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Gilson Conzatti  
Presidente da União dos Vereadores do Brasil 

Instagram: @gilsonconzatti

Poder Legislativo Municipal ini-
ciou uma nova fase a partir de 
01 de janeiro, com a posse dos 
seus novos integrantes. Há cada 

quatro anos o povo renova suas câmaras mu-
nicipais com a expectativa de ver nos homens 
e mulheres, integrantes do parlamento, uma 
renovação de esperança.

Mas qual o papel deste parlamento? Essa re-
novação na política é salutar para a socieda-
de? O papel do parlamento é muito mais do 
que legislar e fiscalizar. O parlamento tem 
uma missão primordial que é representar a 
sociedade e essa representação não se restrin-
ge às ações do plenário da câmara municipal 
e sim, abrange às ações que envolvem toda a 
sociedade, inclusive em ações regionais, esta-
duais e a nível federal. Portanto, ao escolher 
um representante, a sociedade precisa ter a 
noção de que este represente, mesmo que não 
tenha conhecimento inicial, vai estar qualifi-
cado e irá se qualificar para exercer essa mis-
são tão honrada, que é o exercício da função 

A boa política e o parlamento

legislativa municipal.

Tenho sempre manifestado que não acredito 
na nova política ou velha política, eu acredito 
é na boa política. Na política com atitude po-
sitiva para a sociedade, na política que tenha 
em seus representantes o espírito público e 
isso, não tem idade e nem números de man-
datos e sim, ações e atitudes que impactam 
na vida das pessoas, por isso, creio que a re-
novação se dá pelos avanços das atitudes do 
representante escolhido pelo eleitor.

Precisamos contar cada vez mais nos parla-
mentos, com homens e mulheres comprome-
tidos com o todo e não com a sigla partidária 
ou coligação que elegeu o seu grupo político. 
Defendo esse pensamento, que é fazer pela 
coletividade, atuar para beneficiar os menos 
favorecidos, ter uma visão de futuro, incentivar 
aqueles que criam empregos, renda e geração 
de impostos, tanto na cidade como no agro.

O parlamento é o retrato da sua sociedade, e 

Palavra do Presidente

eu rogo para que a sociedade tenha juízo para 
escolher seus representantes com dignidade e 
orgulho. Parlamento forte é sociedade forte, é 
cidadão bem representado e uma comunida-
de que avança. Vamos todos cada vez mais, 
cobrar e colaborar do nosso parlamento mu-
nicipal condutas que dignificam os homens e 
mulheres que honram a missão de represen-
tar a sua gente na câmara municipal. Avante 
parlamento municipal brasileiro.

Coloco isso, porque essa visão que defendo, 
servirá também para uma análise dos represen-
tantes dos parlamentos estadual e federal, que 
colocarão seus nomes à disposição da socieda-
de nas eleições de 2022. Não podemos votar em 
deputados somente pelas emendas parlamen-
tares que nos oferecem. Precisamos escolher 
representantes que verdadeiramente represen-
tam o pensamento da maioria e não dos grupos 
políticos que os mesmos representam. A política 
vai avançar quando nossas condutas e escolhas 
forem pela boa política, nem a nova e nem a ve-
lha, e sim aquela que a atitude faça a diferença.
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Alzira Fernanda  
Palestrante Especialista em  

Estratégia Política na Era Digital

ambiente digital é uma força 
poderosa e fica explícito o im-
pacto que uma boa estratégia 
de comunicação integrada, 

com uso inteligente e prático das redes 
sociais, pode causar na carreira de um po-
lítico.

O mundo da política mudou drasticamen-
te e o processo é irreversível. O cidadão 
tornou- se mais exigente, imediatista e 
tecnológico, alterando definitivamente o 
exercício dos mandatos e as campanhas 
eleitorais. Estamos diante de uma for-
ma totalmente nova de comunicação na 
esfera política e não adianta exercer um 
mandato tecnicamente perfeito, pois ele 
estará em risco se você não souber se co-
municar.

Ter um perfil ativo e contratar um profis-
sional que entenda de redes sociais não é 
garantia de uma comunicação inteligente. 
A partir de agora, não dá para ser perifé-
rico. Para ter influência e impacto nesta 
nova era é preciso ir além das máscaras 
digitais. É preciso agir desde o core do can-
didato, desenvolvendo habilidades especí-
ficas para construção do capital político e 
influência digital.

Entendendo as regras do jogo, é possível 
ter vantagem competitiva. Prova disso é 
que alguns políticos já vêm se destacando 
com seus mandatos ou vencendo eleições 
através de estratégias inteligentes no uso 
das mídias digitais. Por isso, vou lhe en-
tregar de forma compilada, um importan-
te manual com diversas técnicas de comu-
nicação, estudadas na alta academia e de 
eficácia comprovada, e você verá que com 
o uso apenas do celular é possível comu-
nicar estrategicamente com seu público, 
sem depender de ninguém. Se prometer 
segredo, conversaremos sobre a minha 

Descomplicando 
a comunicação 

política na  
era digital

experiência nos Estados Unidos, nos 
bastidores da vitória de Donald Trump 
e sobre as técnicas de comunicação que 
aprendi com investigadores do CSI e do 
FBI.

Não há mistério, não há segredos. Sob a 
ótica de quem acompanhou de perto e até 
mesmo protagonizou a transformação di-
gital na política brasileira, eu prefiro tratar 
o tema de uma maneira realista, ensinan-
do com clareza como alinhar estrategica-
mente as comunicações off-line e on-line, 
com técnicas simples de serem utilizadas. 
Através de uma fórmula prática, será pos-
sível obter posicionamento nas redes so-
ciais, mesmo estando no absoluto zero em 
presença digital.

A proposta é descomplicar a comunicação 
política na era digital, oferecendo os ata-
lhos para ter influência nas redes sociais, 
disseminar ideias e mobilizar pessoas, 
estando sempre um passo à frente em um 
mundo conectado.

Opinião

O
Entendendo as regras 
do jogo, é possível ter 
vantagem competitiva. 
Prova disso é que 
alguns políticos já 
vêm se destacando 
com seus mandatos 
ou vencendo eleições 
através de estratégias 
inteligentes no uso das 
mídias digitais

“
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Herval Sampaio  
Juiz de Direito e professor universitário

enho evitado há algum tem-
po escrever textos, e os nossos 
leitores, com certeza, têm no-
tado, contudo tendo deixado o 

exercício do cargo de Presidente da Asso-
ciação dos Magistrados do Estado do Rio 
Grande do Norte (AMARN), mesmo ainda 
ocupando o cargo de Vice-Presidente de 
Integração da Associação dos Magistra-
dos Brasileiros (AMB), e a par dos últimos 
acontecimentos, me vi impelido a publici-
zar o que penso está faltando na grande 
maioria das atitudes das autoridades de 
todos os Poderes, o mais básico, qual seja 
cumprir a lei pelo princípio que nunca 
pode ser olvidado: o democrático.

A realidade nua e crua, como se diz, nos 
comprova que vivemos uma fase de volun-
tarismos acentuada, em que as autorida-
des, mesmo que de boa-fé, se arvoram no 
desejo de responder aos anseios da socie-
dade, sem a mínima preocupação de que 
para tal intento já se tem um parâmetro 
e na realidade o único válido, justamente 
porque nele se respeita objetivamente a 
própria vontade do povo.

