
Desde 1975, ano em que foi criada, 
a União de Vereadores de Pernambuco 
se preocupa em conscientizar os vere-
adores sobre seus direitos e deveres. 
Destaca-se pela unidade da categoria, 
defesa dos interesses do parlamento 
municipal e prestação de serviços aos 
associados.

Ao longo desses anos, a entidade 
tem se comprometido com o forta-
lecimento e a transparência do Poder 
Legislativo Municipal, por isso a cada 
ano trabalha auxiliando os vereadores 
no exercício do mandato parlamentar 
através de capacitações, difundindo a 
importância deles para a população. 

    Conheça os serviços da UVP    
Assessoria Jurídica e Assessoria Legisla-

tiva - defesa dos vereadores e Câmaras na 
Justiça, consultas e orientações sobre legisla-
ção municipal, e assessoria na elaboração e 
discussão de projetos de lei, resolução, reque-
rimentos.

Assessoria de Comunicação - defesa e di-
vulgação das ações dos vereadores e das Câ-
maras Municipais nos meios de comunicação.

Hospedagem na “Casa do Vereador ” - 
ponto de apoio para os vereadores do Estado, 
com hospedagem, serviços de escritórios, es-
paço para reuniões, eventos e cursos de ca-
pacitação. 

Consolidação das Decisões e Pauta de  
Julgamento do TCE-PE - acompanhamento 
das decisões e pautas do TCE-PE e envio para 
as Câmaras Municipais.

Carteira do Vereador - emissão da carteira 
oficial do vereador, com modelo aprovado pelo 
TRE, e assinada pelo juiz eleitoral do  município.                    

Adesivo do Vereador - confecção do adesi-
vo oficial de identificação do membro do Poder 
Legislativo Municipal.

Cartilha “Papel do Vereador ” - publicação 
com ilustrações e linguagem popular voltada 
para os vereadores e a população em geral 
descrevendo funções, funcionamento e papel 
da Câmara Municipal, servindo de orientação 
para o exercício do mandato do vereador. 

Cursos de Capacitação - oferta de cursos  
em parceria com a Escola do Legislativo da 
ALEPE e com a Escola de Contas Públicas Prof. 
Barreto Guimarães do TCE-PE.

Congressos estaduais e regionais - promo-
ção de congressos com debates, palestras e 
capacitações sobre temas de interesse munici-
pal, com a participação de juristas e especialis-
tas em administração pública.

Ação da UVP Mulher – mobilização e parti-
cipação das vereadoras para fortalecer e con-
solidar a representação política das mulheres 
em todo o Estado. 

Defesa das Câmaras e vereadores  -  
mobilização e participação nos movimentos lo-
cais e nacionais em defesa da classe, para barrar 
Emendas Constitucionais que prejudicam o Po-
der Legislativo Municipal.

Parceria com o Programa Interlegis   -
implantação de páginas na internet para as Câ-
maras Municipais do Estado cumprindo as exi-
gências das leis de Acesso à Informação, de 
Responsabilidade Fiscal e de Transparência à 
sociedade.

Parcerias com TCE–PE, CGU, Ministério Pú-
blico, ALEPE - Essas respeitadas entidades são 
parceiras da UVP, participando das diversas ativi-
dades de capacitação e lutas políticas em favor 
da valorização dos vereadores.

Sede da UVP em Recife está pronta para receber todos os vereadores pernambucanos

Jornal da UVP
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Editorial

Expediente

Quero registrar a 
minha satisfação 
de ter sido esco-

lhido o novo presidente da 
União dos Vereadores de Pernambuco (UVP) 
para dirigir a entidade pelos próximos dois anos 
e agradecer a confiança em mim depositada 
pelos colegas vereadores. 

Nesta edição comemorativa aos 40 anos 
da UVP, destacamos os serviços que a entidade 
oferece para o vereador ficar atento aos bene-
fícios de ser um associado. Na seção “Mulher 
Vereadora” alguns pontos do aumento da par-
ticipação da mulher na política são destacados. 
O deputado federal Tadeu Alencar também 
contribuiu com texto sobre as principais mudan-
ças promovidas pela reforma política.

