


A UVESP

A União dos Vereadores do Estado de São Paulo tem mais de quarenta anos de 
história no movimento municipalista e realiza ações para levar informação e ca-
pacitação técnica aos vereadores e prefeitos do interior do Estado de São 
Paulo, desempenhando o fundamental papel de levar ao conhecimento do vere-
ador idéias, modelos de parcerias e propostas de projetos de lei que possam 
significar alternativas para o desenvolvimento social justo e sustentável do seu 
município, contribuindo de forma efetiva para a melhoria da qualidade de vida 
dos munícipes.

Nos últimos anos, os seminários promovidos pela UVESP assumiram uma pauta 
primordialmente voltada para o desenvolvimento social das cidadespaulistas e 
a cada ano vem acumulando maior capacidade de desenvolver ações comparti-
lhadas entre as Câmaras Municipais para que possam enfrentar os problemas 
comuns com maior chance de sucesso. Esses resultados positivos estimularam 
a Entidade a propor novas ações e desafios, especialmente direcionados aos 
gestores públicos eleitos em 2020, objetivando consolidar parcerias para a con-
secução de projetos para o mandato 2021/2024



FILIAÇÃO 
CONHEÇA OS BENEFÍCIOS

a) O aprimoramento da atividade parlamentar;                                  

b) A capacitação por meio do aperfeiçoamento do agente político municipal 
quando ao pleno exercício do mandato, os direitos e deveres a ele inerentes e 
ao desenvolvimento da técnica e processo legislativos;   

c) Divulgar experiências legislativas entre as Câmaras Municipais por meio dos 
Parlamentos Regionais, Publicações no Jornal da Uvesp, Encontros Regionais e 
Nacionais, entre outros; 

d) Fomento às atividades de Políticas Públicas para melhoria no desenvolvi-
mento da atividade parlamentar; 

e) Representação dos interesses da filiada junto aos órgãos públicos, entidades 
de classe, associações e demais entidades com interesses municipalistas rela-
cionadas ao objeto da presente filiação.  

f) Compartilhamento de projetos implantados e de sucesso na aplicação das 
atividades legislativas; 

g) Agendamento de reuniões na capital;

h) Espaço no jornal do Interior para divulgação de seu Município.    

*Orientação técnica por meio de respostas objetivas orais ou por pareceres 
escritos:

1) Respostas técnicas às consultas específicas por escrito – 10 por mês; não 
sendo acumulativo, com pareceres enviados em até 5 dias uteis.

2) Publicação de textos técnicos com a análise e a interpretação de temas 
atuais e/ou controvertidos ligados às áreas governamental e parlamentar;  

3) Atendimento presencial limitado a duas no endereço da entidade, desde 
que pré-agendado;    

4) Atendimento por telefone diretamente com o setor, com limite de 5 
(cinco) no total por mês.  

FILIE-SE A UVESP
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CIRCULAÇÃO 
EM 645 MUNICÍPIOS

 PAULISTAS

MAIS DE 10 MIL 
EXEMPLARES 

MENSAIS

MAIS DE 15 MIL 
VISUALIZAÇÕES 

ONLINE MENSAIS 

jornal_do_interior



ESCOLA 

Saiba mais em
www.uvesp.com.br

Alcance todo seu poten-
cial Agente público, espe-
cialize-se! 

Cursos nas áreas de Conta-
bilidade pública, gestão 
pública, saúde e Turismo. 

Cursos Presenciais e 
In Company

 Leve os cursos da UVESP 
para seu município!



INFORMAÇÃO EM TEMPO REAL
Acompanhe a UVESP 
nas principais redes sociais

LIVELIVE
COM SEBASTIÃO MISIARA

Sebastião Misiara 
Presidente 

Sebastião Misiara, dabate semanal-
mente os temas relevantes do poder 
público sempre com convidados 
especiais. 
Confira a programação semanal em 

nossas redes sociais.

Lista 
de Transmissão

Adicione a Presidente Executiva da 
UVESP, SILVIA MELO, no Whatsaap 
e acompanhe em tempo real as noti-
cias e novidades municipalistas 

(11) 99651 6600

Silvia Melo
Presidente Executiva 

uvespsp sebastiao.misiara
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