Os espaços cedidos a todas as autorida-
des pela própria lei, esta entendida no seu 
sentido mais amplo e por óbvio, também 
inclusa a Constituição Federal e as Es-

Por um pacto  
de cumprimento 

de lei!
taduais, e até mesmo todos os possíveis 
sistemas hermenêuticos não permitem ao 
intérprete e aplicador dos atos normativos 
que se desgarre objetivamente do que foi 
preconizado pelo Legislador.

Essa lição comezinha parece ter sido es-
quecida nos últimos tempos, trazendo a 
nossa sociedade uma insegurança jurídica 
nunca vista e que se potencializa de um 
jeito que nos assusta ao ponto de se enten-
der que é a chegada a hora de se fazer um 
pacto pela legalidade.

Sem se fazer qualquer crítica em concre-
to, mas ao mesmo tempo enunciando, in-
felizmente, que os próprios guardiões de 
nossa Constituição Federal, Ministros do 
Supremo, afastam a legalidade quando 
entendem que o melhor caminho está nos 
seus valores, fica difícil cobrar das demais 
autoridades o respeito que se espera de 
cumprimento objetivo da lei.

E tal dever, em momento algum, respeitan-
do o devido processo legal, impede aos Ju-
ízes de todo o Brasil, incluindo, também o 
Supremo que em um caso concreto deixem 
de aplicar a lei por entendê-la inconstitu-
cional, porém, ao fazê-lo, além da devida 
justificação, garante-se ao próprio jurisdi-
cionado um direito seu, não ser compelido 
a fazer nada por uma lei que não esteja em 
conformidade formal e substancial com a 
Carta Magna.

Entretanto, na maioria dos casos, esse não 
é o maior problema hodiernamente, pois 
afastar dada lei, nesse processo de contro-
le de constitucionalidade, é dever das au-
toridades em geral, e sim a patente substi-
tuição do que está objetivamente previsto 
na lei pela sua vontade e isso, por mais 
que se tenha um escopo dos melhores, não 
pode continuar ocorrendo em um Estado 
que se intitula Constitucional Democrático 
de Direito.

Portanto, nessas poucas palavras, o que 

Opinião

T
Sem se fazer qualquer 
crítica em concreto, 
mas ao mesmo tempo 
enunciando, infelizmente, 
que os próprios 
guardiões de nossa 
Constituição Federal, 
Ministros do Supremo, 
afastam a legalidade 
quando entendem que o 
melhor caminho está nos 
seus valores

“

se deseja é quem sabe inaugurarmos uma 
nova fase, todos por um pacto de cumpri-
mento objetivo da lei, porque assim tere-
mos na prática um valor também presente 
em nossa Constituição Federal e que anda 
sendo ultimamente olvidado, a desejada 
segurança jurídica.

Desta forma, nossa sociedade, com cer-
teza, andará bem melhor, já que quando 
houver total desconformidade de seus de-
sejos com os da lei, esta poderá e deverá 
ser modificada pelas legítimas autorida-
des, os nossos parlamentares, através do 
devido processo legal, e não estes e demais 
autoridades dos outros Poderes, fazerem 
vista grossa a esse mandamento maior de 
nosso agir como autoridades.

O poder não é de nenhuma das autorida-
des, o poder sempre será o do povo por 
suas leis, e se estas não são boas ou dei-
xaram de ser boas, que sejam modificadas 
pelo devido processo legislativo, já que as 
outras espécies do devido processo legal 
não autorizam, em lugar nenhum, a subs-
tituição que, infelizmente, virou moda.
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A UVB vai até você
Com o intuito de compartilhar conhecimentos, ouvir as reivindicações e 
demandas principalmente defender os direitos dos cidadãos, Gilson Conzatti 
percorre o país. Confira algumas imagens
Lucio Vaz

Pelo Brasil
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MARECHAL FLORIANO/ES
Câmara do município recebe o presidente

EM NATAL/RN
Na câmara de Natal, presidente Gilson Conzatti com lideranças do FECAMRN E Uvern

MESSIAS/AL
Da esquerda: superintendente do Instituto de Identificação, 
Anizio Amorim; presidente Gilson Conzatti; e o presidente da 
câmara, Ary Cleiton
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PALMITOS/SC
Presidente da Câmara, Caciano Sartori

PORTO ALEGRE/RS
Com Silomar Garcia, presidente da UVERGS

MACEIÓ/AL
Presidente da UVB, recebido pelos colegas de Alagoas

VICENTE DUTRA/RS
Vereadores recebem o presidente da UVB

RECIFE/PE
Presidente acompanha vereadores na secretaria 
estadual de Desenvolvimento Social de 
Pernanbuco
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Encontro Nacional de 
Legisladores Municipais
Mais uma vez, a UVB reuniu grandes referências nacionais para debater e 
compartilhar temas importantes como gestão eficaz e políticas públicas. 
Sempre na intenção de promover a qualificação dos mandatos de seus entes 
filiados. Em Brasília, de 23 a 26 de fevereiro
Lucio Vaz

UVB Acontece
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ABERTURA
Mesa diretora durante abertura do evento

EVENTO HÍBRIDO
Respeitando as normas e condutas, impostas pelo momento de 
enfrentamento a pandemia, evento foi transmitido na Internet

DANILO FALCÃO
As atribuições típicas e atípicas do poder legislativo foi um 
dos temas abordados pelo palestrante

OSMAR BRIA 
Inteligência Emocional foi o painel do presidente da 
Sociedade Brasileira de Alta Performance
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PROFESSOR EDUARDO REQUIÃO
O Dr. Requião ensinou os participantes a elaborar os 
projetos de Lei, adotando as técnicas legislativas mais 
adequadas

RANDERSON SIRQUEIRA
Palestrante apresentou uma análise dos atores no 
processo político, especificamente na estrutura do 
mandato

VALORIZAÇÃO DA MULHER
Políticas públicas para mulheres debatido no evento da UVB
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PERDAS IRREPARÁVEIS
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Mazzarino era presença certa e diversão garantida nos 
eventos da UVB

À direita na foto, o professor Carlos Manhanelli
A entidade lamentou, através de seu presidente, o 
falecimento de dois grandes parceiros do legislativo 
municipal, conforme afirmou o presidente Gilson 
Conzatti: “O Professor Carlos Manhanelli foi um amigo 
que se tornou um dos mais queridos palestrantes na 
arte da comunicação política e eleitoral. O Marketing 
político perdeu um baluarte e uma referência”, e ainda 
o comunicador Adriano Mazzarino, nas palavras do 
presidente Gilson “Mazzarino com sua dinâmica foi um 
diferencial na comunicação institucional e pessoal. Suas 
palestras e vestimentas eram um show à parte, ele nunca 
descuidou da seriedade do tema da arte de comunicar, 
dizia verdades mostrando erros e ao mesmo tempo, 
apontava os caminhos para o sucesso. Deixou saudades. 
Foi um grande amigo e irmão”.