Ressalto que a minha relação com a entida-
de não é de hoje. Ao longo de seus 40 anos de 
existência ela se faz presente na minha história 
política desde quando ainda menino acompa-
nhava o meu irmão Eliezer Barbosa, ex-vere-
ador de Timbaúba, que fez parte do processo 
de criação da UVP.

Estou aqui para desempenhar um trabalho 
com muita responsabilidade nesta instituição 
reconhecida e respeitada em todo o país, e 
ressalto ainda que o desejo da nova gestão 
é aproximar os ex-presidentes e colaborado-
res em geral, pois a UVP não tem partido, ela 
precisa continuar sendo forte em benefício da 
população.

Já iniciamos uma das mudanças com a refor-
mulação do portal na internet, o qual tem um 
formato mais moderno e usual para contribuir 
ainda mais na aproximação com os membros 
das câmaras e a população em geral. 

Por fim, quero dizer aos vereadores que se 
juntem a nós, porque a UVP é nossa, estamos 
de braços abertos esperando-os na “Casa do 
Vereador ”, principalmente, aqueles que ainda 
não conhecem o trabalho da entidade a se en-
gajar nas lutas pelo fortalecimento da classe.

Boa leitura,

Josinaldo Barbosa
  Presidente da UVP

Presidente: Josinaldo Barbosa de Araújo
Vice-presidente: Olavo Aguiar Seve
Tesoureiro: Gilvan da Silva Barbosa
Jornalista responsável: Danielle Lins (MTB/PE 5915)
Diagramação: Leonardo Lopes

União dos Vereadores de Pernambuco (UVP)
Rua Altinho, nº 19, Madalena, 
Recife-PE, CEP 50610-140 Fone/Fax: 3228-6465
E-mails: uvp@uvp.com.br / neliauvp@yahoo.com.br /
comunicacao@uvp.com.br
Home-page: www.uvp.com.br

Participação da mulher 
na política

A força dos vereadores 
em Pernambuco

O aumento da participação feminina na 
política brasileira é uma causa defen-
dida e incentivada pela Justiça Elei-

toral. Em março de 2014, o TSE lançou, com o 
apoio do Congresso Nacional, a campanha “Mu-
lher na Política”. A campanha teve como principal 
objetivo sensibilizar os partidos para a impor-
tância da valorização da questão da igualdade 
de gênero, prevista na legislação eleitoral, que 
determina a reserva de vagas de no mínimo 30% 
e no máximo 70% para cada gênero no que se 
refere às candidaturas. 

Alguns pontos mostram que a 
mulher está conquistando o seu 
espaço no cenário político. Atual-
mente, o país é chefiado por uma 
mulher, a participação feminina 
cresce no âmbito do Judiciário e o 
eleitorado brasileiro é composto, 
em sua maioria, pelo gênero feminino (52,13%). 
No entanto, apesar de todos os avanços, um 
ranking divulgado no início do ano aponta que 
de 188 nações, o Brasil é o 156º no que se refere 
à representação da mulher no Poder Legislativo.

> Histórico

Em 1997, a Lei das Eleições (Lei n° 9.504/1997) 
passou a prever a reserva de vagas para a parti-
cipação feminina nos cargos proporcionais – de-
putado federal, estadual e distrital e vereador. Em 
2009, com a sanção da Lei n° 12.034 (a primeira 
minirreforma eleitoral), essa participação passou 
a ser obrigatória. O novo texto, que consta do 
parágrafo 3º do art. 10 da Lei 9.504, estipula que 
sejam preenchidas (e não apenas reservadas) “as 

MULHER VEREADORA

candidaturas com o mínimo de 30% e o máximo 
de 70% de cada sexo”.

> Pioneiras

A luta das mulheres pelo espaço na política é 
antiga. Ainda no período do Império, em 1880, a 
dentista Isabel de Mattos Dillon evocou na Justi-
ça a Lei Saraiva (que permitia aos detentores de 
títulos científicos votar) para requerer seu alista-
mento eleitoral.

Nos anos seguintes, surgiram vá-
rias iniciativas isoladas para permitir 
o voto feminino. Em 1894, Santos, 
no litoral paulista, promulga o direi-
to das mulheres ao voto. A medida 
foi derrubada no ano seguinte. Em 
1905, três mulheres conseguiram se 
alistar e votar em Minas Gerais.

