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Ziulkoski reforça pauta municipalista em reuniões com Temer e ministros
Arenas temáticas vão debater compromissos com o Brasil na Marcha
Conquista: reajuste nos valores repassados do Pnate
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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Com a tarefa de apresentar 21 anos de 
gestão em poucas páginas, esta edição do 
Boletim CNM traz um panorama sobre 
a atuação do líder municipalista Paulo 
Ziulkoski frente à Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM). São mais de R$ 620 bilhões em conquistas aos 
Municípios brasileiros neste período e, acima de tudo, o fortalecimen-
to e a consolidação da entidade – atualmente reconhecida nacional e 
internacionalmente pela atuação em prol dos Municípios brasileiros.

A Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios foi um dos grandes 
legados da gestão de Ziulkoski, pois foi por meio desse encontro – consi-
derado um dos maiores eventos municipalistas do mundo – que o mo-
vimento se fortaleceu e passou a ter voz junto aos Três Poderes. Neste 
ano, a Marcha chega à 21ª edição e deve mais uma vez ser um espa-
ço de discussões e construção de melhores condições aos Entes locais.

Será também na Marcha a posse da 
nova diretoria da Confederação. Com 
o tema “Compromisso com o Brasil”, o 
evento ocorre de 21 a 24 de maio, na ca-
pital federal, e será palco de importantes 

debates com os candidatos à presidência da República, que vão rece-
ber carta que leva o tema da Marcha com as prioridades dos Municí-
pios em diversas áreas da gestão.

Esta edição também traz algumas conquistas do movimento, como 
o aumento do valor repassado ao Programa Nacional do Transporte 
Escolar (Pnate). Outro avanço importante se refere sanção da maté-
ria pelo Congresso Nacional da matéria que altera a distribuição da 
Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH) 
entre União, Estados e Municípios. O texto aumentou em 20% a parte 
desses recursos destinada às administrações locais.

Editorial

2
maio de 2018

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Feliz Deserto/AL
Rosiana Beltrão

Nepomuceno/MG
Luiza Maria

Redenção/CE
David Benevides

Gilbués/PI
Leonardo de Morais

Nova Tebas/PR 
Clodoaldo Fernandes

Santiago do Sul/SC
Julcimar Antonio

Igarapava/SP
José Ricardo

Osorio/RS
Eduardo Aluisio

Santo Antônio do 
Rio Abaixo/MG

Itaberaba/BA
Ricardo dos Anjos

Wenceslau Braz/PR
Paulo Leonar

Itapecerica/MG
Wirley Reis

Prefeito Santarém/PA
Francisco Nelio

  Família Municipalista

Visitas de prefeitos à CNM



Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

3
maio de 2018

  Entrevista

Ziulkoski lembra conquista 
e desafios da gestão
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“Completo um ciclo em minha vida 
política frente à CNM com a sensação 
de realização e cumprimento do de-
ver de bem servir à causa municipa-
lista”. Com essa afirmação, a entrevis-
ta do Boletim CNM deste mês traz um 
breve panorama acerca dos 21 anos 
de gestão do líder municipalista Pau-
lo Ziulkoski frente à Confederação. 

Após duas décadas de gestão, Ziul-
koski relembra algumas dificuldades 
enfrentadas e cita as principais con-
quistas obtidas pelo movimento mu-
nicipalista – que totalizaram nessas 
duas décadas mais de R$ 600 bilhões 
aos Entes locais. A trajetória, como ele 
próprio afirma, foi marcada por lutas 
e desafios, tanto para a entidade, que 
começava a se fortalecer, quanto pa-
ra os Municípios brasileiros. 

Em 2018, o senhor completa 21 
anos à frente da CNM. Foi um tempo de 
muitas lutas e conquistas?

Foram passos iniciais em busca da união 
para construir uma nova entidade nacional. 
Confesso que me senti envolvido por um ce-
nário complexo, cheio de incertezas e de fu-
turo muito difícil. Mas logo constatei se tra-
tar de uma instituição que precisava crescer 
e vencer desafios para alcançar mudanças de 
uma realidade de dificuldades para a maioria 
dos Municípios. Desafios que tinham uma di-
mensão de Brasil. Era a nova meta profissio-
nal que eu tinha pela frente. De posse de um 
telefone celular – cujo número é o mesmo até 
os dias de hoje – e um livro que registrava a 
ata do início da formação da CNM, a decisão 
foi a de precipitar ações rapidamente na de-
finitiva construção da entidade. 

   
Como foram superadas às dificuldades 

para estruturar a instituição? 
A montagem de uma miniestrutura e 

de colaboradores e parceiros foi decidida 
como passos iniciais. E a exigência era a de 
trabalhar para alcançar resultados no curto 
prazo e conquistar a confiança de gestores 
municipais, políticos e autoridades. A rápi-
da evolução das circunstâncias com o apoio 

recebido, acabou por mostrar que o desafio 
profissional que tínhamos pela frente esta-
va sendo alcançado. 

Como foi a definição das primeiras ações?
Em conjunto com um pequeno grupo 

de excelentes parceiros contribuímos para 
a estabilização da nova entidade nacional e 
apartidária; tratamos da elaboração de um 
plano de sustentabilidade. Definimos objeti-
vos para algumas ações e iniciamos, de fato, 
o trabalho de conquistar apoio e filiações. In-
contáveis telefonemas eram disparados dia-
riamente para gestores municipais, esclare-
cendo a criação da entidade e seus objetivos.

Hoje, mais de 20 anos depois, como 
o senhor analisa o resultado alcançado?

São 21 anos de construção do movimen-
to municipalista, de mobilizações do movi-
mento, de lutas permanentes em prol dos 
Municípios brasileiros, de várias e inúme-
ras conquistas e vitórias do movimento, de 
dedicação e realização pessoal para melho-
rar a vida do cidadão.

Apesar dos constantes apelos para per-
manecer à frente do Movimento Munici-
palista considera sua missão concluída?

Completo um ciclo em minha vi-
da política frente à CNM com a sensa-
ção de realização e cumprimento do 
dever de bem servir à causa munici-
palista. Como legado ao movimento 
municipalista brasileiro, permitam-
-me expressar, fica o incansável e per-
sistente trabalho na busca da adesão 
dos Municípios brasileiros, superior a 
90% deles filiados à Confederação, o 
que permite tornar a entidade a maior 
organização municipalista mundial, 
com total autonomia financeira e in-
dependência funcional, com uma mo-
derna e confortável instalação física. 
Mas, acima dos bens materiais, com um 
patrimônio intangível mas da maior 
relevância ao país, que é a marca do 
reconhecimento e da importância da 
instituição junto às instâncias de go-
verno dos Poderes Executivo, Legisla-
tivo, Judiciário brasileiro, dos órgãos 

de controle, das organizações da sociedade 
e da mídia nacional. 

É possível destacar algumas dessas 
conquistas?

Cito algumas delas como as conquistas 
históricas da derrubada de dois vetos do Im-
posto sobre Serviços (ISS) e do Encontro de 
Contas entre o INSS e os Municípios; do Au-
xílio Financeiro aos Municípios de R$ 2,4 bi-
lhões; Código da Mineração; Fundo de Ex-
portação (FEX); Precatórios; a Nova Sede da 
CNM; Movimento de Mulheres Municipalis-
tas (MMM); criação da Frente Municipalista; 
Observatórios Político, Crack, Desastres Na-
turais e Lixões; cobertura jornalística dedi-
cada, entre outros. Ao longo desses 21 anos, 
a soma de conquistas para o movimento mu-
nicipalista alcança R$ 652 bilhões.

