
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 
 

 

REQUERIMENTO Nº 306/18  

 

 

REQUEREMOS à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, que seja formada uma Comissão de 

Estudos para participar do “54º Congresso Brasileiro de Vereadores”, evento a ser realizado pela 

União dos Vereadores do Brasil - UVB, na cidade de Brasília-DF, no período de 07 a 09 de novembro de 

2018. 

 

JUSTIFICATIVA:  

 

Tal evento é dirigido para Vereadores, administradores, assessores, contadores, procuradores, 

técnicos e servidores de Câmaras, bem como, Prefeitos, Vice-Prefeitos, assessores, contadores, 

procuradores, técnicos e servidores de Prefeituras Municipais. Trata-se-de uma importante reunião da 

classe política na Capital Federal, ocasião na qual ocorre a troca de experiências, informações, 

articulações e análise dos assuntos mais emergentes, com a presença de importantes lideranças políticas 

do Brasil. 

 

A tradição e a credibilidade da União dos Vereadores do Brasil - UVB permitem que a Entidade 

promova com segurança e certeza de sucesso o Congresso Brasileiro de Vereadores, que já faz parte do 

calendário dos gestores públicos. 

 

Pelo exposto, e, devido à importância dos assuntos a serem tratados, nesse Congresso de 2018, 

quais sejam: “O futuro dos municípios e a nova conjuntura política nacional”, “Reforma Eleitoral – 

Os resultados nas eleições de 2018 e os e os reflexos para 2020”, “As perspectivas do novo 

Congresso Nacional e a relação com Poder Legislativo Municipal Brasileiro”, “Comissão de 

Legislação Participativa – sugestões legislativas e seus procedimentos na CLP da Câmara Federal”, 

“As possibilidades de um Novo Pacto Federativo com a eleição presidencial”, “O papel do 

legislativo municipal no direito municipal brasileiro”; entre outros, é que formulamos o presente, 

contando com o apoio de todos os Nobres Pares. 

 

Obs.: Segue anexo informativo do evento. 

 

Plenário Pedro Augusto Rangel, em 30 de outubro de 2018.  

 

 

Vereadores: 

 

 

ALISON ANDREI PEREIRA DE CAMARGO 

 

 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

 

 

BRUNO MARTINS DE ALMEIDA 

 

 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS 


