada e isso acarreta no desperdício 
do dinheiro público “Precisamos da refor-
ma da máquina pública para que daqui 
a quatro anos as pessoas possam ver re-
sultados.”, esclarece.Em meio a aplausos 

o presidente da Uvepar cita que a classe 
não precisa marcar presença em mar-
chas de prefeitos e outros servidores para 
ajudar a fazer volume. “A nossa marcha 
é essa aqui, é aqui que temos que estar. 
Os vereadores compareceram à marcha 
dos prefeitos e não foram lembrados por 
isso.”.Finalizando, Makuch afirmou que é 
necessário uma parceria entre a categoria. 
“Divulguem as ações dos vereadores, mos-
trem nosso trabalho, mantenham o foco no 
que precisamos fazer.”finalizou.
 

“Se não mudarmos 
nossa conduta, não nos 
veremos em 2021”, afirma 
presidente da Uvepar 
durante a marcha

C
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eguindo a programação da  
Marcha de Vereadores uma 
banca formada pela advogados 
eleitorista e a coordenadora ju-

rídica, Karina Kufa, o advogado eleitorista e 
Presidente Nacional da Comissão Nacional 
de Direito Eleitoral da OAB, Carlos Neves e 
o advogado eleitorista e coordenador de co-
municação da Academia Brasileira de Direi-
to Eleitoral e Político, Guilherme Barcelos, 
fizeram-se presentes ao evento para sanar 

Eleição, mandato e 
constitucionalidade
Advogados eleitorais respondem perguntas dos vereadores durante o 
circuito de debates da Marcha de Vereadores 2019 
Secom UVB | Edição: Lucio Vaz

Especial/Marcha dos Vereadores 2019

S as principais dúvidas dos vereadores que 
participaram da Marcha. Mediando o deba-
te, um dos maiores legistas do país e espe-
cialista no assunto, Dr. Anderson Alarcon.

KARINA KUFA 
Karina Kufa contou sobre os desafios de 
estar do cargo durante as eleições. “Tudo 
exige planejamento, temos um tempo lon-
go durante as eleições. É preciso ter paci-
ência e foco no objetivo, fazer tudo com 

antecedência”.

“Hoje o papel das redes sociais é muito 
grande, tem político que cria o perfil nas 
redes pouco tempo antes das eleições, é 
preciso fazer um trabalho a longo prazo, 
pensar na imagem do candidato antes 
mesmo dele se candidatar”, explicou.
Perguntada sobre o impacto das Fake 
News durante as eleições, explicou, “Esse 
tipo de ação sempre existiu, nas eleições 

Um dos maiores legistas do país e especialista no assunto, Dr. 
Anderson Alarcon, serviu de mediador do debate

A jurista Karina Kufa abordou as eleições nas redes sociais, 
fake news e planejamento
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anteriores se vocês pesquisarem verão o 
quanto esse eventos são comuns. Vocês 
têm três opções: acreditar, desacreditar e 
checar antes de tudo, que é a mais indica-
da”, esclareceu.

CARLOS NEVES
O advogado, Carlos Neves, contou como 
funciona o processo político no Brasil. 
“Vejo o processo das eleições como algo 

positivo, apenas de muitos acharem o cur-
to espaço de tempo prejudicial eu penso o 
contrário, a cada eleição o povo se renova, 
as ideias e o comportamento muda, isso é 
ótimo”, afirmou.

GUILHERME BARCELOS
O advogado Guilherme Barcelos abordou a 
constitucionalidade da proposta da unifica-
ção das eleições. Conhecido por sua vasta 

experiência em assessoria jurídica, o advo-
gado alertou aos vereadores sobre a impor-
tância do fortalecimento da classe, assina-
lando o protagonismo da UVB no processo. 
“ O fato de vocês se fazerem presentes em 
um evento desse porte demonstra o ama-
durecimento político da categoria. Os vere-
adores devem permanecer fortes e unidos. 
Vocês fazem parte de uma categoria impor-
tante, lembre-se sempre disso”,finalizou.