A nova Diretoria da CNM assume na 
XXI Marcha. Como o senhor avalia essa 
passagem de comando?

A nova diretoria é composta por com-
panheiros muito experientes, com atuação 
reconhecida e a certeza de que novas e im-
portantes conquistas para o movimento mu-
nicipalista serão alcançadas.

Ag
. C

NM
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CRECHEPOSTO
ESCOLA

Um anúncio importante aos Municípios: o valor per capita do re-
passe referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 
(Pnate) deve ter aumento de 20%. A CNM comemora a medida, anun-
ciada pelo governo federal no dia 28 de março, mas destaca, por outro 
lado, que o valor ainda é insuficiente para a manutenção do Programa.  

Dados da Confederação apontam que, de 2004 a 2017, os valores do 
per capita do transporte acumularam uma defasagem de 62,7%. Com 
o reajuste, a defasagem ainda fica em 35,58%. Se o valor do transpor-
te fosse atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), o valor per capita seria de, no mínimo, R$ 196,43. Já o va-
lor máximo seria R$ 280,24, o que representa R$ 73,55 a mais do que 
o montante repassado a partir do reajuste.

Descrição Mínimo Máximo Defasagem

Antes do reajuste R$ 120,73 R$ 172,24 62,70%

Com o reajuste R$ 144,88 R$ 206,69 35,58%

Atualizado pelo IPCA R$ 196,43 R$ 280,24 –

A entidade reafirma antiga reivindicação dos gestores para apro-
vação de projetos em tramitação no Congresso Nacional que propõem 
alterar a legislação vigente do Pnate, de forma a garantir reajustes 
anuais dos valores per capita desse Programa, no mínimo pela infla-
ção do exercício anterior. Veja, na tabela, o crescimento real e nomi-
nal do valor repassado pelo Programa.

 

A articulação da CNM junto ao governo federal resultou em impor-
tante conquista a mais de 700 Municípios. O presidente da República, 
Michel Temer, decidiu não vetar matéria que altera a distribuição da 
Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH). 
A sanção foi informada por telefone pelo ministro-chefe da Casa Civil, 

Eliseu Padilha, ao presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, no dia 8 de maio.
A matéria aumentou em 20% a parte desses recursos destinada às 

administrações locais. O projeto reduz o percentual de repasse para 
os Estados de 45% para 25%, transferindo a diferença para os Muni-
cípios, que passam da faixa de 45% para 65%.

  Educação

Reajuste de 20% no transporte escolar

  Congresso Nacional

Maior compensação a Municípios 
afetados por hidrelétricas 

O recurso deve aliviar o grande alagamento provocado 
pelo barramento das usinas, que pode ser causa de morte 

de diversas espécies de animais e vegetais.

Outro impacto é a sobrecarga dos 
serviços públicos, como moradia, 

saúde, educação e saneamento básico. 

Entre os impactos danosos causados pelas hidrelétricas 
aos Municípios, destaca-se o inchaço populacional, 

que demanda do Ente local atividades econômicas que 
geram insegurança na região.

A aprovação trará um ganho de mais de R$ 151 
milhões aos Municípios em que há instalações 
destinadas à produção de energia elétrica ou que 

tenham áreas invadidas por águas de reservatórios. 
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O presidente da Confederação, Paulo Ziulkoski, 
se reuniu no dia 3 de abril com o presidente da Re-
pública, Michel Temer, e o então ministro da Fazen-
da, Henrique Meirelles. Ele reiterou a necessidade 
do apoio do governo federal para atender a itens da 
pauta prioritária municipalista com temas para aju-
dar os gestores no enfrentamento à crise vivenciada 
pelos Municípios.

O líder municipalista citou a necessidade de atua-
lização dos programas federais, reivindicação que tem 
se repetido nos últimos anos. Na oportunidade, o presi-
dente Temer e o ministro Meirelles ainda foram convi-
dados por Ziulkoski para, mais uma vez, participarem 
da XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. 
Durante o evento, a CNM vai apresentar documen-
to com as principais reivindicações dos Entes locais.

  Institucional

Ziulkoski volta a pedir apoio 
para enfrentamento da crise

Ag
. C

NM

No dia 18 de abril, Ziulkoski solicitou ao deputado Luiz Lau-
ro Filho (PSB-SP) apoio do parlamentar na apresentação de re-
querimento de urgência a substitutivo que trata do Imposto 
Sobre Serviço (ISS). O parlamentar disse que faria o possível 
para conseguir as assinaturas necessárias para apresentação 
do requerimento de urgência. Ziulkoski reforçou o pedido ao 
presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios, 
deputado Herculano Passos (PSD/SP), que também destacou a 
importância da pauta.

No dia 4, parlamentares que compõem a comissão mista que 
analisa o projeto da Nova Lei de Licitações participaram de re-
união do Conselho Político. Eles falaram da necessidade de mu-
danças e receberam de Ziulkoski documento que traz as deman-
das das administrações locais em relação ao tema. A tramitação 
do PL vem sendo acompanhada de perto pela Confederação.

Outras reuniões vêm sendo realizadas pela Confedera-
ção ao longo dos últimos meses com o objetivo de fortalecer 
a pauta dos Municípios e reforçar a importância da partici-
pação de autoridades do governo federal na Marcha. Entre 
essas, estão diversos encontros realizados com o ministro-
-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, durante visitas de Ziul-
koski a Brasília.

No dia 3 de maio, líderes municipalistas participaram de 
audiência com o ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte. 
Na oportunidade, o presidente da CNM pediu apoio do go-
verno para estender prazo referente à destinação dos resí-
duos sólidos por parte dos Municípios. O ministro se mostrou 
solícito às demandas apresentadas e sugeriu que seja cria-
do um grupo de trabalho entre a CNM e a pasta a fim de de-
bater ações que possam levar apoio técnico aos Municípios.

CNM reforça atuação 
no Congresso

Reuniões com ministros 
reforçam pauta municipalista 

Ag
. C

NM

Ag
. C

NM
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21 DE MAIO

14 horas Credenciamento

14 horas
X Exposição de produtos, serviços e tecnologias 
e do atendimento técnico-institucional

14 horas Encontro Nacional de Agentes Municipalistas

14 horas Encontro Mulheres Municipalistas

14 horas
Integração Continental: Fronteiras e Federação 
Latinoamericana de Cidades

22 DE MAIO

8 horas Sessão Solene de Abertura

11 horas A consolidação de uma história

13h30 Movimento Mulheres Municipalistas

14 horas Bloco 1: Presidenciáveis

17h30 Lançamento do vídeo “Município: Palco da Vida”

  Planeje a sua participação

Confira a programação 
preliminar da XXI Marcha

*O cronograma do evento pode sofrer alterações.