Em 1928, o Brasil elege sua primeira prefeita: 
Alzira Soriano de Souza, na cidade Lages, no Rio 
Grande do Norte. O voto feminino só se tornou 
um direito nacional em 1932.

Aos poucos, as mulheres foram conquistan-
do cargos que, até então, eram exclusividade 
masculina. Em 1933, a média paulista Carlota de 
Queirós é eleita a primeira deputada federal do 
País. A Casa ao lado, o Senado, só elegeu suas 
primeiras parlamentares em 1990. Júnia Marise 
(Minas Gerais) e Marluce Pinto (Roraima) foram 
as primeiras senadoras eleitas do Brasil. Em 1994, 
Roseana Sarney é a primeira mulher escolhida 
pelo voto popular para chefiar um estado, o 
Maranhão.
Fonte site: Tribunal Superior Eleitoral / Portal Brasil

Célia Cardoso
 Coordenadora UVP Mulher

_____________________________

Ao longo da história a mulher vem alcançando a cada dia um papel mais 
significativo na sociedade. Dona de casa, esposa, mãe e profissional, o 
sexo feminino mostra na prática o seu dinamismo e flexibilidade.
Assim, tendo em vista ser uma entidade conectada à realidade social e 
levando em consideração também a força e a sensibilidade da parlamentar mulher, a UVP reser-
vou uma área especial para as vereadoras.
Comandada pela coordenadora Célia Cardoso, vereadora de Arcoverde, a UVP Mulher possui re-
presentatividade nos Congressos da entidade, participação na Sede, sempre em busca da valoriza-
ção e garantia dos direitos e prerrogativas das mulheres vereadoras, bem como o fortalecimento 
e consolidação da representação política das mulheres em todo o Estado.
“Assumir a coordenadoria da UVP Mulher é uma conquista que trará vez e voz à mulher vere-
adora dentro de uma entidade que representa os legisladores de Pernambuco”. 

UVP
Mulher 
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A força dos vereadores 
em Pernambuco

R esgatar a história 
da União dos 
Vereadores de 

Pernambuco é reviver o 
sonho de 22 vereadores 
preocupados em criar 
uma entidade que de-
fendesse e valorizasse a 
classe. 

Fundada em 20 de 
outubro de 1975, a UVP 
teve seu primeiro presi-
dente eleito em 1976, o 
vereador Expedito José 
Correia de Oliveira An-
drade. Conscientizar os 
vereadores da necessi-
dade do bom cumpri-
mento dos seus deveres, 
em busca de soluções 
para o desenvolvimen-
to dos municípios foi o 
maior propósito, do saudoso Expedito José, fa-
lecido em 2011. 

Há 40 anos a serviço do Poder Legislativo 
Municipal a União procura integrar, capacitar  e 
fortalecer os legítimos representantes da popu-
lação, por isso sempre esteve à frente de mo-
vimentos locais e nacionais em defesa da classe, 
trabalhando em parceria com a Associação Mu-
nicipalista de Pernambuco, Tribunal de Contas do 
Estado, Ministério Público, Controladoria Geral da 
União, Assembleia Legislativa de Pernambuco.

Outros vereadores presidiram a entidade 
como Romildo Gomes (Recife), José Lopes da Sil-
va Filho (Caruaru), Vanildo Leite (Olinda), Liberato 
Costa Júnior (Recife), José Barbosa (Belo Jardim), 
João Batista Rodrigues (Triunfo) e Severino Farias 
(Surubim).

Atualmente é presidida pelo vereador Josinal-
do Barbosa, do município de Timbaúba, que foi 
eleito em março de 2015, durante o Congres-
so Estadual de Vereadores realizado em Triunfo, 
Sertão de Pernambuco.

> Nova Diretoria

Composta por 26 diretores e 13 membros do 
conselho fiscal, a nova diretoria da UVP, eleita 
para o Biênio 2015/2017, foi empossada no dia 
20 de abril deste ano, durante uma solenidade 
em Timbaúba. 