O advogado eleitorista e Presidente Nacional da Comissão 
Nacional de Direito Eleitoral da OAB, Carlos Neves e

O advogado Guilherme Barcelos abordou a 
constitucionalidade da proposta da unificação das eleições
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Segundo Sonia existe uma série de 
fatores que necessitam atenção quando 
falamos entre eles, o posicionamento 
corporal e o modo da fala são de 
extrema importância

oi com muita alegria que Sonia 
Mazetto subiu ao palco. A gestora 
de potencial humano e coach vo-
cal deu dicas de como os vereado-

res podem se sair melhor usando a comunica-
ção de alto impacto. “Vocês conseguirão sair 
daqui mais seguros quando forem falar com 
alguém. Temos que nos conscientizar da im-
portância de nos fazermos ouvir. Atualmente 
é imprescindível saber prender a atenção das 
pessoas enquanto falamos, ainda mais em 
época de redes sociais”, explicou ela.

Durante uma bancada composta por mu-
lheres, Sônia esclareceu, “Precisamos estar 
atentos na forma em que nos expressamos 
quando nos comunicamos . Falo isso  prin-
cipalmente aos vereadores que almejam 
alcançar outros cargos do poder, para isso a 
gesticulação,”concluiu.

Após alguns exercícios de respiração e dicção 
feitos com os participantes da marcha, Mozetto 

explicou como os vereadores podem se desta-
car diante dos eleitores, “Agora vocês podem 
colocar em prática o que aprenderam e conse-
guir se comunicar melhor com seus ouvintes, 
com sinceridade e segurança na mensagem”, 
finalizou. Os participantes vibraram com os 
ensinamentos de Sônia Mazetto.

Palestra sobre 
Comunicação de Alto 
Impacto leva injeção de 
ânimo aos vereadores 
presentes na marcha

F
Ministrado por Sonia Mazetto, o painel abordou a importância da expressão na 
comunicação e a necessidade de se fazer entendido
Secom UVB | Edição: Lucio Vaz - revistaemevidencia@gmail.com

Sonia Mazetto é gestora de potencial humano, psicopedagoga, 
coach, produtora cultural,  fonoaudióloga, máster em Programação 
Neuro Linguística e especialista em Motricidade Orofacial. 
Profissional de Várzea Grande, ministra palestras e cursos por todo 
o país.

Tem se destacado por auxiliar líderes e gestores em superar o 
medo de falar em público.  

SOBRE A PALESTRANTE
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LIKE NÃO É VOTO 
“A maioria dos políticos publicam fotos 
só por like, mas lembrem-se que like 
não aperta a mão do eleitor, like não 
garante a comunicação entre vocês e 
eles”afirma Marcelo Vitorino

s eleições estão cada 
vez mais difíceis”, alerta 
Marcelo Vitorino, profes-
sor e consultor de comu-

nicação e marketing político, ao iniciar a fala 
sobre “Campanha na Internet”.

Segundo o consultor, a atenção que o can-
didato deve ter durante o processo eleitoral 
nas redes sociais se tornou diretamente pro-
porcional à velocidade da informação. “Preo-
cupem-se em se direcionar ao público certo, 
senão, acabaram  falando coisa errada para 
o público errado”, explicou. “Quanto menor 
a cidade, mais conservador é o público então 
saibam escolher o viés com que vão falar”, 
completou.

“A maioria dos políticos publicam fotos só por 
like, mas lembrem-se que like não aperta a 
mão do eleitor, like não garante a comunica-
ção entre vocês e eles”, complementou.

Eleições e  
redes sociais em pauta

“A
Consultor de comunicação e marketing políticos oferece algumas dicas 
de como fazer uma boa campanha nas redes sociais
Secom UVB | Edição: Lucio Vaz - revistaemevidencia@gmail.com

Marcelo Vitorino é um dos pioneiros 
no uso de ferramentas digitais em 
campanhas políticas no Brasil. Antes 
de entrar no campo do marketing 
digital, atuou em campanhas 
tradicionais e na organização 
de militâncias partidárias desde 
o ano 2000, o que o torna um 
profissional com conhecimento de 
campo político-partidário, além do 
conhecimento em marketing e de 
tecnologia.