PROGRAMAÇÃO PARALELA PRELIMINAR*

22 DE MAIO 23 DE MAIO 24 DE MAIO

Arena 1 Arena 2 Arena 1 Arena 2 Arena 1 Arena 2

8 horas D. Territorial Educação
Experiências e 

Soluções

Transferên-
cias federais e 
governança

10h30 POSSE DA NOVA DIRETORIA
Encontro 

Nordestino
Encontro 

Amazônico

14 horas D. Econômico Saúde Previdência Jurídico

16 horas
Saneamento, 

Meio Ambiente 
e D. Civil

Assistência 
Social

Administração: 
Consórcios e 

Contabilidade
Finanças

23 DE MAIO

8 horas Pauta Prioritária do Congresso Nacional

11 horas Posse da Nova Diretoria

13h30 Premiação Iniciativas Inovadoras

14 horas Bloco 2: Presidenciáveis

17h30 Assembleia Geral

24 DE MAIO

8 horas Palavra Municipalista: Prefeitos e Vereadores

9h30 O Legislativo municipal e o Controle Externo

11 horas Resultados dos painéis temáticos

12 horas Leitura da Carta da XXI Marcha

PROGRAMAÇÃO PRINCIPAL PRELIMINAR*
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Debater as principais dificuldades dos Muni-
cípios em relação a dez temas comuns aos mais 
de 5.500 Municípios brasileiros. Esta será a me-
ta das arenas temáticas políticas na XXI Marcha 
a Brasília em Defesa dos Municípios. Como re-
sultado, a CNM espera aprimorar as principais 
propostas políticas incluídas na carta Compro-
missos com o Brasil. O documento será entre-
gue aos candidatos à presidência da Repúbli-
ca, além de disponibilizado para a sociedade. 

A CNM espera atender às demandas da popu-
lação e reequilibrar as competências e os encar-
gos administrativos dos Municípios, propondo 
mudanças no modelo de gestão da administra-
ção pública brasileira, que permita o exercício 
da governança pública, resultando em um Esta-
do eficiente na execução das políticas públicas 
e ampliando os mecanismos de controle e obri-
gações da União na redistribuição da arrecada-
ção tributária do país.

Carta Compromissos com o Brasil

A Carta Compromissos com o Brasil deverá 
reforçar que a eficiência pública requer o com-
promisso pelas mudanças nos três Entes fede-
rados – União, Estados e Municípios. E ressaltar 
a importância de reescrever o sistema federati-
vo, o que significa assumir compromissos com 
o aperfeiçoamento e inovação na gestão públi-
ca, a redistribuição de competências, além de 
assegurar repasses financeiros suficientes aos 
Municípios e na medida da transferência dos 
encargos administrativos.

Para alcançar o objetivo de fortalecer a re-
presentação municipalista e resgatar a autono-
mia efetiva dos Entes municipais, a CNM apre-
senta propostas de mudanças. Entre elas, criar 
um canal de negociação direta dos Municípios 
brasileiros, junto à Presidência da República 
Federativa do Brasil, a qual receberá trimes-
tralmente delegação da representação munici-
palista para debater e dar encaminhamento às 
reivindicações do movimento.

A entidade espera, ainda, que os gestores co-
brem dos candidatos a cargos eletivos o compro-
misso com os Entes locais.

  Institucional

Arenas temáticas pautam 
Compromissos com o Brasil

GOVERNANÇA

1. Política Nacional de Gestão e Governança: aprimorar a capaci-
dade dos Entes federativos em produzir resultados e gerar mudanças de-
mandadas pela população de forma mais efetiva.

EFICIÊNCIA

2. Estado Eficiente e Probidade Administrativa: aperfeiçoar a Lei de 
Improbidade para uma maior segurança jurídica ao gestor íntegro, probo 
e preocupado em bem servir a população.

3. Nova Lei de Licitações: atualizar a legislação brasileira sobre li-
citações e contratos administrativos, recomendando a aprovação do PL 
6.814/2017.

4. Normas de Gestão Financeira e Controle: adequar a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e a Nova Legislação de Gestão Financeira e Controle 
à visão prática da boa governança e gestão.

FEDERALISMO

5. Federalismo, Competências e Repartição das Receitas Tributá-
rias: revisar o Sistema Federativo de forma a alcançar a efetiva autono-
mia dos Municípios e o equilíbrio compartilhado das competências e res-
ponsabilidades entre os três Entes da Federação. 

6. Consolidação dos Programas Federais: reformar os processos de 
planejamento, execução e transferência dos recursos intergovernamentais 
para a execução dos programas nas áreas sociais de maneira a atender às 
demandas sem comprometer a sustentabilidade municipal.

7. Educação: garantir a participação de Estados e Municípios na for-
mulação e na definição de políticas educacionais, além de transformar o 
Fundeb em mecanismo permanente de financiamento da educação bási-
ca pública brasileira.

8. Seguridade Social: redefinir competências, atribuições e responsabi-
lidades dos Entes em relação ao financiamento da saúde pública e aos ser-
viços públicos de assistência social, bem como reformar a previdência so-
cial e promover o encontro de contas relativo às dívidas previdenciárias.

9. Saneamento Básico: elaborar alternativas de financiamento pa-
ra a execução do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e revisar prazos 
do cumprimento de metas.

10. Fortalecimento do Movimento Municipalista: reforçar a 
representação municipalista e resgatar a autonomia efetiva dos 
Entes municipais.
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A programação principal da Marcha a 
Brasília prevê a realização de momentos 
marcantes aos participantes. No dia 22 de 
maio, a abertura oficial deverá contar com 
a participação do presidente da República, 
Michel Temer, e de ministros de Estado, além 
de outras autoridades. Essa é uma oportuni-
dade para reforçar a pauta dos Municípios e 
avançar em temas importantes aos Entes lo-
cais que dependem essencialmente do Poder 
Executivo federal.

Em 2017, além do presidente, participa-
ram da abertura da Marcha 14 ministros, bem 
como os presidentes da Câmara e do Senado. 
Na oportunidade, foram anunciadas medidas 
importantes para apoiar os gestores locais 
diante da crise, com destaque ao reparcela-
mento da dívida previdenciária.

Os dez compromissos – divididos em três 
eixos – que vão nortear os debates para a cons-
trução e a consolidação da carta estarão dis-
poníveis em um painel curvo ao lado da Expo-
sição de Produtos, Serviços e Tecnologias. No 
local, os participantes poderão assinar um li-
vro para firmar os compromissos com o Brasil

Outro destaque da programação prin-
cipal está no debate junto aos candidatos à 
presidência da República. Já está nas pági-
nas dos jornais a participação de candida-
tos à presidência da República na Marcha a 
Brasília. Gestores municipais de Norte a Sul 
do país, que participarão do evento, também 
estão com bastante expectativa para receber 
os presidenciáveis e buscar deles o compro-
misso com as reivindicações municipalistas 
– um ponto alto do evento deste ano. 

Não é de hoje que a CNM e o movimento 
municipalista nacional clamam pela refor-
mulação do pacto federativo. No entanto, o 
que se nota é uma mudança de postura após 
assumir a cadeira de chefe maior do Estado. 
Para este ano, a expectativa do municipalis-
mo é de que o candidato que for eleito cum-
pra com os compromissos a serem assumidos 
com os Entes municipais, principalmente em 
relação a mudanças na partilha das competên-
cias e dos recursos entre os Entes federados.

No dia 23, a Plenária principal será palco 
de discussões com representantes do Poder 
Legislativo. Deputados e senadores deverão 

participar do evento e fortalecer a importân-
cia de ter o apoio em relação às pautas que 
trazem impactos aos Municípios. Foi duran-
te a XX Marcha que os parlamentares firma-
ram compromisso com os gestores de votar 
matérias municipalistas e de derrubar o ve-
to à Lei que trata do Imposto sobre Serviços 
(ISS) – fato que foi concretizado poucos dias 
após o evento.

Já no último dia, 24 de maio, os debates 
serão voltados às questões ligadas ao con-
trole externo, com a presença de represen-
tantes dos Tribunais de Contas. Na oportu-
nidade, os vereadores também terão espaço 
para debater os principais desafios do Legis-
lativo municipal.