UVB Acontece

DEPUTADAS PRESENTES
Da esquerda: Maria Leda Sadala (AVANTE/AP); Aline 
Gurgel, (PRB/AP), abrilhantando o evento

PROFESSOR LUIS FERNANDO PIRES MACHADO
À esquerda na foto, palestrante do evento juntamente 
com Antonio Carlos Fernandes Lima Jr, presidente da 
FENALEGIS
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José Carlos Patrício 
Vereador em Canoas, Rio Grande do Sul

Brasil está em polvorosa.  No-
vamente, a nossa democracia 
navega em águas de incerte-
zas; novamente, nossas insti-

tuições voltam-se umas contras as outras, 
alistando fervorosos cidadãos a defender 
aquilo e aqueles aos que mais se identificam.

Nesse embate entre Supremo Tribunal, 
Congresso Nacional e Palácio da Alvora-
da, agonizam os princípios que forjaram 
as bases de nosso estado democrático de 
direito, deixando de lado as reformas polí-
tico-econômicas que realmente importam, 
protelando conquistas que se fazem tão 
necessárias à retomada de nosso caminho 
rumo ao progresso.

Nessa fogueira das vaidades jaz em cha-

Façamos  
nossa parte!

mas, o futuro de nossas crianças e jovens.

Atuo por mais de duas décadas no setor 
público. Como vereador, percorro ruas, 
becos e vilas, sempre consciente que meu 
dever de servir à população está acima das 
diferenças que, obviamente, irão aparecer 
em relação a outros parlamentares e mes-
mo em relação aos outros poderes consti-
tuídos, a nível municipal. Mas, não é esse 
o conceito mais básico da democracia: de-
bater e discutir as ideias e as diferenças, a 
fim de que possamos juntos, estabelecer 
uma sociedade mais humana, justa e igua-
litária?

Nesta era digital, onde cada um de nós se 
tornou um canal ativo de comunicação, 
devemos nos questionar profundamente, 
até que ponto a viralização de opiniões 
mal embasadas estão contribuindo para 
"fazer água" em nossa nação. Pois, embora 
em posições distintas, estamos sim, todos 
no mesmo barco. E, neste sentido, urge a 
necessidade de que tomemos ao menos 
um rumo menos incerto, e de preferência 
por águas menos turvas. Neste contexto 
nefasto, neste momento decisivo, recai 
sobre nós, vereadores, a obrigação em pro-
teger aqueles que nos confiaram a tutoria 
pública de defender o exercício da cidada-
nia. É imprescindível que fiquemos unidos 
e atentos, firmes na defesa dos direitos da 
causa municipalista.  Que, antes de pos-
tarmos qualquer linha ou comentário em 
nossas redes sociais, tenhamos o conhe-
cimento suficiente sobre o fato ou opinião 
que ali avalizaremos. Como agentes públi-
cos, precisamos, mais do que nunca, estar 
na plenitude de nossas atividades. Seja-
mos nós, o contraste a tal estagnação dos 
poderes em que se encontra a nação. Que 
busquemos o debate, porém, que evitemos 
as discussões inócuas. Nossas cidades 
não podem e não vão padecer em meio a 
tal jogo de interesses. Que nosso proceder 
juntamente à população e ao poder exe-
cutivo municipal sirva de exemplo e de 
semente para uma nova forma de se fazer 
política neste país.  Como, sabiamente, um 
dia afirmou Winston Churchill a democra-
cia é a pior forma de governo, tirando to-
das as outras.

Opinião

O
Como agentes 
públicos, 
precisamos, mais do 
que nunca, estar na 
plenitude de nossas 
atividades. Sejamos 
nós, o contraste a 
tal estagnação dos 
poderes em que se 
encontra a nação. 
Que busquemos 
o debate, porém, 
que evitemos as 
discussões inócuas. 
Nossas cidades não 
podem e não vão 
padecer em meio a 
tal jogo de interesses

“
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Conexão Brasília
Confira algumas imagens e ações da entidade na capital do país
Lucio Vaz

Acontece
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IMPORTÂNCIA DO PODER LEGISLATIVO
Painel foi realizado durante o Giro Legislativo, e despertou grande interesse dos participantes

DANILO FALCÃO
As atribuições típicas e atípicas do poder legislativo foi um 
dos temas abordados pelo palestrante

GIRO LEGISLATIVO
Goiânia sediou o evento. Na 
foto, autoridades durante 
abertura do evento

COMITIVA 
GRANFPOLIS
Vereadores catarinenses 
na sede da Entidade, em 
Brasília
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SÃO SIMÃO
Vereador do município paulista juntamente com o presidente da UVB,  
Gilson Conzatti

MUDANÇAS NO SISTEMA ELEITORAL
Diego Pretto realiza painel de destaque durante evento na  
capital federal

XV DE NOVEMBRO
Vereadores da cidade gaúcha, recebidos na  
UVB/Brasília

BAHIA PRESENTE!
Vereadores de Teofilândia são 

recebidos na sede da UVB

MINAS GERAIS
Vereador de Três Lagoas recebido pelo 
presidente da entidade, Gilson Conzatti
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Acontece

14 SESSIONE  |   Nº 3 - 2021

PARAIBANOS
Vereadores da Paraíba em dois momentos com o presidente Gilson Conzatti

VILMAR ZANCHIN
Deputado estadual do Rio Grande do Sul lidera comitiva que aproveitou a 
passagem por Brasília para visitar a UVB

A CASA DO VEREADOR
Vereador Jonathas, visita a sede da 
entidade, na capital federal
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Fórum Nacional da Mulher 
Parlamentar da UVB
Secom UVB | Edição: Lucio Vaz

Aconteceu/UVB

A
CARTA ABERTA AOS VEREADORES DO 
BRASIL 2021

NOVA DIRETORIA DO FÓRUM NACIONAL 
DA MULHER PARLAMENTAR

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos (MMFDH), por meio da Secretaria Nacional 
de Políticas para as Mulheres (SNPM), dirige-se aos 
vereadores e, faz uso desse instrumento público, 
para conclamar os agentes políticos a promoverem 
ações para proteção das mulheres, considerando os 
dispositivos legais referenciados.

Como presidente Edylene Ferreira; 1º Vice-Presidente, 
Luana Neiland, 2ª Vice-Presidente, Larissa Rosado; 
Secretaria Geral, Lívia Maia; 1ª Secretária Adjunta, 
Viviane Peixoto de Santana; 2ª Secretária Adjunta, Maria 
Abadia de Castro e Souza;  Luirce Teixeira Paz; Zezilia 
dos Santos Martins; Elany Santos Silva; Daiana Faedo; 
Rafaela Ferreira; Carla Menezes; e Maristela Panegalli.

Secretária Nacional de Políti-
cas Públicas para Mulheres , 
Cristiane Brito, participou do 
Fórum Nacional da Mulher 

Parlamentar, onde apresentou aos parla-
mentares a carta aberta aos vereadores do 
Brasil 2021.

Em sua participação  no Fórum a secretária 

CRISTIANE BRITO
A titular da SNPM enfatizou a importância de denunciar a violência política contra as mulheres, que, embora exista, ainda 
é pouco abordada

abordou o objetivo de contribuir para o cres-
cimento da participação da mulher na vida 
política de maneira proativa, essa maratona 
oferece oportunidade, pois permite que as 
mulheres sejam motivadas para o desafio.