Dedicado a campanhas digitais 
desde 2008, tem em seu currículo 
campanhas em todas as esferas 
eleitorais, como as de Gilberto 
Kassab para prefeitura de São 
Paulo em 2008, Marcelo Crivella 
para a prefeitura do Rio de Janeiro 
em 2016, governos de Rondônia 
(Confúcio Moura, 2014), Ceará 
(Camilo Santana, 2014), Santa 
Catarina (Raimundo Colombo, 
2010). Atuou também em diversas 
campanhas para deputados federais 
e presidenciais com José Serra 
(2010) e Geraldo Alckmin (2018).

É professor no Centro de Inovação 
e Criatividade da ESPM em São 
Paulo e na escola de marketing 
digital Presença Online.

SOBRE A PALESTRANTE

... vocês precisam 
construir uma 
história que resista a 
campanha eleitoral, 
foquem nisso
Marcelo Vitorino
Professor e consultor de comunicação 
e marketing político

“

Para Marcelo, a melhor fórmula de estar 
presente nas redes sociais é produzir conte-
údo, conhecer seu público, saber o canal de 
divulgação e a mídia social condizente com 
o perfil do eleitor. Mesmo sabendo da im-
portância do papel das redes sociais na atual 
conjuntura eleitoral  Marcelo afirma que não 
se deve deixar de lado o comprometimento 

com o eleitor. È preciso agir com idoneidade 
e produzir conteúdo que agregue a cidadania 
.Segundo o consultor, mesmo sendo a inter-
net “uma terra de ninguém”,  a ética deve ser 
priorizada: “Ninguém começa de cima e isso 
cabe também às redes sociais, vocês precisam 
construir uma história que resista a campa-
nha eleitoral, foquem nisso”, finaliza.

Marcelo Vitorino homenageado pela 
UVB através da figura do presidente 
Gilson Conzatti
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“Estão deixando de lado um agente público extremamente próximo do eleitor, 
que seria extremamente útil no processo de conscientização coletiva”. Silvio da 
Costa Filho, sobre a necessidade de uma maior participação do eleitor na causa 
municipalista e na construção de um Novo Pacto Federativo

ma das mais antigas  reivin-
dicações políticas existentes 
em nosso país é, sem dúvida 
alguma, a construção de um  

novo Pacto Federativo. Considerado por 
muitos, bandeira maior entre prefeitos dos 
quatro cantos do Brasil, a sonhada refor-
ma, encontra cada vez mais apoio entre os 
legisladores municipais. Uma nova leitura 
na distribuição do bolo orçamentário for-
taleceria a realidade municipalista e por 
consequentes as gestões municipais, tanto 
no executivo como no legislativo. Um dos 
mais ferrenhos defensores desta idéia é o  
deputado federal do Pernambuco ,Silvio 
da Costa Filho, Ele foi um dos painelistas 
da Marcha dos Vereadores 2019, em uma 
palestra interessante e esclarecedora so-
bre o assunto. Na ocasião o  deputado per-

A necessidade  
cada vez mais urgente  
de um Pacto Federativo

U
Deputado pernambucano defende a reforma política durante a  
Marcha dos Vereadores
Lucio Vaz - revistaemevidencia@gmail.com

para os outros se reelegerem”, desabafou 
o deputado federal, e continuou: “ Estão 
deixando de lado um agente público ex-
tremamente próximo do eleitor, que seria 
extremamente útil no processo de cons-
cientização coletiva” O palestrante ter-
minou alertando para a necessidade da 
reforma e convocou os colegas para não 
abandonarem a causa: POr nosso eleitor 
e pelos cidadão de bem, é nosso dever 
reivindicar. Então vamos à luta pelo novo 
Pacto Federativo, pois é com transparên-
cia e diálogo que vamos mostrar nosso 
trabalho”, encerrou Silvio.

nambucano explicou sobre a distribuição 
de verba da proposta para um novo Pacto 
Federativo: “Sejamos justos, no Pacto Fe-
derativo proposto, todas as partes recebe-
riam 33%, assim, os municípios não en-
frentariam tanta dificuldade para cumprir 
com suas obrigações”, esclareceu.