  Institucional

Programação principal prevê 
momentos marcantes 

Ag
. C

NM

A programação principal também abre espaço para ouvir gesto-
res do Executivo e do Legislativo municipais. Prevista para o dia 24 de 
maio, a Palavra Municipalista: Prefeitos e Vereadores vai promover 
um canal direto para que os participantes apresentem suas deman-
das. A programação atende reivindicação dos participantes da Mar-
cha, de maior espaço nos debates e de presença mais ativa no evento.

A expectativa é que neste momento da programação os munici-
palistas compartilhem experiências e possam sugerir soluções para 
o futuro do País, de acordo com o tema do evento “Compromisso com 
o Brasil”. São esperados milhares de representantes dos governos lo-
cais, e o Palavra Municipalista objetiva enaltecer a presença daque-
les que fazem o dia a dia do municipalismo.

  Vozes municipalistas

Palavra Municipalista abre espaço 
a prefeitos e vereadores
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Com reconhecimentos de cidadão ho-
norário do municipalismo e grande legado, 
Paulo Roberto Ziulkoski deixa a presidência 
da CNM após 21 anos de gestão e de luta em 
prol dos Municípios brasileiros. Garra, de-
terminação e superação são algumas de suas 
características. E, por conta delas, revolucio-
nou a história e consagrou o movimento na-
cional, ao mostrar a força que os gestores lo-
cais têm quando unidos.

Ao olhar para trás, Ziulkoski pode se or-
gulhar de algumas das grandes conquistas 
obtidas à frente da entidade, que vão desde 
o considerável aumento de repasses aos co-
fres municipais à construção de uma sede e 
a mudanças de legislações, tidas como impos-
síveis, para beneficiar o poder público local. 
Ao assumir a entidade, ele adquiriu o grande 
desafio de fazer valer o texto constitucional 
de 1988, que elevou o Município à condição 
de Ente federado. 

“O movimento começou a crescer. Eu 
era convidado para alguns encontros esta-
duais, e lá me posicionava. E adquiria, atra-
vés de nossas posições, a confiança de mui-
tos prefeitos, que acreditavam em nós, o que 
veio a culminar com a primeira Marcha, em 
1998”, conta o líder municipalista. No en-
tanto, ao reunir os gestores municipais em 
Brasília, ficou claro o tamanho da luta a ser 
enfrentada, além do desafio de erguer uma 
instituição sem recursos financeiros e sem 
estrutura física. 

Ziulkoski e os prefeitos foram recebidos 
na capital federal por cachorros, mas também 
por tapete vermelho. Com o nome Marcha a 
Brasília em Defesa dos Munícipio, o evento 
dos municipalistas foi ganhando força e ho-
je é considerado o maior em número de au-
toridades políticas locais do mundo. “Houve 
um divisor de águas em relação ao Executi-
vo e ao Congresso Nacional”, lembra o mu-
nicipalista, por natureza.

Ao entregar a presidência, Ziulkoski po-
de se orgulhar da mudança no cenário mu-
nicipal e dos avanços em busca da autono-
mia dos Municípios. Em duas décadas de 
luta e de muito trabalho, as vitórias supe-

ram a marca dos bilhões até o final de 2017, 
além da sede da entidade e do caixa reserva 
deixado na conta da entidade. “É uma gama 
muito grande de conquistas que se teve. Eu 
acredito que deve ultrapassar os R$ 652,751 
bilhões”, contabiliza.

No cenário internacional, ganhou desta-
que e prestígio. Hoje é reconhecido como o 
maior municipalista da história pela Federa-
ção Latino-Americana de Cidades, Municípios 
e Associações (Flacma). Durante sua gestão, 
a Constituição Federal recebeu 99 emendas, 
por meio de Propostas de Emenda Constitu-
cional (PECs) aprovadas pelo Congresso Na-
cional. Dessas emendas, aprovadas de 1992 a 
2017, cinco foram apresentadas, aprovadas e 
promulgadas por conta do trabalho desenvol-
vido pela CNM, na figura de seu presidente. 

Inseriu o municipalismo na mídia nacio-
nal, mudou a ideia de “prefeito com o pires na 
mão” e é considerado uma fonte de contra-
ponto pelos jornais. Contribui com os deba-

tes mais acalorados da Federação brasileira, 
como redistribuição dos royalties, descentra-
lizado do Imposto Sobre Produtos Industria-
lizados (ISS) e emendas parlamentares. São 
incontáveis homenagens das entidades esta-
duais e regionais integrantes do movimen-
to. Construído por ele, o prédio da Federação 
das Associações dos Municípios do Rio Gran-
de do Sul (Famurs) recebeu o seu nome, após 
alguns anos de inauguração. 

Foram diversos prêmios concedidos pe-
los prefeitos e muitos reconhecimentos fei-
tos pelo Congresso Nacional. Sua coragem e 
gestão apartidária ficaram para a posterida-
de, e cada reconhecimento recebido ao longo 
de sua trajetória aponta para essa realidade. 
“O segredo do sucesso foi manter a entidade 
apartidária, durante todos esses anos”, reco-
nhece Ziulkoski. Ele também vincula os resul-
tados à autonomia financeira, à não vincula-
ção a partidos políticos e ao não anunciado 
apoio a governos à frente do país.

  Institucional

Com grande legado, Ziulkoski 
deixa presidência da CNM 

Ag
. C

NM
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  Reconhecimento

Intensa atuação muda 
paradigmas do municipalismo 

A história de Ziulkoski se mistura à do movimento municipalista. Nos momentos mais marcantes, ele estava presente como um grande líder, 
inovando as estratégias para construir uma realidade de respeito ao Ente municipal. Atualmente, emociona-se com os resultados de sua intensa 
atuação. Ele mudou os paradigmas do municipalismo brasileiro em nível nacional e internacional. 

Após convergir os interesses dos Municípios, Ziulkoski apresentou 
pauta municipalista ao Executivo, com a exigência principal de uma 
solução para as dívidas previdenciárias que superavam R$ 15 bilhões. 
Ao reunir centenas de prefeitos em Brasília, pela segunda vez, o líder 
encabeçou ato simbólico, e os municipalistas abraçaram o Congresso. 

Com a aprovação da Lei de Responsabilida-
de Fiscal, Ziulkoski liderou acampamento de 
prefeitos na Explanada dos Ministérios para 
acompanhar a votação da norma. Pela primei-
ra vez, os prefeitos e o presidente da CNM pro-
moveram a Marcha no Congresso Nacional, e 
as duas Casas instituíram grupos de trabalho 
para o acolhimento de reivindicações do Mo-
vimento Municipalista Nacional. 

Ziulkoski liderou as duas Marchas no Congresso com a presença 
considerável de gestores. Um marco histórico ocorreu em 2003. 
Ao invés de levar a pauta prioritária ao Executivo, um presi-
dente da República participou da Marcha, pela primeira vez, e 
anunciou a criação do Comitê de Articulação Federativa (CAF).

De forma inovadora, Ziulkoski e os prefei-
tos fizeram ato simbólico no parlamento, e a 
imagem dos prefeitos com a corda no pescoço 
foi notícia nacional. Em 2005, Câmara home-
nageou a renovação de 75% dos prefeitos e a 
Marcha em uma sessão solene conjunta. No-
vas mobilizações foram encabeçadas pelo lí-
der municipalista, e os prefeitos foram recebi-
dos pelos presidentes da Câmara e do Senado.