A titular da SNPM enfatizou a importância 
de denunciar a violência política contra 
as mulheres, que, embora exista, ainda é 

pouco abordada. “Qualquer prática que 
limite o exercício das mulheres durante 
a campanha ou retire recursos, configura 
violência política contra a mulher. Inclusi-
ve, vocês podem usar o nosso canal de de-
núncias, que é o Ligue 180. Nós capacita-
mos 300 atendentes para receberem essas 
denúncias, que serão encaminhadas para 
o Ministério Público Eleitoral”, explicou.
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Fórum Nacional da 
Mulher Parlamentar 
com nova diretoria
Lucio Vaz

Flash/UVB
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ABERTURA
Presidente da UVB, Gilson Conzatti, discursa na abertura do 
evento. Ainda na foto, a mesa diretora do evento

CEARÁ PRESENTE
Lívia Maia( Limoeiro do Norte-CE), recebe o diploma

EMPOSSADA
Viviane Peixoto de Santana ( Amargosa/BA) com a 
presidente Edylene Ferreira

RIO GRANDE DO SUL 
Luirce Teixeira Paz, vice-presidente da Câmara de Cruz Alta
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EM EVIDÊNCIA
A vereadora Daiana Faedo, do município de Luís Eduardo 
Magalhães/BA, é diplomada

PRESENÇA ILUSTRE
Deputado federal, Darci de Matos (SC), um dos palestrantes 
do evento

MARANHÃO PRESENTE
Elany Santos Silva, do município de Grajaú/MA, é diplomada

IRAÍ
Maristela Panegalli, vice-presidente da câmara do município 
de Iraí, Rio Grande do Sul
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Flash/UVB
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Descubra o sabor do
#chocolatedeverdade

Conheça mais sobre a Divine em:
fb.com/DivineChocolatesFinos
divinechocolatesfinos
www.divinechocolateria.com.br

SUPERINTENDENTE
Na cerimônia de posse do Fórum Nacional da Mulher a vereadora Débora 
Santana-Salvador/BA, tomou posse como superintendente da União de 
Vereadores do Brasil (UVB), estadual, Bahia 

MULHERES 
UNIDAS
Luana Neiland, 
Regilda Santos, 
Larissa Rosado, 
Livia Maia e 
Edylene Ferreira

GOIÁS PRESENTE 
Maria Abadia de Castro e Souza, do município de 
Vianópolis
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Ministra da Mulher, da Famí-
lia e dos Direitos Humanos, 
Damares Alves esteve presen-
te no Fórum Nacional da Mu-

lher Parlamentar realizado pela União dos 
Vereadores do Brasil (UVB).

À frente do Ministério da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos (MMFDH) 
desde janeiro de 2019, Damares continua o 
trabalho incessante em prol dos direitos de 
mulheres, crianças, adolescentes, jovens, 
idosos, pessoas com deficiência, povos e 
comunidades tradicionais e da família.

Em sua participação no Fórum Nacional 
da Mulher Parlamentar, alertou aos vere-
adores e vereadoras presentes sobre a im-

Ministra Damares Alves 
homenageada pela UVB
Damares continua o trabalho incessante em prol dos direitos de mulheres, 
crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência, povos e 
comunidades tradicionais e da família
Secom UVB | Edição: Lucio Vaz

portância de projetos de implantação nos 
municípios, como rede de proteção às mu-
lheres, idosos, crianças e adolescente que 
sofrem violência doméstica que tem cres-
cido em meio à pandemia da Covid-19 em 
razão das medidas de isolamento social. 

O governo disponibiliza os canais de atendi-
mento da Ouvidoria Nacional de Direitos Hu-
manos, o Disque 100, o Ligue 180 e o aplica-
tivo Direitos Humanos Brasil, responsáveis 
por receber, ouvir e encaminhar denúncias 
de violações aos direitos humanos. Pelo apli-
cativo é possível, inclusive, enviar fotos e ví-
deos que, segundo Damares, já antecipam a 
prova do crime. Todos esses canais também 
estão acessíveis em Libras, para pessoas sur-
das ou com deficiência auditiva.

Aconteceu

O Ligue 180 está disponível 24 horas por 
dia, todos os dias, inclusive finais de sema-
nas e feriados, e pode ser acionado de qual-
quer lugar do Brasil. Vítimas residentes do 
exterior também podem utilizar o serviço, 
sendo que cada país tem um número de te-
lefone correspondente, que pode ser con-
ferido na página do Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos.

A ministra também manifestou preocupa-
ção com a violência contra o idoso e disse 
que, além da violência física, nesse caso, 
há também a violência patrimonial. Se-
gundo ela, há denúncias de que parentes e 
pessoas próximas de idosos estão utilizan-
do procurações para fazer antecipação de 
herança ou venda de imóveis.

A
O presidente da União dos Vereadores do Brasil (UVB), Gilson Conzatti, homenageou a 
Ministra Damares com a medalha Mulher Destaque Nacional
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João Maria de Lima  
Diretor da Escola da Assembleia do Rio Grande 

do Norte, presidente da Associação Potiguar  
das Escolas do Legislativo

Estado brasileiro reconheceu, 
de alguma forma, com a Emen-
da Constitu cional 19, de 1998, 
ao dispor em seu 39º artigo que 

“(...) a União, os Estados e o Distrito Federal 
manterão escolas de governo para a formação 
e o aperfeiçoamento dos servidores públicos”, 
que o de sempenho das ações públicas, nos 
três Poderes e em todas as esferas de gover-
no, está diretamente ligado à qualificação dos 
agentes públicos que ge renciam ou executam 
programas e projetos nos diversos níveis das 
estrutu ras organizacionais do setor público.

Com esse estímulo jurídico-legal, bem 
como a atuação da Associação Brasilei-
ra das Escolas Legislativas e de Contas 
(ABEL), que difunde a importância da 
educação legislativa e incentiva a criação 
de escolas, multiplicou-se a quantidade de 
escolas legislativas no Brasil.

No Rio Grande do Norte, transpondo os limites 

Escolas 
legislativas e o 
fortalecimento 
das câmaras 
municipais

de atuação no Poder Legislativo Estadual, a Es-
cola da Assembleia instituiu o projeto Conexão 
Parlamento, que capacita servidores de Câma-
ras, prefeituras e outras instituições públicas 
do RN, além da comunidade externa.

O projeto Conexão Parlamento permite, por 
meio de cursos, seminários, palestras e deba-
tes, a   aproximação do Parlamento Potiguar 
com os cidadãos, bem como capacitar os ser-
vidores públicos, conscientizando-os de suas 
funções no Legislativo e na sociedade. 

Nesse sentido, para que as Câmaras Munici-
pais pudessem ser contempladas com os cur-
sos promovidos pela Escola da Assembleia 
– por meio do Conexão Parlamento – estabele-
ceu-se que os parlamentos deveriam criar suas 
escolas por meio de um projeto de resolução.