Silvio acrescentou dizendo que se hou-
vesse por parte dos prefeitos mais inte-
resse na participação dos vereadores no 
processo, muito provavelmente aumen-
taria o debate e consequentemente as 
possibilidades de realizar as alterações 
tão necessária à toda sociedade civil. Ele 
apontou o descaso com os vereadores na 
participação da causa:“Normalmente o 
vereador só é lembrando em ano eleitoral 
para carregar cartazes e fazer campanha 

Durante o debate do tema, o 
presidente da UVERGS, União dos 
Vereadores do Rio Grande do Sul, 
vereador pelo município de Novos 
Cabrais e conhecido no estado 
por seu um dos mais ferrenhos 
defensores da causa,também 
abordou o tema. Na ocasião, Silomar 
rechaçou a necessidade da classe  
manter-se unida na defesa de  seus 
interesses corporativos combatendo 
incessantemente a Deformação do 
Pacto Federativo, o que resultaria 
num cenário ainda mais antagônico 
aos edis de todo país.

UVERGS APOIA A CAUSA

Silomar Garcia, presidente da Uvergs 
também abordou o tema
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O deputado acredita que o cabo de guerra traçado entre municípios, estado e 
União, é a maior causa da morosidade e da procrastinação da Reforma

ertamente um dos temas mais 
importantes em qualquer dis-
cussão que aborde a realidade 
econômica e política do país é 

o ajuste fiscal. A Reforma Tributária traz 
consigo possíveis alterações não só na for-
ma de administrar a verba pública, mas 
também com quem poderia ficaria a maior 
parte dos impostos arrecadados. A União 
dos Vereadores do Brasil, ciente da impor-
tância do assunto convidou o ex secretário 
da Fazenda do Rio Grande do Sul, Giovani 

Feltes, para descorrer sobre o tema duran-
te A Marcha dos Vereadores 2019.

Experiência não lhe falta, Giovani teve a 
coragem de abdicar de seus mandato de 
deputado federal,e assumir a pasta  (du-
rante o governo Sartori 2015-2018) de um 
dos estados mais desfavorecidos econo-
micamente na União.Neste período, Feltes 
enxugou os gastos com a máquina pública 
e incrementou a arrecadação de impos-
tos. Praticamente equilibrou as contas de 

Reforma Tributária 
abordada durante painel 
na Marcha dos Vereadores

C
Em palestra realizada pelo atual deputado federal e ex secretário da 
fazenda do Rio Grande do Sul, Giovani Feltes, a importância do tema foi 
debatida entre os presentes no evento
Lucio Vaz - revistaemevidencia@gmail.com

A nossa prioridade 
agora deve ser 
alcançar o equilíbrio 
fiscal para que todo 
mundo possa sair 
ganhando
Giovani Feltes
Deputado Federal/RS

“

um estado à beira da falência sem realizar  
nenhuma privatização, muito embora não 
fosse contrário a ideia.

Durante sua palestra, Giovani Feltes, res-
saltou a necessidade de  mudar a forma 
de cobrança dos impostos: “A nossa prio-
ridade agora deve ser alcançar o equilíbrio 
fiscal para que todo mundo possa sair ga-
nhando”. O deputado acredita que o cabo 
de guerra traçado entre municípios, estado 
e União, é a maior causa da morosidade e 
da procrastinação da Reforma. Feltes acre-
dita que sem a Reforma os estados estarão 
fadados a quebrar, o que resultaria em ver-
dadeiro caos econômico uma vez que, em 
muitos municípios a folha de pagamento 
do funcionalismo público é a  maior fon-
te de renda na comunidade.  O deputado 
gaúcho concluiu a abordagem do tema 
ressaltando a importância da reforma e as 
suas consequencias benéficas.“Essa refor-
ma trará uma forma de cobrança de taxas 
e tributos mais igualitários. É necessária 
essa modernização”, concluiu Feltes.
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Troféu Personalidade, 
Urandir Fernandes de 
Oliveira -Ufólogo

Troféu Personalidade, 
Irajá Abreu (PSD/TO) 
eleito o senador mais 
novo da história do Brasil