GESTÃO DE 1999 – 2001 GESTÃO DE 2003 – 2006

GESTÃO DE 1997 – 1999 GESTÃO DE 2001 – 2003
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O presidente viajou pelo país, levando orientações para os gestores que estavam en-
cerrando os mandatos e para os que assumiriam as prefeituras, o Fim de Mandato 
e o Novos Gestores. Os candidatos à presidência da República foram recebidos por 
Ziulkoski durante a Marcha de 2006. Novas mobilizações foram convocadas pelo 
presidente, e a presença de prefeitos em Brasília se tornaria uma cultura. A nova 
forma de pressão dos prefeitos no Parlamento garantiu o avanço da redistribuição 
dos royalties de petróleo entre os Municípios. Ziulkoski também reuniu os gestores 
municipais no Congresso para lembrar os 10 dez anos de não regulamentação da 
Emenda Constitucional 29, que deveria instituir o porcentual de investimento da 
União com a saúde. Além de reunir os municipalistas no centro do poder, aconse-
lhou mobilização in loco com a população. A atuação no cenário internacional co-
meçou a ganhar atenção e ele participou de diversos eventos internacionais e exer-
ceu a função de vice-presidente da Flacma e foi nomeado vice-presidente da CGLU. 

Novas estratégias foram adotadas pelo lí-
der municipalista, e, para valorizar os ges-
tores que se empenhavam, ele passou a 
entregar um prêmio chamado Índice de 
Reponsabilidade, Fiscal, Social e de Gestão. 
Também fortaleceu o desenvolvimento e a 
publicação de textos técnicos para auxiliar 
no dia a dia da administração municipal. 
As Marchas lideradas por Ziulkoski rece-
beriam recordes de públicos, chegando a 
8 mil participantes. De forma inovadora e 
inédita, ele divulgou um estudo mostran-
do que o crack já estava espalhado em 98% 
dos Municípios. Nesse clima de mobiliza-
ção, o presidente promoveu reuniões pelas 
regiões brasileiras, reunindo os municipa-
listas, em Diálogo Municipalista. 

Novas manifestações na capital e nos Municípios eram 
incentivadas para garantir a sanção da lei dos royalties. 
Incansável, Ziulkoski manteve os gestores municipais 
mobilizados para que o Congresso Nacional derrubas-
se o veto presidencial à partilha dos royalties e para rei-
vindicar nova aumento no FPM. Esse e outros temas 
foram levados pelo presidente à presidência da Repú-
blica com a volta das reuniões do CAF. Ele incentivou 
os gestores a manterem a população a par das decisões 
tomadas em Brasília e do impacto delas no cotidiano do 
Município. Com isso criou a campanha “Viva seu Muni-
cípio”, que ocorre, anualmente, no dia 23 de fevereiro, 
no dia do municipalismo brasileiro. 

Além de intensificar a ação e a presença dos 
prefeitos no Congresso, o presidente promoveu 
novas mobilizações, encontros com represen-
tantes do governo, e o sonho de construir uma 
sede do municipalismo em Brasília se tornaria 
realidade. O líder municipalista passou por um 
momento difícil e, por conta de problemas de 
saúde, foi obrigado a se afastar das atividades 
mais intensas, por alguns meses. Após se recu-
perar, Ziulkoski retornou ao municipalismo re-
novado e com novas estratégias, o que motivou 
uma nova virada no movimento municipalista. 
Com muito orgulho, Ziulkoski apresentou a Ca-
sa do Municípios em Brasília durante o evento 
Novos Gestores de 2016, que estrategicamente 
recebeu os gestores na capital federal. 

O presidente também promoveu projetos so-
ciais, inclusive com parcerias internacionais. 
Além de promover capacitação dos gestores, 

o líder municipalista acredita no uso da tecno-
logia para mudar a realidade da administra-
ção municipal e, diante disso, investe em fer-
ramentas que cumpram esse objetivo. 

Novas formas de pressão foram adotadas, com 
a sede da CNM mais próxima da praça dos três 
poderes, e uma delas foi reunir os parlamen-
tares para almoço semanal na entidade. Uma 
nova campanha de incentivo à mulher na po-
lítica foi lançada pelo presidente e pela sua 
esposa, Tânia Ziulkoski. Ela sempre esteve ao 
lado do municipalista, e com o Movimento Mu-
lheres Municipalistas (MMM) assumiu o novo 
desafio. A lista de feitos de Ziulkoski à frente 
da CNM é bastante extensa, e com esse gran-
de legado ele deixa a presidência da entidade, 
não antes de encaminhar uma nova pauta de 
reivindicação com os candidatos à presidên-
cia da República. 

GESTÃO DE 2012 – 2015GESTÃO DE 2006 – 2009

GESTÃO DE 2009 – 2012

GESTÃO DE 2015 – 2018
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Na tradicional abertura da Marcha, a ser realizada na manhã de 22 de maio de 2018, são 
esperadas a presença do presidente da República, Michel Temer, e de todos os ministros. 
Conheça os pleitos municipalistas que serão apresentados na Marcha:

  Pauta municipalista – Executivo

CNM reforça pleitos 
com presidente Temer 

e presidenciáveis

 Saneamento e Resíduos Sólidos 

Aprovação de uma medida provisória que garanta um mínimo de 
justiça para que os Municípios possam cumprir suas obrigações, 
com maior prazo, apoio técnico e financeiro, técnicas simplificadas.

 Piso do magistério 

Apoio do governo federal na derrubada do recurso 108/2011, pa-
ra envio à sanção presidencial do texto original do Projeto de Lei 
3.776/2018, que prevê o reajuste do piso pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC).  

 Encontro de Contas 
entre débitos e créditos 
previdenciários

Regulamentação do art. 11 da Lei 13.485/2017, no 
que se refere ao Encontro de Contas entre débitos 
e créditos previdenciários dos Municípios e do Re-
gime Geral de Previdência Social (RGPS), com pra-
zo para 28 de maio de 2018.

 Flexibilização das Upas e 
informe sobre as Creches 

Urgente flexibilização da destinação dos novos es-
tabelecimentos de saúde por meio de Medida Pro-
visória e imediata resolução do AFM da educação 
no valor de R$ 600 milhões.

  Revisão da LINDB 

Uma pauta que estava nas prioridades junto 
ao Poder Executivo para a Marcha já pode ser 
comemorada: a sanção do PL 7.448/2017, que 
trata da revisão da Lei de Introdução às Nor-
mas do Direito Brasileiro (LINDB). Apesar de 
ter sofrido vetos, a nova lei fortalece os meca-
nismos de controle e formação dos atos admi-
nistrativos e judiciais.

 Cursos de Treinamento e 
Malhas Fiscais do ITR

Liberação, por parte da Receita Federal, do treinamento para que 
mil Municípios deixem de perder os recursos e possam fiscalizar 
as malhas fiscais. A CNM, como membro do Comitê Gestor, se colo-
ca à disposição para gerir e disponibilizar o treinamento.

 Atualização dos valores da 
licitação em caráter nacional

Extensão aos Municípios da atualização de va-
lores via decreto presidencial e apoio às pro-
postas apresentadas pela CNM no Congresso 
Nacional sobre as novas mudanças de licitação. 

 Atualização dos 
Programas Federais

Atualização dos valores dos principais progra-
mas federais, bem como mudanças nos marcos 
institucionais e simplificação dos procedimen-
tos de adesão à prestação de contas.

 Lei do Regime Próprio 
de Previdência Social

Apoio à urgência das proposições que tratam da 
compensação financeira entre os Regimes Pró-
prios de Previdência Social (RPPS), com regras 
claras de compensação.