Criar uma Escola Legislativa é passar uma 
mensagem de que o Legislativo Municipal 
não vive em um mundo paralelo, mas que 
está preocupado em servir bem, em quali-
ficar seus servidores para atender melhor, 
em instruir as pessoas da cidade para um 
emprego. Mais do que isso é contribuir com a 
educação, com o crescimento do município.

O sucesso do Conexão Parlamento pode 
ser comprovado por números. Hoje, 2 anos 
após sua implantação, 50 escolas foram 
criadas e já iniciaram suas atividades, ofer-
tando cursos, palestras, capacitações, ofici-
nas e desenvolvendo projetos de cidadania.

Por falar em cidadania, uma escola legis-
lativa é a porta para as Câmaras mostra-
rem que estão atuando, de acordo com os 
anseios da sociedade. A Escola da Assem-
bleia, por exemplo, desenvolve ações e pro-

Opinião

O
... uma escola 
legislativa é a porta 
para as Câmaras 
mostrarem que estão 
atuando, de acordo com 
os anseios da sociedade

“

jetos nesse sentido, além de incentivar a im-
plantação deles nas escolas das Câmaras.

O Conexão Cidadã marca um dia de ações em 
uma escola da Rede Pública de ensino, uma 
vez que é na escola que se aprende a exercitar 
o direito à diferença, ao mesmo tempo em que 
se toma contato com os mais variados aspec-
tos da nossa sociedade e da nossa cultura.

Por isso, oportunamente, a Escola da As-
sembleia tem estimulado que as escolas 
legislativas municipais desenvolvam pro-
jetos como os da Constituição em Miúdos, 
uma parceria do Senado Federal com a 
Associação Brasileira das Escolas do Le-
gislativo e de Contas – ABEL, e a Câmara 
Municipal de Pouso Alegre – MG.

Nunca é demais relembrar lições que nos le-
garam alguns mestres em favor da educação 
e da cidadania. Foi Nelson Mandela quem 
disse: “A educação é a arma mais poderosa 
que você pode usar para mudar o mundo”. 
Enquanto isso, o professor e filósofo Mario 
Sérgio Cortella nos ensina: “Muita gente 
acha que política é uma coisa e cidadania é 
outra, como garfo e faca, e não é. Política e 
cidadania significam a mesma coisa”.
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Alexandre Bobadra, 
um vereador  
à prova de fogo
Vereador de Porto Alegre que trabalha 
pela Segurança Pública e pela inclusão dos 
jovens no mercado de trabalho
Jennifer Nunes
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Capa

o dia 02 de junho de 2001, seis 
dias antes de seu aniversário 
de 22 anos, Alexandre Wag-
ner da Silva Bobadra estava a 

bordo de uma lotação quando um passa-
geiro armado anunciou o assalto. Instinti-
vamente Bobadra fez menção de reagir e o 
assaltante, assustado pelo gesto, disparou 
para o alto com um revólver calibre 22. A 
bala ricocheteou no teto atingindo o rosto 
de Bobadra. Mesmo ferido, ele conseguiu 
imobilizar o criminoso antes de se dirigir 
ao Hospital de Pronto Socorro, para tratar 
do ferimento. 

Um jornal de grande circulação em Por-
to Alegre chegou a noticiar sua morte. A 
manchete chamava a atenção: jovem mor-
re baleado em assalto a lotação.

O projétil ainda está alojado abaixo de seu 
olho direito. Não foi removido porque seria 
uma operação delicada. A opção foi deixar 
o organismo criar uma proteção e Bobadra 
convive até hoje com o chumbo no rosto.

Em virtude do tiro, Bobadra estabeleceu 
um propósito: “Vou ser policial e me dedi-
car a todas as possibilidades que surgirem 
para atuar pelo bem comum”. Promessa 
que cumpriu, se dedicando ao setor de Se-
gurança Pública.

Com uma trajetória marcada pela defesa 
classista, ocupando cargos como o de Dire-
tor Geral da Academia de Polícia Penal do 
RS (ACADEPEN RS) e presidente-fundador 
da União Gaúcha dos Policiais Penais (UGE-
PEN), tornou-se o primeiro Policial Penal a 
ocupar mandato eletivo em uma capital.

SEGURANÇA PÚBLICA E A  
INCLUSÃO DOS JOVENS NO  
MERCADO DE TRABALHO
Servidor público há mais de 20 anos, Ale-
xandre Bobadra, 41 anos, foi pré-candi-

N

PORTO ALEGRE NÃO PODE PARAR
Tendo como lema "Porto Alegre não pode parar!", seu mandato é voltado à 
Segurança Pública e à inclusão dos jovens no mercado de trabalho

Seu Gabinete Móvel 
está pronto para entrar 
em operação após as 
restrições impostas 
pela pandemia. Irá 
percorrer bairros e vilas 
da Capital prestando 
serviços de orientação 
vocacional e vida 
acadêmica aos jovens...
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CEM POR CENTO
Em cinco meses de mandato, economizou R$ 87.891,36 aos cofres públicos adotando a política de Gasto Zero no gabinete 
e já cumpriu 100% de suas propostas de campanha

dato a governador do Estado, em 2017, e 
concorreu a deputado federal em 2018, 
chegando a receber mais de 20 mil votos 
que lhe garantiram a posição de segundo 
suplente do PSL na Câmara Federal. Foi 
também pré-candidato a prefeito de Porto 
Alegre em 2020, mas optou por concorrer 
ao Legislativo, sendo eleito vereador da 
Capital com 4.703 votos. Tendo como lema 
‘Porto Alegre não pode parar!’, seu manda-
to é voltado à Segurança Pública e à inclu-
são dos jovens no mercado de trabalho. 

A GESTÃO MODELO DE BOBADRA
Em cinco meses de mandato, economizou 
R$ 87.891,36 aos cofres públicos adotando 
a política de Gasto Zero no gabinete e já 

cumpriu 100% de suas propostas de cam-
panha. 

Apresentou 22 projetos de lei, quatro mo-
ções de apoio a melhorias nas carreiras das 
forças de segurança e implementou quatro 
das seis Frentes Parlamentares propostas 
para contribuir com o desenvolvimento de 
Porto Alegre. Mais de 70 demandas foram 
acolhidas e encaminhadas para solução 
junto aos órgãos responsáveis, além dos 
pedidos de indicação ao Executivo volta-
dos ao enfrentamento da Covid. 

Seu Gabinete Móvel está pronto para entrar 
em operação após as restrições impostas 
pela pandemia. Irá percorrer bairros e vilas 

da Capital prestando serviços de orientação 
vocacional e vida acadêmica aos jovens, 
além de auxílio para abertura de empresas.

Na Segurança, tem atuado para dar prota-
gonismo ao Legislativo Municipal em ini-
ciativas voltadas à garantia de uma Porto 
Alegre mais segura. 