Troféu Personalidade, Nivaldo Barbosa, presidente da OAB/
Alagoas

Troféu Personalidade
Confira as principais imagens do Troféu Personalidade 2019, realizado durante 
a Marcha dos Vereadores 
Lucio Vaz
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Troféu Personalidade,  Lorrayne Rosa, coordenadora de 
Relações Institucionais da Abrasce ( Associação Brasileira 
de Shopping Centers)

Troféu Personalidade, Jeovani Vieira dos Santos  presidente 
da UCVMS  e  vereador pelo município de Jateí,Mato 
Grosso do Sul 
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Time de elite: 
A UVB, na sua missão de 
aprimorar o legislativo municipal, 
proporcionou aos vereadores 
de todo país, uma oportunidade 
única de debater e aprender 
com experts no assunto

ESPECIAL/MARCHA DOS VEREADORES 2019

Transparência 
e o bom uso da 
verba pública
Representantes dos Tribunais de Contas falam sobre tema durante A 
Marcha dos Vereadores 2019
Lucio Vaz com informações da Secom UVB - revistaemevidencia@gmail.com
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ma das maiores preocupa-
ções de qualquer agente pú-
blico é a responsabilidade 
com a verba pública. Otimizar 

os recursos de forma ética e transparente é 
prioridade aqueles que foram eleitos para 

U melhor representar sua comunidade. A 
UVB, na sua missão de aprimorar o legis-
lativo municipal proporcionou aos verea-
dores de todo país, uma oportunidade úni-
ca de debater e aprender com experts no 
assunto. Durante a Marcha dos Vereadores 

2019,reuniu representantes dos Tribunais 
de Contas que, gentilmente palestraram e 
responderam dúvidas  para uma platéia lo-
tada  e ávida por informação sobre o tema. 
A seguir saiba quais foram os pontos prin-
cipais da discussão.



44 SESSIONE  |   Nº 2 - 2019

IRADIR PIETROSKI
O Conselheiro Iradir Pietroski, Presidente do 
Tribunal de Contas do estado do Rio Grande 
do Sul, iniciou sua fala defendendo a classe 
dos vereadores e ressaltando sua importân-
cia. “O ente político que está mais perto da 
população é o vereador que por muitas vezes 
não é devidamente valorizado”, revelou.

Iradir ressaltou a importância de uma asses-
soria jurídica, uma vez que o conhecimento 
da lei, é primordial para evitar erros técnicos, 
que mesmo se cometidos sem intenção po-
dem comprometer a lisura de um mandato.

O presidente do Tribunal  de Contas do 
RS,completou dizendo que um encontro 
como a Marcha dos Vereadores é essencial 
para unir a categoria e trocar experiências. 

Palestrantes do painel

“Nós não teremos jamais uma democracia 
e um desenvolvimento sem a existência  da 
classe política. Um encontro como esse ser-
ve para debatermos nossas experiências e 
aprendermos uns com os outros”, disse ele.

MARCO PEIXOTO
Na sequência, o Conselheiro o do Tribunal 
de Contas do Rio Grande do Sul, Marco Pei-
xoto, desabafou quanto a falta de apoio de 
outras categorias municipais. “Essa corrente 
que estamos criando é para valorizar o po-
lítico que vai até a população pedir voto do 
povo, mas é desprezado até mesmo pelos 
prefeitos. O vereador tem mandato e precisa 
ser valorizado”, afirmou.

O Conselheiro também destacou as dificul-
dades enfrentadas pela falta de recursos 

para atender às demandas dos municípios. 
“Não é possível que o recurso que hoje é arre-
cadado em seu município, mais de 60% fique 
em Brasília, nós temos que repartir o bolo de 
uma forma que cada município possa ter seu 
orçamento para atender às demandas da 
saúde, educação, segurança e infraestrutu-
ra”, alegou. Em seguida ele completou que 
para enfrentar a situação é necessário união. 
“Temos que estar unidos, a união de todos 
fará a força das Câmaras Municipais de Vere-
adores de todo o Brasil”, concluiu.