 Linha de crédito especial para 
pagamento dos precatórios

Definição de quando será liberada a linha de crédito aos 
Municípios com as condições anunciadas recentemen-
te, de taxas cobradas pelo Banco Nacional do Desenvol-
vimento (BNDES) de 0,9% a.a, bem como prazo de até 
20 anos.
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As pautas municipalistas têm ganhado 
cada vez mais apoio de parlamentares. É por 
meio do Poder Legislativo que parte signifi-
cativa das demandas municipais são garan-
tidas. Por isso, a CNM atua tão fortemente no 
Congresso Nacional, para conseguir incluir, 
debater e aprovar matérias que resultem em 
mais autonomia ao Ente municipal. 

Para informar aos gestores municipais 
quais matérias podem beneficiar ou prejudi-
car as administrações locais, a CNM divulga 
todos os anos, durante a Marcha a Brasília em 
Defesa dos Municípios, a cartilha Pauta Priori-
tária. A principal expectativa do movimento 
é que o Congresso promova uma semana de 
votações municipalistas dias antes do maior 
evento político do país.

As proposições listadas abaixo aguardam 
apreciação e a Confederação aposta na mobi-
lização dos gestores e na articulação com os 
parlamentares, lideranças e os presidentes 
das Casas Rodrigo Maia (DEM/RJ) e Eunício 
Oliveira (MDB-CE) para pautar as matérias.

CÂMARA

• CONSÓRCIOS CLT – Projeto de Lei 
2.543/2015, do Senado Federal

Estabelece que, no consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, o 
pessoal será regido pela Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT).

Situação: pronto para pauta na Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CC-
JC); pronto para ser pautado no Plenário da 
Câmara dos Deputados.

• CONSÓRCIOS CAUC– Projeto de Lei 
2.542/2015 – Câmara dos Deputados

Limita as exigências legais de regularida-
de, quando da celebração de convênios com a 
União, ao próprio consórcio público envolvi-
do, sem estendê-las aos entes federativos ne-
le consorciados.

Situação: pronto para ser pautado no Ple-
nário da Câmara dos Deputados.

• LEI KANDIR – Projeto de Lei Complemen-
tar (PLP) 221/1998 – Câmara dos Deputados

Dispõe sobre a compensação financeira 
devida pela União aos Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios em função da perda de recei-
ta decorrente da desoneração de ICMS sobre 
exportações de bens e da concessão de crédi-
to nas operações anteriores.

Situação: pronto para ser pautado no Ple-
nário da Câmara dos Deputados.

• RESÍDUOS SÓLIDOS – Requerimen-
to 2.524/2015, urgência para apreciação do 
Projeto de Lei 2.289/2015, do Senado Federal

Prorroga o prazo para a disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos de 
que trata o art. 54 da Lei nº 12.305, de 2 de 
agosto de 2010.

Situação: aguardando votação do Re-
querimento na Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados.

• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) – 
Substitutivo ao PLP 461/2017  

Promove justiça fiscal aos Municípios e 
evita a concentração de receitas ao dispor o 
padrão nacional de obrigação acessória do 
ISS de competência municipal. 

Situação: aguardando votação do reque-
rimento de urgência para votação imediata no 
Plenário da Câmara dos Deputados. 

• PISO DO MAGISTÉRIO – PL 3776/2008 
(Recurso 108/2011 – Câmara dos Deputados)

Determina que a atualização do piso sa-
larial do magistério público da educação bá-
sica será feita pelo INPC.

Situação: pronto para ser pautado no 
Plenário; aguardando deliberação do Recur-
so 108/2011 na Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados.

SENADO

No senado a mobilização é para que as 
propostas avancem na Comissão de Assun-
tos Econômicos (CAE). Confira:

• Projeto de Resolução do Senado (PRS) 
31/2017 – possibilita a contratação de opera-
ções de crédito externo e interno pelos con-
sórcios públicos.

• Projeto de Lei do Senado (PLS) 573/2015 
– estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para considerar como de manuten-
ção e desenvolvimento do ensino as despe-
sas com alimentação e uniformes escolares.

• PLS 46/2016 – estabelece a obrigatorie-
dade da revisão periódica da base de cálculo 
do Imposto sobre a Propriedade Predial e Ter-
ritorial Urbana (IPTU), pelo menos até o final 
do primeiro ano do mandato do Chefe do Po-
der Executivo, sem prejuízo da aplicação da 
atualização monetária.

MOBILIZE-SE
Além do site do Observatório Polí-

tico, onde estão listados os projetos de 
interesse dos Entes locais, o prefeito e 
suas equipes podem receber atualiza-
ções da tramitação das propostas no 
Congresso Nacional por e-mail e SMS. 
Semanalmente e em toda votação im-
portante, a CNM reforça com os gesto-
res a importância de entrar em contato 
com os parlamentares para sensibili-
zá-los sobre as reivindicações locais. 
O Observatório Político está também 
no aplicativo da CNM! Baixe na Apple 
Store ou no Google Play.

  Pauta municipalista – Legislativo 

Mobilização de gestores é a chave 
para avanços no Congresso



PECS NA CÂMARA
PEC 29/2017 – eleva em mais 1% o Fun-
do de Participação dos Municípios (FPM) 
para o mês de setembro. 

PEC 253/2016 – permite que entidade 
de Municípios de âmbito nacional pos-
sam propor Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI) e Ação Declaratória 
de Constitucionalidade (ADC). 

PEC 66/2015 – prevê a atualização mone-
tária dos valores dos programas federais. 

PEC 15/2015 – torna o Fundeb perma- 
nente.
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A aproximação da CNM com o Tribunal 
de Contas da União (TCU) dedica-se a três te-
mas de relevância para a gestão local. O for-
talecimento da governança municipal, o uso 
das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 
24h para outros fins na saúde e as obras pa-
radas das creches.

Governança
O TCU alerta que, em um período de três 

anos, o impacto negativo da governança é de 
mais de R$ 1,5 trilhão. Para contornar esse 
cenário, o Tribunal lançou projeto para ins-
tituir a Lei da Governança. O Município de 
Maragogi é o primeiro a implementar a polí-
tica, nas áreas de meio ambiente e turismo, e 
a ideia é expandir a iniciativa para os demais 
setores. A governança foi objeto de decreto 

e de Projeto de Lei assinados pelo presiden-
te Michel Temer em novembro. 

UPAs
A CNM, o TCU, o Ministério da Saúde, o Mi-

nistério do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão, o Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde e o Conselho Nacional de Secreta-
rias Municipais de Saúde formaram Grupo 
de Trabalho a fim de elaborar plano de ação 
sobre as UPAs. Após nove reuniões, o docu-
mento foi encaminhado, no dia 12 de março, 
ao MS. Os órgãos responsáveis aguardam po-
sicionamento da pasta, aprovação e sanção 
do instrumento jurídico que vai permitir que 
os imóveis sejam utilizados para outras fina-
lidades na área da saúde sem a necessidade 
de devolução de recursos ao governo federal.

Distribuição igualitária de receitas entre 
os Municípios é uma luta constante da CNM. 
Atualmente, no Supremo Tribunal Federal 
(STF), liminares que aguardam posiciona-
mento do Judiciário poderiam aliviar as con-
tas das administrações locais. Os royalties de 
petróleo e o Imposto sobre Serviços (ISS) fo-
ram lutas travadas pelo movimento munici-
palista. Ambas passaram pelo Congresso, fo-
ram vetadas, derrubadas pelo Legislativo, e 
agora estão barradas no Judiciário aguardan-
do decisão. Soma-se às pautas o debate sobre 
o Imposto de Renda Retido na Fonte. 