Como Policial Penal mais votado do Brasil, 
sua eleição representou uma conquista à 
categoria na capital de todos os gaúchos. 
Advogado e professor foi eleito presidente 
da Comissão de Segurança Urbana, Defesa 
do Consumidor e Direitos Humanos (Cede-
condh) na Câmara de Vereadores de Porto 
Alegre para o exercício 2021/ 2022.
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Regionais
Pessoas e as associações que atuam em prol do parlamento municipal no país
Lucio Vaz

UVB/Brasil
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AVASB
Reunião da Avasb, em São José do Herval, liderada pelo presidente Biro Biro, de Barros Cassal/RS

ASCAMAJA
Umas das mais atuantes associações do RS. Na foto, o 
presidente, Roberto Forchesatto

UNIÕES ESTADUAIS
Da esquerda: Cezinha Ronchi (ASCAMVES); Evandro Lott 
(UVB/MG); Gilson Conzatti (UVB); Ricardo Oliveira (Uvego); 
Terciliano Gomes (Uvet); Bruno Rios (UCMMAT)
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UVVAET
Com a presença de deputados e do governador Mauro Carlesse foi inaugurada uma sala na Assembleia Legislativa do 
Tocantins, destinada à Associação de Vereadores do Vale do Araguaia

UVCM
Vereador Asaf Sobrinho é reeleito 
para presidir a entidade do Maranhão

UVC
Vereador Toim Braga lidera os vereadores do Ceará, através da presidência na 
entidade

AVEP E UVB/BA
Da esquerda: presidente da União dos Vereadores da Bahia,Edylene Ferreira; 
presidente Gilson Conzatti; e o presidente da Associação dos Vereadores do 
Piauí, José Cardoso
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A UVB Animal foi criada com o objetivo de 
orientar legisladores municipais em torno 
deste importante tema.

A UVB considera prioritária a defesa da 
causa animal, bem como o enfrentamento 

Pós graduada em direito do Trabalho, Ra-
faela Cristina de Oliveira, participou da 
programação do Encontro Nacional de 
Legislativos com o tema Instagram como 
ferramenta de comunicação no mandato, 
que empreende utilizando mídias sociais, 

Causa animal é pauta na UVB

Instagram como 
ferramenta de 
comunicação do 
mandato

Lucio Vaz

Lucio Vaz

Em Evidência

NA PAUTA 
A causa animal tem obtido espaço na agenda de discussões da União dos Vereadores do Brasil. Na foto, ativistas da causa

RAFAELA CASALOTTI 
A palestrante ressaltou a importância 
da comunicação na era digital

aos maus tratos destes.

A entidade tem levado esta discussão 
para o Brasil inteiro. Prova disso, foi o 
recente painel realizado durante um dos 
principais eventos de sua agenda.  Sob 

comando da vereadora Juliana Prudên-
cio e do vereador Cadu Barbosa, o painel 
reuniu vereadores de todas as regiões do 
Brasil, e foi amplamente replicado nas re-
des sociais.

como principal meio de divulgação, apro-
fundou-se no tema fazendo várias espe-
cializações. Hoje é facilitadora do assunto 
Marketing Digital, instruindo as pessoas 
para que se posicionem e mostrem suas 
melhores versões dentro do digital.
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Leandre Dal Ponte  
Deputada Federal do Paraná, Presidente da 

Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância 
do Congresso Nacional

começo da história de todo ser 
humano está na sua Primeira 
Infância. Trata-se do período 
que vai dos 0 aos 6 anos de 

idade, que é quando ocorrem os maiores 
estímulos para o desenvolvimento das suas 
habilidades cognitivas e sensoriais. Nessa 
fase, o cérebro da criança possui uma enorme 
elasticidade. Podemos imaginar que ele atue 
como uma esponja, que absorve tudo ao seu 
redor. Por isso, diferente de outros seres vivos, 
os humanos são seres socialmente construí-
dos, ou seja, não nascemos prontos, mas nos 
desenvolvemos à medida em que recebemos 
estímulos do meio em que estamos inseridos.  

Isso significa dizer que ninguém nasce bandi-
do, assim como ninguém nasce violento. Esse 
tipo de comportamento é aprendido ao longo 
da vida. Alguns aprendem em casa, outros na 
escola, outros no bairro.

Por conta desse contexto, uma série de pesqui-
sas foram e continuam sendo desenvolvidas 
para se compreender melhor os benefícios de 
se ter uma atenção especial às crianças na fase 
da Primeira Infância. O que se sabe até agora 
é que ela é a maior janela de oportunidades 
que temos para mudar a realidade de uma 
comunidade. E isso não apenas em termos so-
ciais, mas também em termos econômicos. Em 
2000, James Heckman ganhou o Prêmio Nobel 
de Economia com um estudo que mostrou que 
cada 1 dólar investido na Primeira Infância re-
tornava em 7 dólares para o Estado.

Isso significa que se uma criança é criada em 
um espaço saudável, com serviços de saúde de 
qualidade, tendo atenção da mãe e do pai, com 
uma alimentação adequada e vivendo em espa-
ços que proporcionem o pleno desenvolvimento 
das suas capacidades sensoriais, sociais e cog-
nitivas, são altas as chances dessa criança se tor-
nar um adulto mais criativo, mais atrativo para o 
mercado de trabalho, menos violento e menos 
dependente dos serviços e da tutela do Estado.

Por isso, em 2016 o Brasil aprovou uma das 
leis mais avançadas do mundo para a prote-

A primeira 
infância e o futuro 

das cidades
ção especializada dessa fase da vida: o Marco 
Legal da Primeira Infância (Lei 13.257, de 8 de 
março de 2016). Uma lei ainda pouco conheci-
da de muitos gestores públicos, mas que terá 
sua implementação cada vez mais cobrada 
pelos órgãos de controle.

Tamanha é a importância da Primeira Infân-
cia que, por um trabalho da Frente Parlamen-
tar Mista da Primeira Infância do Congresso 
Nacional, o Governo Federal assumiu o tema 
como prioridade absoluta em seu Plano Plu-
rianual (PPA). Da mesma maneira, os Tri-
bunais de Contas Estaduais têm preparado 
recomendações para análises das contas dos 
Estados e Municípios, buscando verificar 
quais políticas e investimentos têm sido feitos 
para aproveitar essa janela de oportunidades.

A atenção integral à Primeira Infância pode 
transformar o futuro das cidades, pois as po-
líticas que buscam proporcionar o desenvol-
vimento das crianças nessa fase da vida estão 
não pensando apenas no agora, mas em como 
queremos que seja o amanhã. Por isso, é papel 
de todos nós que ocupamos uma função públi-
ca pensarmos no que estamos fazendo agora 
para garantir um futuro melhor a essas crian-
ças que, como sabemos, dependem de nós.

Então, se a resolução dos problemas comple-
xos deve começar sempre pelo começo, é na 
Primeira Infância que encontraremos as solu-
ções mais duradouras para que nossas cida-
des tenham o futuro que sonhamos para elas.

Opinião

O
... o Prêmio Nobel de 
Economia com um 
estudo que mostrou que 
cada 1 dólar investido 
na Primeira Infância 
retornava em 7 dólares 
para o Estado

“



28 SESSIONE  |   Nº 3 - 2021

No ano de 2016, 
candidato a 
prefeito entra 
numa oficina de 
motos e ouve “- Tu 
és o cara que vai 
construir o Cristo 
e nós vamos doar 
as terras”

surgimento da estátua é o 
resultado da ousadia e deter-
minação de um homem que 
abraçou a idéia, não mediu 

esforços, enfrentou desafios e fez tornar 
realidade o sonho 
de muitos: Adroaldo 
Conzatti, que em cer-
ta ocasião, foi chama-
do pelo padre da ci-
dade que acreditava 
que ele seria o único 
que poderia acreditar 
na idéia de construir 
o “cristo de Encanta-
do”. Outras pessoas 
também se manifes-
taram que queriam 
construir uma está-
tua. O tempo passou 
e ficou só na idéia.