Para o presidente Josinaldo Barbosa, é neces-
sário ampliar o número de Casas filiadas à enti-
dade como forma de aumentar a representativi-
dade da UVP fortalecendo o legislativo municipal 
e ressaltando cada vez mais, o papel do verea-
dor que é o político mais próximo da população. 

> Congresso Arcoverde

Arcoverde, no Sertão do Moxotó, sediou o 
primeiro Congresso Estadual de Vereadores na 
gestão do presidente Josinaldo Barbosa, no pe-
ríodo de 25 a 27 de junho de 2015, no auditório 
da Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde - 
AESA. 

A prefeita de Ar-
coverde Madalena 
Brito, os deputados 
estaduais Aluísio 
Lessa, Eduíno Brito, 
Julio Cavalcanti e 
Ângelo Ferreira, a 
gerente de Fortale-
cimento Sociopolíti-
co da Secretaria da 
Mulher do Estado, 
Beatriz Vidal, o se-
cretário Executivo 
de Articulação Po-
lítica, Anchieta Pa-
triota, entre outras 
lideranças políticas 
estiveram presentes.

Os congressistas 
puderam assistir às   
palestras do depu-
tado federal Tadeu 

Alencar sobre “Pacto Federativo”,  do advogado 
Márcio Alves  sobre “Processo Eleitoral no Brasil”,   
da  especialista em marketing político,  Adriana 
Nóbrega sobre  “Relacionamento e Postura na 
Atividade Pública”, e do senador Humberto Costa 
sobre “Reforma Política”.

Diante da avaliação positiva do Congresso em 
Arcoverde, a diretoria da UVP atende ao com-
promisso de investir em eventos regionalizados, 
realizando no período de 22 a 25 de outubro um 
Congresso na cidade de Garanhuns para marcar 
as comemorações dos 40 anos da entidade.

Conheça os membros da 
Diretoria Executiva e do
Conselho Fiscal no site 
www.uvp.com.br

    Foto 1: Vereadores prestigiam solenidade de posse | Fotos 2 e 3: Congresso em Arcoverde marca gestão de
    Josinaldo Barbosa

Os vereadores lotaram o auditório nos três dias 
de Congresso em Arcoverde

Abertura do primeiro Congresso Estadual na 
gestão de Josinaldo Barbosa
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Membros da Diretoria e Conselho Fiscal
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Em junho de 2013, a sociedade brasileira 
foi às ruas, numa mobilização que não 
se via no Brasil desde os “caras-pinta-

das” de 1992 ou as “Diretas Já” de 1984. Dessa 
vez, porém, o movimento clamava por mudan-
ças na forma de se fazer política no País. Era 
necessária uma reforma política ampla e urgen-
te. Recém-chegado à Câmara, o deputado Tadeu 
Alencar (PSB-PE) se integrou imediatamente a 
essa luta, inclusive assumindo uma das vice-pre-
sidências da Comissão Especial criada na Câmara 
para tratar do assunto.

Ao longo de quatro meses, Tadeu esteve na 
linha de frente da comissão, percorrendo Esta-
dos, participando de debates e audiências públi-
cas e conclamando a sociedade a se integrar à 
discussão e pressionar os deputados por mudan-
ças nos sistemas eleitoral e partidário brasileiros. 
Ao final, porém, a reforma aprovada contemplou 
apenas um pequeno percentual das mudanças 
desejadas. Interesses pessoais de políticos de-
fensores do atual sistema prevaleceram, impe-
dindo maiores avanços.

No entanto, alguns pontos importantes da 
reforma foram aprovados e já vão valer para 
2016, como o fim da reeleição para cargos do 
Executivo, a simplificação das exigências para 

apresentação de projetos de iniciativa popular e 
a derrota do Distritão, sistema eleitoral que ge-
raria prejuízos para o País caso fosse implemen-
tado. Também foi modificado o prazo para mu-
dança de partido, que passa a ser de no mínimo 
seis meses antes da eleição, com uma janela de 
30 dias na reta final para deputados e vereadores 
trocarem de partido sem perderem o mandato.