ROYALTIES
O movimento municipalista aguarda uma 

decisão do STF sobre a redistribuição dos re-
cursos dos royalties de petróleo. A reivindica-
ção de justiça na partilha desse recurso volta a 
ganhar destaque na pauta municipalista, com 
direito a abaixo-assinado de gestores muni-

cipais e da população a ser entregue à Corte 
na Marcha a Brasília. A CNM reforça a impor-
tância de todos se mobilizarem em prol dessa 
pauta. Veja quanto seu Município já perdeu 
com a decisão do STF e como participar em 
www.royalties.cnm.org.br.

ISS
A CNM vem atuando para encontrar al-

ternativas que garantam o pagamento do im-
posto de forma simples e com a segurança ju-
rídica necessária. A solução encontrada foi a 
apresentação de projeto que padronizava as 
obrigações acessórias para os serviços que 
sofreram mudanças no local do pagamento e 
criava um sistema. A ADI foi apresentada no 
mesmo mês em que ocorriam os trabalhos, 
em dezembro de 2017. A CNM elaborou subs-
titutivo que agora tramita na Câmara como 
PLP 461/2017. A última ação da entidade foi 
protocolar embargos de declaração referentes 

à concessão de liminar. Habilitada com ami-
cus curiae – amigo da corte –, a CNM espera 
elucidar aspectos relevantes para garantir a 
preservação do interesse público.

IRRF
A Coordenação Geral de Tributação (Co-

sit) e a Receita Federal do Brasil publicaram 
Instrução Normativa que estabelece que Es-
tados e Municípios podem se apropriar do 
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) so-
mente nos pagamentos a servidores e em-
pregados públicos, de modo que, nas demais 
hipóteses, o imposto deve ser informado na 
Declaração de Débitos e Créditos Tributários 
Federais (DCTF), recolhido à União. Com ba-
se na Constituição Federal, a CNM solicita à 
Justiça a revogação da IN para que o conceito 
de rendimentos abranja qualquer título e não 
sejam diferenciados as retenções e os rendi-
mentos de trabalho e de serviços.

  Pauta municipalista – Tribunal de Contas da União  

Governança municipal, UPAs e 
creches motivam debate

  Pauta municipalista – Judiciário 

Pautas paradas no STF poderiam 
incrementar receita municipal 

Creches
Levantamento do FNDE revela que, 

de seis mil creches prometidas, três mil 
foram pactuadas, 80 entregues à popula-
ção e quase 900 têm obras inacabadas. A 
formação de câmara técnica com FNDE, 
TCU e Confederação resultou na Resolução 
3/2018, que prevê a conclusão dos proje-
tos. Os Entes federados podem firmar no-
vos termos de compromissos, e o FNDE es-
tá liberando R$ 456 milhões, respeitados 
os limites estabelecidos no pacto original 
e condicionados à metodologia conven-
cional da obra. O acordo atendeu a uma 
queixa dos gestores, que enfrentaram di-
ficuldades com a metodologia inovadora.
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A nova diretoria da Confederação foi eleita no dia 2 de março, com 
um total de 1.991 votos. Quem assume a liderança da entidade para os 
próximos anos é a chapa CNM Independente, que tem como presidente o 
ex-prefeito de Saldanha Marinho (RS), Glademir Aroldi. A posse da nova 
diretoria será um dos pontos altos da XXI Marcha a Brasília. Veja a Ges-
tão 2018-2021 da CNM:

Conselho Diretor

Cargo Nome

Presidente Glademir Aroldi

1º Vice-presidente Julvan Rezende Araújo Lacerda

2º Vice-presidente Eures Ribeiro Pereira

3º Vice-presidente Jairo Soares Mariano

4º Vice-presidente Haroldo Naves Soares

1º Secretário Hudson Pereira de Brito

2º Secretário Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior

1º Tesoureiro Jair Aguiar Souto

2º Tesoureiro João Gonçalves Júnior

Conselho Fiscal

Cargo Nome

Titular Jonas Moura de Araújo

Titular Expedito José do Nascimento

Titular Christiano Rogério Rego Cavalcante

1º Suplente Pedro Henrique Wanderley Machado

2º Suplente Marilete Vitorino de Siqueira

3º Suplente Cleomar Tema Carvalho Cunha

Conselho de Representantes Regionais:

Cargo Nome

Titular da Região Norte Francisco Nelio Aguiar da Silva

Suplente da Região Norte Wagne Costa Machado

Região Sul Alcides Mantovani

Titular da Região Sudeste Daniela de Cássia Santos Brito

Suplente da Região Sudeste Luciano Miranda Salgado

Titular da Região Nordeste Rosiana Lima Beltrão Siqueira

Suplente da Região Nordeste Roberto Bandeira de Melo Barbosa

Titular da Região Centro-Oeste Rafael Machado

Suplente da Região Centro-Oeste Pedro Arlei Caravina

  Institucional

Posse da nova diretoria será 
no dia 23 de maio

Ag
. C

NM

Perfil Glademir Aroldi

O novo presidente da entidade tem graduação em ges-
tão pública e traz em sua bagagem a vivência da realidade 
municipalista. Nascido maio de 1961, foi vereador em seu 
Município de origem, Saldanha Marinho, entre os anos de 
1989 e 1992. Em 1993, Aroldi foi eleito prefeito do Muni-
cípio, cargo que ocupou por mais dois mandatos – 2001 a 
2004 e 2005 a 2008. 

Assumiu por duas vezes a liderança da Associação dos 
Municípios do Alto Jacuí (Amaja) e uma vez a do Consór-
cio de Desenvolvimento Intermunicipal dos Municípios do 
Alto Jacuí e da Serra do Botucaraí (Comaja). Ele também 
esteve no comando da Federação das Associações dos Mu-
nicípios do Rio Grande Grande do Sul (Famurs) nos anos 
de 2006 e 2007. À época, ele conduziu forte mobilização 
para pressionar o governo do Estado por mais recursos 
para o transporte escolar.

Na Confederação, o municipalista também tem uma 
história de luta e dedicação em prol do movimento mu-
nicipalista. Ele é o atual 1º vice-presidente da entidade e, 
em outras gestões, já atuou como tesoureiro e represen-
tante da região Sul – participando ativamente das con-
quistas obtidas. 

Conselho Político
Composto pelos presidentes de todas as entidades mu-

nicipalistas estaduais, o Conselho Político da CNM se reú-
ne periodicamente para definir ações e traçar estratégias 
para o movimento.
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O primeiro dia da XXI Marcha a Brasília 
em Defesa dos Municípios será de comemo-
ração. O Movimento Mulheres Municipalis-
tas (MMM) celebra seu primeiro ano de exis-
tência. Como homenagem, para representar 
a voz da mulher na política, o Hino Nacional 
Brasileiro será cantado e tocado na abertura 
por mulheres, 

Capitaneado pela CNM e fundado por Tânia 
Ziulkoski e Dalva Christofoletti, o Movimento 
quer chamar atenção para a baixa participa-
ção feminina na política, além de reverter e 
melhorar esse cenário na política nacional. 
“Nosso objetivo foi fortalecer a inserção das 
mulheres nos processos de governabilidade, 
dando voz a prefeitas, vice-prefeitas, verea-
doras, secretárias municipais e demais mu-
lheres envolvidas na gestão dos Municípios 

brasileiros”, disse Tânia Ziulkoski.
Dados mostram que, em 2018, apenas 648 

prefeituras são comandadas por mulheres. “É 
muito pouco. Acho que avançamos muito, mas 
temos muito mais que avançar. Eu acho que 
a mulher tem que se engajar mais na políti-
ca. A mulher tem voz. Nós temos que incen-
tivar essas mulheres a concorrerem a cargos 
eletivos”, completa Tânia.

Projetos Sociais
O MMM assume bandeiras importantes. 