No ano de 2016, can-
didato a prefeito entra numa oficina de 
motos e ouve “- Tu és o cara que vai cons-
truir o Cristo e nós vamos doar as terras”. 

Patrícia Cruz

Cristo em Encantado

O

Cristo Protetor 
de Encantado, 
do Brasil e do 
Mundo

A estátua de Encantado terá o nome 
de Cristo Protetor e terá 43 metros de 
altura

Essa foi a motivação que faltava para Con-
zatti assumir o compromisso da constru-
ção do Cristo de Encantado. A proposta era 
construir uma imagem maior do que a do 
Rio de Janeiro, sem dinheiro público e com 

a participação da co-
munidade. 

Já no cargo de prefei-
to, chamou um en-
genheiro e solicitou 
o projeto. Depois de 
oficializada a doa-
ção das terras, fez 
um chamado para a 
comunidade quando 
apresentou a planta 
da obra e propôs a 
criação de uma asso-
ciação para arrecadar 
recursos. A obra vai 
custar mais de dois 
milhões de reais e 

esta sendo construída com dinheiro de do-
ações da comunidade, sem nenhum recur-
so público.

A REALIDADE

O Cristo Protetor de Encantado é uma realidade e esta em fase de 
conclusão prevista para dezembro de 2021, mede 43 metros de altura, 
contando o pedestal, onde terá um elevador interno para que o visitante 
possa chegar ao coração do cristo e visualizar as belas imagens do vale 
do taquari. Para construir o maior Cristo do Brasil, o povo Encantadense 
que venceu pelo trabalho árduo, movido pela Fé e Devoção, agora está 
se unindo para transformar esse lindo sonho em realidade.

O Cristo Protetor de Encantado é a união de ideias e esforços de 
famílias, líderes encantadenses, religiosos e empresários, que visam 
marcar a força da fé, da devoção e da gratidão de um povo, que venceu 
pelo trabalho.
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Fórum Nacional da Mulher Parlamentar
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A UVB vai até você
Com o intuito de compartilhar conhecimentos, ouvir as reivindicações e demandas 
principalmente defender os direitos dos cidadãos, Gilson Conzatti percorre o país. 
Confira algumas imagens
Lucio Vaz

Pelo Brasil
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BELMONTE-BA
Em Belmonte, presidente do legislativo Municipal, Luciano Andrade (luluca) e o 
presidente da UVB Gilson Conzatti

PORTO SEGURO-BA
Presidente da Câmara Municipal 
de Porto Seguro, Ariana Fehlberg; 
vice-presidente, Robinson Leão e o 
Presidente da UVB; Gilson Conzatti

ARAPIRACA
No municípios alagoano, presidente 
Gilson Conzatti participa de encontro na 
residência do vereador Fabiano Leão

PERNAMBUCO
Câmara de Igarassu promove encontro 
com presidente da União dos Vereadores 
do Brasil, Gilson Conzatti e vereadores 
da região metropolitana de Recife
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ITAPEBI, BAHIA
Presidente da UVB, Gilson Conzatti, durante visita onde foi recebido pela vereadora 
Norma Queiroz, juntamente com os colegas Wanderley de Souza e Romildo Silva

UVEAL
Presidente da UVB, Gilson Conzatti, 
é recebido na sede da União dos 
Vereadores de Alagoas

BONITO, PERNAMBUCO
No município pernambucano, câmara 
municipal promove seminário regional 
de vereadores

SANTA CRUZ CABRÁLIA, BAHIA
Secretária da câmara, Maria Helena  
recebe o presidente da UVB, Gilson 
Conzatti

BARRA VELHA
No município catarinense, a equipe da 
UVB participa de assembleia da AVEVI
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Fernanda Marinela  
Conselheira Nacional do Ministério Público

procedimento licitatório é 
destinado à seleção da me-
lhor proposta dentre as apre-
sentadas por aqueles que 

desejam contratar com a Administração 
Pública. Esse instrumento baseia-se na 
ideia de uma competição a ser travada, 
isonomicamente, entre os que preenchem 
os atributos e as aptidões necessários para 
o bom cumprimento das obrigações.

A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 inicia 
novo marco legal nas contratações públi-
cas, o que implica em revogações expres-
sas de normas anteriores, alterações de 
outras regras, além da derrogação de dis-
posições anteriores que não se amoldam 
às suas diretrizes, independentemente de 
previsão expressa nesse sentido, conforme 
disposto no art. 2º da Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro.

Assim, a vigência de normas especiais an-
teriores à nova Lei Geral dependerá da de-
monstração de sua compatibilidade com a 
atual legislação, inviabilizando a análise 
de forma isolada dos dispositivos legais, 
sendo imprescindível que as premissas va-
lorativas de cada um dos sistemas norma-
tivos sejam observadas.

A nova lei passou a vigorar a partir da data 
de sua publicação, tendo sua aplicação 
imediata, porém, o legislador estabeleceu 
que a Lei nº 8.666/93, a Lei nº 10.520/02 e 
parte da Lei nº 12.462/01 somente serão re-
vogados após dois anos da publicação da 
nova legislação. Dessa forma, haverá dois 
anos de convívio entre os regimes antigo e 
a nova regra de licitação e contratos admi-
nistrativos. 
 
Nesse intervalo de tempo, a Administra-
ção poderá aplicar qualquer dos regimes, 
conforme sua preferência, regra previs-
ta de forma clara no art. 191, da Lei nº 
14.133/2021. É importante consignar, no 
entanto, que a opção escolhida pelo po-
der público deve ser indicada, expressa-

O regime de 
transição da nova 
Lei de Licitações

mente, conforme o caso, no edital e no 
aviso ou instrumento de contratação dire-
ta, estando vedada a aplicação, num mes-
mo procedimento, das leis antigas com a 
lei nova.

Por conseguinte, o contrato respetivo tam-
bém será disciplinado pela lei escolhida 
quando da instauração do procedimento 
licitatório ou do processo de contratação 
direta, sendo tais regras observadas até a 
sua conclusão, incluindo, as respectivas 
alterações ocorridas durante a vigência 
contratual.

É cediço que as mudanças vão impactar 
muito na gestão pública, porém, o prazo de 
adaptação é construtivo, exigindo, portanto, 
que os entes federados se organizem para fa-
zer uma transição que prime pela segurança 
jurídica e eficiência administrativa.