SEVERIANO COSTANDRADE
Conselheiro Severiano Costandrade, Presi-
dente do Tribunal de Contas de Tocantins, 
afirmou a relevância de haver uma boa apli-
cação do dinheiro público e que isso deve 
estar presente na transparência. “A impor-

ESPECIAL/MARCHA DOS VEREADORES 2019
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tância da boa aplicação de recursos públicos 
deve-se ao trabalho de transparência do Tri-
bunal de Contas”, disse.

Para finalizar, Costandrande colocou o tri-
bunal a disposição para a construção de um 
trabalho fortalecido que represente a popu-
lação. “O Tribunal de Contas de Tocantins 
está de portas abertas, nós não vamos jogar 
no lixo a representação a qual fomos escolhi-
dos”, contou.

ANDRÉ MATOS
O Conselheiro do Tribunal de Contas do To-
cantins, Andre Matos,reforçou a importância 

dos munícipes. “Temos que nos preocupar 
com a Reforma da Previdência, mas também 
temos que nos preocupar com reformas nos 
municípios, precisamos de verba para reali-
zar nosso trabalho, são nos municípios que 
tudo começa”, afirmou.

“Precisamos que o dinheiro público seja apli-
cado corretamente”, destacou o conselheiro, 
e continuo:  “A corrupção é uma secadora de 
recursos públicos, mas não só ela, a má gestão 
também prejudica as contas públicas”, comple-
tou ao explicar como são feitas as contas públi-
cas e explicar a importância da Transparência 
para combater o mau uso do dinheiro público.

Depois de explicar aos servidores quais au-
ditorias consultar diante da demanda dos 
vereadores, o conselheiro deixou um recado, 
“Se quisermos ter confiança, é necessário ter 
transparência”.

FLÁVIO BRITO
Também presente, o  Desembargador do Tri-
bunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, 
Flávio Brito,sanou algumas dúvidas sobre a 
importância de estar de acordo com as regras 
eleitorais para as eleições do ano que vem e 
lembrou da importância dos vereadores es-
tarem ativos dentro da União dos Vereadores 
do Brasil (UVB).

O Conselheiro do Tribunal de Contas do Tocantins, Andre 
Matos, reforçou a importância dos munícipes

Desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 
Federal, Flávio Brito
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Concurso Destaque Nacional 
UVB 2019, teve recorde de par-
ticipação desde sua criação em 
2014. Com o objetivo de desta-

car as iniciativas que tenham contribuído 
pelo fortalecimento do poder legislativo 
municipal, estimulando a integração com 
a comunidade, a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas e proposições destaques 
nos municípios através da participação e ini-
ciativa de vereadores e vereadoras.

A ideia é estimular realizações com visibili-
dade, de forma positiva, na construção de 
uma sociedade mais justa e com ações pú-
blicas inovadoras.

Os projetos são apresentados em forma de 
vídeos, para realmente mostrar na prática 
a execução do projeto apresentado. Na opi-
nião do presidente da UVB, Gilson Conzatti, 
o que se quer com a apresentação em vídeo 
e mostrar a execução do projeto e não o par-
ticipante usando o espaço para explicar com 
a sua imagem, essa falta de entendimento 
pode ter tirado bons projetos da premiação, 
mas todos são válidos e importantes para a 
construção de uma sociedade mais igual, fi-
nalizou Conzatti.

A entrega da premiação aconteceu no dia 25, 
durante a realização da Marcha dos Verea-
dores e Vereadoras 2019, em Brasília/DF.

Troféu Destaque 2019  
com participação  
recorde na edição de 2019

O
A ideia é estimular realizações com visibilidade de forma positiva na 
construção de uma sociedade mais justa e com ações públicas inovadoras
Secom UVB

A ideia é estimular 
realizações com 
visibilidade de forma 
positiva na construção 
de uma sociedade 
mais justa...