O prazo para estabelecer domicílio eleitoral, 
no entanto, continua sendo de um ano antes do 
pleito. O texto também estabelece que o tempo 
de propaganda eleitoral na TV e rádio será re-
duzido de 45 para 35 dias, assim como o período 
de campanha nas ruas, que antes era de 90 dias 

e passará para 45 dias.
Embora o financiamento público das campa-

nhas – um dos principais clamores das ruas – 
não tenha sido incluído na reforma, as doações 
de empresas privadas aos candidatos e partidos 
terminaram sendo proibidas pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF) e também vetadas no projeto 
da reforma política pela Presidência da Repúbli-
ca. Esse foi um avanço que deverá tornar mais 
equilibrada a disputa nas urnas e reduzir a interfe-
rência do poder econômico nos resultados.

Para Tadeu Alencar, as mudanças poderiam ter 
sido bem mais profundas, mas faltou à Câmara 
ouvir com atenção os anseios da sociedade civil. 
“Pessoalmente, trago a sensação do dever cum-
prido. Durante todo o processo, mantive absolu-
ta coerência com a linha que adotei, na defesa 
da democracia e do aprimoramento do processo 
político brasileiro”, observou.

Tema: Condições para concorrer às elei-
ções – Regra Atual: 1 ano de domicílio eleitoral / 
1 ano de filiação ao partido – Regra Sancionada: 
1 ano de domicilio eleitoral / 6 meses de filiação 
ao partido;

Tema: Limite de candidatos por partido/co-
ligação – Regra atual: 150% por partido / 200% 
por coligação – Regra Sancionada: 150% partido 
/ 150% coligação;

Tema: Financiamento de campanha – Pessoa 
Física – Regra Atual: Limite de 10% dos rendi-
mentos brutos no ano anterior / Limite de R$ 50 
mil para doações de bens móveis ou imóveis – 
Regra Sancionada: Limite de 10% dos rendimentos 
brutos no ano anterior / Limite de R$ 80 mil para 
doações de bens móveis ou imóveis;

Tema: Financiamento de campanha – Pessoa 
Jurídica – Regra Atual: 2% do faturamento bruto 
do ano anterior à eleição – Regra Sancionada: 
Vedada;

Tema: Propaganda do vice/suplente – Regra 
atual: Nome do suplente/vice em tamanho não 

inferior a 10% do nome do titular – Regra Sancio-
nada: Nome do suplente/vice em tamanho não 
inferior a 30% do nome do titular ;

Tema: Distribuição do tempo de propaganda 
eleitoral – Regra Atual: 88,88% proporcional-
mente ao número de Deputados / 11,11% igua-
litariamente – Regra Sancionada: 90% propor-
cionalmente ao número de Deputados* / 10% 
igualitariamente *para eleições majoritária consi-
derar-se-á apenas os 6 maiores partidos;

Tema: Tempo de TV sem ideologia de gê-
nero – Regra Atual: TSE promoverá propaganda 
destinada a incentivar a igualdade de gênero e 
a participação feminina na política – Regra San-
cionada: TSE promoverá propaganda destinada a 
incentivar a participação feminina na política, bem 
como a esclarecer os cidadãos sobre as regras 
e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro;

Tema: Janela – Regra Atual: Não há janela – 
Regra Sancionada: 30 dias que antecede o prazo 
de filiação exigido em lei (6 meses) para concor-
rer à eleição, majoritária ou proporcional;

Tema: Participação no rateio dos recursos 
do fundo partidário – Regra Atual: 5% - partidos 
com registro no TSE / 95% - proporcionalmente 
ao número de votos para a Câmara – Regra 
Sancionada: 5% - partidos que atendam os requi-
sitos constitucionais* / 95% - proporcionalmente 
ao número de votos para a Câmara / *a CF/88 
prevê partidos com registro no TSE;

   UVP-UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO

ACESSE 
NOSSO SITE

www.uvp.com.br
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Por Tadeu Alencar

 O deputado federal Tadeu Alencar é vice-presidente 
da Comissão Especial de Reforma Política da Câmara 
Federal

Reforma Política: Principais Resultados
conforme à lei nº 13.165/2015
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Reforma política não atende às expectativas da 
sociedade civil, afirma Tadeu Alencar

Filie-se
- Número de Vereadores por Câmara
- CNPJ
- Assinar Termo de Filiação
- Pagamento de mensalidade
Para saber mais informações
entre em contato com a UVP
pelo número: 
(81) 3228.6465