Opinião

O

A Lei nº 14.133, de 1º 
de abril de 2021 inicia 
novo marco legal nas 
contratações públicas, 
o que implica em 
revogações expressas 
de normas anteriores, 
alterações de 
outras regras, além 
da derrogação de 
disposições anteriores 
que não se amoldam 
às suas diretrizes, 
independentemente 
de previsão expressa 
nesse sentido

“
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A UVB vai até você
Com o intuito de compartilhar conhecimentos, ouvir as reivindicações e demandas 
principalmente defender os direitos dos cidadãos, Gilson Conzatti percorre o país. 
Confira algumas imagens
Lucio Vaz

Pelo Brasil
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NATAL, RIO GRANDE DO NORTE
A Fecam/RN juntamente com a UVB, promoveu palestra sobre a nova reforma eleitoral

JORNADA POTIGUAR DE 
EDUCAÇÃO PARLAMENTAR
Guamaré/RN foi o palco do encontro 
que reuniu parlamentares de diversas 
regiões do estado

UVB/PB
A recém formada União dos Vereadores 
da Paraíba realizou o I Encontro de 
Vereadores, na cidade de Rio Tinto

LEGISLADORES GRANFPOLIS
Vereadores de 22 municípios da grande 
Florianópolis,participam de captação  
oferecida pela UVB
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ITABELA, BAHIA
Em Itabela, presidente da UVB, Gilson Conzatti, presidente da câmara, Tio Pedro, 
demais Vereadores e Ouvidor da Câmara Municipal de Itabela

GUARATINGA, BAHIA
Presidente da UVB, Gilson Conzatti 
participa da sessão na câmara do 
município

ITAGIMIRIM, BAHIA
Vereadores Valdirinei dos Santos, 
Marcio Carvalho, Elias José da Silva, e 
a vereadora, Marlucia Martins da Silva 
recebem o presidente da UVB,  
Gilson Conzatti

UVESC
O presidente da UVB, Gilson Conzatti, e 
o procurador jurídico, Dr. André Camillo 
são recebidos pelo presidente da UVESC, 
Anderson Guzzatto, juntamente com o 
diretor Cristiano Mota, e o procurador da 
entidade, Dr. Vinícius Neres

EUNÁPOLIS, BAHIA
Presidente Jorge Maécio e demais 
Vereadores da Câmara Municipal de 
Eunápolis, recebem o presidente da UVB
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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. 

A Medalha Mulher Destaque Brasil foi 
criada para agraciar mulheres que se des-

A solenidade acontecerá na tarde da sexta-
-feira, dia 10 de dezembro de 2021, na cida-
de de Encantado,no Rio Grande do Sul
 
A condecoração é destinada a agraciar ve-
readores e vereadoras, assessores, direto-
res, procuradores, servidores de câmaras 
municipais, além de câmaras municipais, 
entidades legislativas, assessorias, pesso-
as jurídicas e físicas que se destacam com 
condutas positivas na defesa e na valori-
zação do Poder Legislativo Municipal e do 
municipalismo durante o ano em vigência. 

A entrega da honraria será realizada em 
solenidade presidida pelo presidente da 
União dos Vereadores do Brasil. Para rece-
ber a Medalha TOP LEGISLATIVO, o indi-
cado deverá encaminhar para a União dos 
Vereadores do Brasil (e-mail – brasilia@
uvbbrasil.com.br), uma justificativa que 
comprove o seu compromisso com a defesa 
e valorização do Poder Legislativo Munici-
pal. As justificativas serão avaliadas e clas-
sificadas por uma comissão indicada pela 
UVB. As inscrições são gratuitas e estarão 
abertas até o dia 26 de novembro.

Medalha Mulher Destaque Brasil 
será entregue em Salvador

Medalha Top Legislativo 2021 vai 
homenagear 100 personalidades

Lucio Vaz

Lucio Vaz

Agenda UVB

tacam em seus mandatos, ou, que tenham 
prestado relevantes serviços no sentido 
de divulgar e fortalecer o papel da mulher 
na política e nas esferas de decisão e de 
poder e que tenham honrado suas biogra-
fias por seus feitos e condutas positivas.

Neste ano, excepcionalmente, a entrega 

da Medalha Mulher Destaque Brasil será 
realizada, em solenidade presidida pelo 
presidente da União dos Vereadores do 
Brasil, durante o Encontro Nacional de 
Legislativos Municipais em reunião do Fó-
rum Nacional da Mulher Parlamentar da 
UVB, que acontece de 21 a 24 de setembro 
em Salvador/BA.

A solenidade acontecerá na tarde da sexta-feira, dia 10 de dezembro de 2021, na 
cidade de Encantado,no Rio Grande do Sul

UVB cria Medalha Mérito em Comunicação homenageando o jornalista Adriano Mazzarino

Parlamentares municipais, autoridades 
municipais, estaduais e federais, 
instituições em geral, empresas de 
comunicação, jornalistas, colunistas, 
radialistas, assessores de imprensa e 
comunicadores que tenham se destacado 

na comunicação com a divulgação de ações 
positivas dos mandatos parlamentares, 
gestões legislativas ou atividades legislativas 
em geral, divulgando e informando o 
trabalho dos agentes do Poder Legislativo 
Municipal, poderão ser agraciados com 

a Medalha .Em 2021 os homenageados 
serão agraciados em solenidade que 
acontecerá no dia 10 de dezembro na 
cidade de Encantado/RS, durante a 
solenidade da entrega da Medalha TOP 
Legislativo.
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Marcha dos Vereadores 2021

UNIDOS EM PROL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 
O presidente da UVB, Gilson Conzatti e o Ministro do Tribunal de Contas da União, 
João Augusto Nardes

presidente da União dos Vere-
adores do Brasil (UVB), Gilson 
Conzatti, esteve reunido com o 
Ministro do Tribunal de Con-

tas da União, João Augusto Nardes, onde 
confirmou o lançamento da cartilha Go-
vernança Pública Municipal na XX Marcha 
dos Legislativos de 2021.

A cartilha tem como objetivo levar infor-
mação de forma clara e objetiva aos (às) 
prefeitos (as) vereadores (as) brasileiros 
(as) com o intuito de implantar e imple-
mentar a política de governança pública 
em seus municípios. Esse tema vem sen-
do difundido no âmbito federal de forma 
materializada desde 2017, quando o decre-
to nº 9.203 da Política de Governança foi 
instituído no âmbito federal. De lá para cá, 
a governança pública tem avançado com 
certa velocidade nos estados e rapidamen-
te chegará aos municípios.

TESE DA GOVERNANÇA
O ministro Nardes, sempre foi um defensor 
da governança: “Por meio da tese da go-
vernança, que, de forma simples, promete 
criar valor público à sociedade mediante 
mecanismos de liderança, estratégica e 
controle, acreditamos que alguns proble-
mas possam ser sanados, a fim de trans-
formar positiva a administração Pública” 
afirma Nardes.

A cartilha vem como uma importante fer-
ramenta aos vereadores, conforme afir-
ma Ministro: “Estimo que esta cartilha de 
governança seja o caminho para unir os 
(as) vereadores (as) prefeitos(as) recém- 
eleitos(as) ou reeleitos (as)e que, dessa 
forma, possam avançar na melhoria das 
entregas das políticas públicas aos(às) 
cidadãos(ãs), a fim de dar mais dignidade 
às famílias e proporcionar melhores condi-
ções de vida à nação”, finalizou o Embai-
xador da Rede Governança Brasil, Minis-
tro, Augusto Nardes.

Ministro Nardes lança 
Cartilha Governança 
Pública Municipal

O
Secom UVB | Edição: Lucio Vaz 
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