
Congresso Estadual de Vereadores reuniu mais de 400  

congressistas em Salgueiro  
 

A CIDADE 

O município de Salgueiro, no sertão central de Pernambuco, recebeu o Congresso 

Estadual de Vereadores, Servidores e Prefeituras Municipais, em parceria com a Associação 

dos Vereadores do Araripe - AVA, no período de 28 de abril a 1º de maio, no Salgueiro 

Plaza Hotel. O evento enfatizou as principais mudanças no calendário eleitoral para o pleito 

de 2016, com a presença de especialistas no assunto e lideranças políticas. 

A escolha do município se deu com o objetivo de contemplar a região do Sertão 

Central, do Moxotó, do Pajeú, do Araripe e do São Francisco, aproveitando para comemorar 

a data de emancipação política da cidade no dia 30. “Atendemos ao pedido dos vereadores 

da região e do prefeito de Salgueiro, Marcones Libório, além de ser uma cidade polo, tem 

uma boa localização e é atrativa”, afirmou Josinaldo Barbosa. 

 

Salgueiro que foi emancipada em 30 de abril de 1864, tem como atividades 

econômicas predominantes, a agricultura e o comércio varejista. Pode-se dizer que está no 

coração do Nordeste devido a sua localização estratégica do ponto de vista logístico, no 

cruzamento das BR's 232 e 116. 

Entre os pontos turísticos estão a Igreja Matriz de Santo Antônio; a Serra da Onça 

com uma visão panorâmica da cidade; a Pedra Preta que possui nas suas laterais, caldeirões 

onde se acumula água para o consumo humano; a Serra das Princesas que traz em seu 

entorno e no topo uma grande variedade de vegetação e animais silvestres; o Sítio 

Arqueológico do Sítio Paula, com inscrições rupestres gravadas nas pedras feitas pelos 

povos primitivos que habitavam a região, entre outros.  

 

Imagem do alto da cidade de Salgueiro 



O EVENTO 

Credenciamento 

Na quinta-feira (28), primeiro dia do Congresso, realizado no auditório do Salgueiro 

Plaza Hotel, começou o credenciamento e entrega de materiais aos participantes durante as 

inscrições. 

 

Vereadores recebendo os materiais 

Congresso 

A solenidade de abertura ocorreu na sexta-feira (29), com a participação do 

presidente da UVP Josinaldo Barbosa, do prefeito de Salgueiro Marcones Libório de Sá, do 

presidente da Câmara de Salgueiro Pedro Pereira, do presidente da AVA Ubirajara Araripe, 

do presidente do Instituto Egídio Ferreira, advogado Carlos Neves Filho, do deputado 

federal Augusto Coutinho, do deputado estadual e atual secretário de Saneamento do Recife, 

Alberto Feitosa, do deputado estadual Augusto Cesar, do deputado estadual Lucas Ramos, 

do prefeito de Amaraji Jânio Gouveia, da gerente de Fortalecimento Sociopolítico da 

Secretaria da Mulher do Estado, Beatriz Vidal, e da vereadora de Salgueiro Raimunda 

Barros. A cerimônia contou com a apresentação de dois grupos culturais de Serra Talhada: 

Xaxado Cabras de Lampião e Dança de Coco Vila Bela que animaram os congressistas.  



 

Acima: Integrantes da mesa de abertura 

O presidente da União de Vereadores de Pernambuco – UVP fez a abertura oficial do 

Congresso demonstrando a satisfação em promover o encontro com o apoio da diretoria da 

entidade. “Espero que seja um dos melhores Congressos, pois a gente tem procurado 

inovar”, enfatizou o presidente. 

 

Presidente da UVP Josinaldo Barbosa durante discurso  

Cumprimentando todos da mesa, o presidente da Câmara de Salgueiro Pedro Pereira 

desejou um bom encontro a todos. “É uma alegria imensa receber os colegas de outros 

municípios. Espero que vocês encontrem uma boa recepção por onde passarem e que saiam 

de Salgueiro reconhecendo a hospitalidade do município”, afirmou.  



 

Presidente da Câmara de Salgueiro Pedro de Compadre 

Ubirajara Araripe, presidente da AVA, parabenizou a UVP e aos presidentes de 

Câmaras por levarem os vereadores e servidores ao congresso. “É uma satisfação para a 

Associação dos Vereadores do Araripe ser parceira da UVP para realizar mais um 

Congresso Estadual”.  