O Concurso Destaque Nacional UVB 
2019, teve recorde de participação 
desde sua criação em 2014
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Veja a relação dos participantes da edição 
do Troféu Destaque 2019:
1 - Francisco Pereira Filho
Câmara Municipal de Hortolândia-SP 

2 - Paula Mendes Gatelli
Câmara Municipal de Água Doce-SC

3 - Leonardo Pavanello Junior
Câmara Municipal de Presidente 
Getúlio-SC 

4 - Lauro Nogueira
Câmara Municipal de Içara-SC 

5 - Flavio Tácito
Câmara Municipal de Mossoró-RN

6 - José Carlos
Câmara Municipal de Itapecuru Mirim-
MA

7 - Loreni Caetano
Câmara Municipal de Taubaté-SP

8 - Flavio Eres
Câmara Municipal João Dourado-BA

9 - Sandro dos Santos Santana
Câmara Municipal Mata de São João-Ba 

10 - Renan Gonçalves
Câmara Municipal Cruz das Almas-BA

11 - Ana Paula Reiter
Câmara Municipal de Indaial-SC 

12 - Cezar Tadeu Ronchi Júnior
Câmara Municipal de Marechal 
Floriano-ES 

13 - Viviane Peixoto de Santana
Câmara Municipal de Amargosa-Ba

14 - Juliano Marinho 
Câmara Municipal de Alvorada-RS 

15 - Alexsandro Argentina
Câmara Municipal de Portão-RS

16 - Professor Neriberto 
Câmara Municipal de Querência-MT

17 - Valdenício Anjos
Câmara Municipal de Querência-MT

18 - Nieliton Costa Góis
Câmara Municipal de Baraúna-BA

19 - Martins Neto
Câmara Municipal de Itabaianinha-SE 

20 - Simone Batista
Câmara Municipal de Água Clara-MS

21 - Polaco 
Câmara Municipal de Almirante  
Tamandaré-PR 

22 - Rosane Bonho
Câmara Municipal de Foz do Iguaçu-PR

23 - Ivo Testoni 
Câmara Municipal de Agronômica- SC 

24 - Thayse Mendes
Câmara Municipal de Itapecuru Mirim-MA

25 - Mauricio Viana
Câmara Municipal de Bozano-RS 

26 - Maria de Fatima Castro
Câmara Municipal de Castro-PR

27 - Edmilson Henauth
Câmara Municipal de Bonito-PE

28 - Diego Mota e João Bastos
Câmara Municipal de Itaituba-PA

29 - Gabriela Ricardo 
Câmara Municipal de Taquarana-AL

30 - Pedro Eugenio Sena 
Câmara Municipal de

31 - Antoniel Holanda
Câmara Municipal de Itaiçaba

32 - Petras Vinicius
Câmara Municipal de Mossoró-RN 

33 - Aparecido Silva Lima
Câmara Municipal de Holambra

34 - Bernardo Vaccaro Fachinello
Câmara Municipal de Cristalina-GO 

35 - Marcelo Martins
Câmara Municipal de Presidente 
Getúlio-SC

36 - José Siderlane Mendonça
Câmara Municipal de Maceió-AL

37 - Charton Rego
Câmara Municipal Apodi-RN

38 - Ramon Araújo
Janaúba-MG 
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Marcha dos  
Vereadores 2019
Confira as principais imagens do maior evento do legislativo municipal no Brasil
Secom UVB | Edição: Lucio Vaz - revistaemevidencia@gmail.com

Flash
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Vereador Geraldo 
Marques de Bonito 
- MS

Vilma Felini assume a 
Superintendência da 

UVB no MS
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Vereadores de Mostardas-RS, participação ativa na Marcha Vereadores de Muçum-RS sempre presentes na defesa do 
municipalismo

Vereador José Lima de Pacajus - CE , junto com os 
deputados Marcos Pereira e Aline Gurgel

Vereadores Bruno Melo e Edinor de Albuberque lideram a comitva do RN

Vereadora Mariene dos Santos - Três Fronteiras - SP



50 SESSIONE  |   Nº 2 - 201950 SESSIONE  |   Nº 2 - 2019

Vice-presidenete da Câmara dos Deputados,Marcos Pereira

Vereadora Regilda Santos - Bacabal-MA

Vereadores de Tiangua, com colegas do RS e TO

Vereadores de Querência - MT, Neriberto e Vavá foram 
destaques nacional na Marcha

Vereadores do Tocantins marcando presença

Flash
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