 

                Presidente da AVA Ubirajara Araripe, um dos parceiros do Congresso 

Ainda falaram os deputados estaduais e federais, prefeito e secretários presentes que 

ressaltaram a importância da UVP para os vereadores e a população, e sobre a atual crise no 

Brasil.  



 

Deputado federal Augusto Coutinho durante discurso 

Em seguida foi apresentado o vídeo institucional da entidade que mostrou o trabalho 

e as mudanças da UVP promovidas pela atual gestão. 

Após a abertura, teve início a programação das plenárias. A primeira delas versou 

sobre “Aplicabilidade da Nova Legislação Eleitoral para o Pleito de 2016 – Principais 

Vedações”, ministrada pelo advogado, diretor-geral da Escola Superior da Advocacia – 

OAB/PE e presidente do Instituto Egídio Ferreira Lima, Carlos Neves, que apresentou os 

principais pontos da nova legislação eleitoral. “A lei eleitoral restringiu ainda mais a 

propaganda política, a forma e os gastos de fazer campanha foram mudados, houve um 

controle no sistema eleitoral”.  

 

Advogado Carlos Neves na palestra sobre Calendário Eleitoral 



Antes de finalizar o segundo dia de Congresso, os vereadores puderam tirar dúvidas 

e questionamentos com o advogado durante o momento de debate. 

 

Vereadores interagem com os palestrantes  

No sábado (30), as atividades do terceiro dia de Congresso foram conduzidas pela 

palestra do assessor chefe da presidência do TRE-PE e professor de Direito Eleitoral e 

Direito Administrativo, Henrique Melo, com o tema “Principais Mudanças no Calendário 

Eleitoral – campanha / Propaganda”, que trouxe um resumo sobre Registro de Candidaturas, 

Propaganda Eleitoral, Arrecadação de Recursos e prestação de contas. “Para que não 

constitua propaganda antecipada, é preciso não envolver pedido explícito de voto, fazer 

menção à pretensa candidatura, nem exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos”, 

enfatizou. 

 
 

Professor Henrique Melo durante palestra 

 



Já os advogados da Fernandes Pinto Advocacia, Leonardo Vigolvino, Paulo Pinto e 

Gustavo Rocha abordaram os “Aspectos da Reforma Eleitoral com ênfase em Propaganda 

nas Eleições – Casos Práticos”.  

 

 

Os congressistas acompanharam atentamente as palestras 

No domingo (1º/05), a mesa dos trabalhos contou com a palestra “A Lei Geral das 

Micro e Pequenas Empresas e a Gestão do Desenvolvimento Municipal”, ministrada pelo 

instrutor do SEBRAE, Marino Abreu, que explicou o processo de regulamentação e 

implementação da Lei Geral, além da implantação de políticas de desenvolvimento e os 

resultados para o município. “Para aderir ao programa é preciso ter a Lei Geral 

implementada, adesão formal à REDESIMPLES e o termo de adesão assinado pelo 

prefeito”, ressaltou.  

 

Instrutor do SEBRAE Marino Abreu palestrando sobre Lei Geral 



Por fim, o diretor jurídico da UVP, advogado e vereador da cidade de Moreno, 

Severino Cezário Vieira, trouxe a palestra “Inconstitucionalidade de Leis Municipais”, 

abordando aspectos da autonomia municipal, e os tipos de controle de constitucionalidade. 

“É necessário que os gestores de Câmaras sejam transparentes em suas atividades 

legislativas”, enfatizou. 

 

Diretor jurídico da UVP Severino Cezário na palestra sobre Inconstitucionalidade 

Em seguida, houve o encerramento do Congresso da UVP, o presidente Josinaldo 

Barbosa agradeceu aos vereadores que vieram de todos os cantos do estado e pelo grande 

sucesso do evento. “Gostaria de agradecer a todos vocês pelo Congresso excelente que nós 

realizamos nesses quatro dias e vamos seguir melhorando, pois a UVP é nossa”, finalizou. 

 

Josinaldo Barbosa encerra mais um Congresso Estadual 



Após Josinaldo encerrar o Congresso foram sorteados televisão, notebook, lavadora 

de roupas, fogão e aparelho de som para os servidores e vereadores que ficarem até o fim do 

encontro. Mais de 400 congressistas representando as Câmaras Municipais do Estado 

puderam participar ativamente nesses quatro dias.  

  

Vereador de Salgueiro recebe prêmio das mãos do vereador de Sertânia 

 

 

VEREADORES DE TODO ESTADO PARTICIPARAM DO EVENTO 

 

 

 



 

 

 

 

Vereadores lotaram o Plenário nos quatros dias de Congresso 