Entre esses está o Projeto de Integração Lo-
cal para Reinserção do Usuário de Drogas, o 
Reinserir, que tem como objetivo gerar opor-
tunidade de inserção social e econômica dos 
usuários de drogas. O último, recém-lançado, 
é o Rede de Municípios Doadores, que visa a 

criar uma rede nacional de doadores de san-
gue por meio de uma plataforma digital, inte-
grando hemocentros, prefeituras e doadores. 

Pesquisa
O Instituto Alziras fez uma par-

ceria com a CNM e o MMM para apli-
car uma pesquisa durante a XXI Mar-
cha com as prefeitas. O levantamento 
vai traçar o perfil das mulheres brasi-
leiras eleitas para a gestão de 2017 a 
2020. O objetivo é entender um pou-
co da trajetória, das ambições políti-
cas, das prioridades e dos desafios da 
gestão, além da percepção delas sobre 
as políticas públicas. 

  Institucional

Um ano de atuação: MMM quer 
mais mulheres na política

Maio 2017
Lançamento do 
MMM durante 
a XX Marcha a 

Brasília em Defesa 
dos Municípios

Maio 2017
1ª Reunião 

do Grupo de 
Trabalho do 

MMM

Agosto 2017
Lançamento do 

Mulheres Seguras 
na Cúpula 

Hemisférica de 
Prefeitos

Setembro 2017
Primeira 

participação 
do MMM na 
Comissão da 
Mulher na 

Câmara dos 
Deputados

Outubro 2017
MMM convoca 

mulheres muni-
cipalista a faze-
rem exame para 
prevenir o Cân-

cer de mama nas 
mulheres

Novembro 2017
MMM lança 
campanha 

contra assédio 
de mulheres 

no ambiente de 
trabalho

Março 2018
Lançamento 
do Rede de 
Municípios 

Doadores em 
Goiânia

Momentos marcantes do MMM
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  Institucional

Mapa de localização interna

Local do evento: CICB – Centro Internacional de Convenções do Brasil
SCES Trecho 2, Conjunto 63, Lote 50 – Asa Sul – Brasília/DF

xxx xx

x

Apoio: Patrocínio:

Set de Patrocínios da XXI Marcha a Brasília – 2018

Apoio: Patrocínio:
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Como já é tradição, a Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios contará com 
uma programação especial para os Agentes Municipalistas. A 3ª edição do Encon-
tro Nacional de Agentes será na segunda-feira, 21 de maio, às 14h, no Mezanino do 
Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília. 

A data do encontro foi antecipada para que os Agentes pudessem participar 
tanto da atividade, quanto da programação paralela do evento, acompanhando os 
gestores municipais. A grande novidade do Encontro será o lançamento do Curso de 
Formação na modalidade EAD. Também será um espaço de troca de experiências, 
esclarecimento de dúvidas e debates sobre expectativas, metas e pauta prioritária. 

Inscrições
Os Agentes Municipalistas com carteirinha terão isenção do pagamento da 

inscrição na Marcha. Para participar, é necessário preencher formulário online no 
site www.marcha.cnm.org.br e levar a carteirinha na data do evento.  A progra-
mação completa do 3º Encontro de Agentes Municipalistas será disponibilizada em 
www.rede.cnm.org.br

  Projetos

Projetos inovadores em destaque

  Rede Municipalista

Participe do 3º Encontro de 
Agentes Municipalistas

Os vencedores do Prêmio 
MuniCiência serão anunciados 
durante a XXI Marcha a Brasí-
lia. Os projetos serão publica-
dos em Guias de Reaplicação 
da CNM e os Municípios pre-
miados participarão de viagem 
internacional para intercâmbio de experiências. Além disso, as 
iniciativas estarão disponíveis na área Institucional do evento e 
no hotsite do projeto.

Essa é a segunda edição do Prêmio e, apenas na primeira eta-
pa da premiação, a CNM recebeu 252 inscrições de projetos ino-
vadores realizados em 102 Municípios brasileiros. 

Nesta edição, 21 Estados estiveram representados. O Nordes-
te foi a região com mais participantes (32 Municípios), seguida do 
Sul (31 Municípios) e do Sudeste (25 Municípios). Norte e Centro-
-Oeste tiveram sete e seis Municípios inscritos, respectivamente.

Iniciativa 
O Prêmio MuniCiência é uma ação pioneira da Confederação, 

destinada a gestores municipais. A iniciativa faz parte do proje-
to UniverCidades, realizado em parceria com a União Europeia.

Ag
. C

NM
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A 21ª edição da Marcha a Brasília terá mui-
tas novidades. Entre essas está a mudança de 
local do credenciamento e dos principais pa-
trocinadores da Exposição de Produtos, Ser-
viços e Tecnologias. Preocupada com o con-
forto dos participantes e a maior interação 
com o público durante os 4 dias de Marcha, 
o credenciamento será realizado exclusiva-
mente no primeiro dia de evento, na segun-
da-feira, 21 de maio.

O credenciamento será ainda em local 
diferente dos outros anos. Em 2018, a Confe-
deração optou por colocar a área de creden-
ciamento junto ao espaço de exposições. O ob-
jetivo é dar mais comodidade aos mais de 5 
mil gestores municipais esperados no evento. 

No local, os gestores poderão ainda inte-
ragir, enquanto estiverem na fila do creden-
ciamento, com o Museu da Água. O painel di-
nâmico mostrará aos participantes do evento 
informações e os principais resultados do Fó-
rum Mundial da Água. 

As entidades estaduais também terão es-
paço no local para que possam atender de for-
ma regional aos gestores municipais. 

Uma outra novidade que terá no ambiente 
será o corredor Cidades Inteligentes. O espa-
ço será uma forma de apresentar tecnologia 
e desenvolvimento aos Municípios. Lá esta-
rão concentrados parceiros que disponibili-
zaram ferramentas para aprimorar o acesso 
dos cidadãos aos serviços públicos. 

Já no lobby do Centro Internacional de 

Convenções do Brasil (CICB) – local do evento 
onde era realizado o credenciamento – esta-
rão os principais patrocinadores da Marcha 
e as ilhas de atendimento onde técnicos da 
CNM esclarecem dúvidas dos gestores locais. 

A CNM destaca que essa é mais uma 
oportunidade, entres tantas no evento, para 
conhecer novas ferramentas e serviços que 
auxiliam as prefeituras na administração mu-
nicipal. Além dos patrocinadores, dezenas de 
expositores compõem esta edição da mostra.

  Institucional

Exposição e credenciamento 
têm novidades

O restaurante do CICB estará aberto ao público todos os dias do evento, no período 
de 11h30 às 14 horas. A lanchonete funcionará das 8h30 às 20h, ao lado da XXI Exposi-
ção de produtos, serviços e tecnologias. Obtenha seu voucher de almoço no creden-
ciamento ou na entrada do restaurante. O valor diário é de R$ 66,00 por pessoa. Evite 
filas! Antecipe a compra de seus vouchers no dia 21 de maio.

  Fique atento

Funcionamento do restaurante

Um dos objetivos da Marcha é re-
unir no mesmo espaço o maior núme-
ro de soluções aos Municípios. Por este 
motivo, a CNM abre espaço para que o 
governo federal possa levar seus minis-
térios ao evento. A ideia é que, na área 
de exposição, as pastas tenham pontos 
de atendimentos para que os gestores 
locais possam sanar dúvidas. 

Pastas como: Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; Cidades; Cultura; Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Defesa, Desenvol-
vimento Social e Agrário, Educação; Fa-
zenda; Meio Ambiente; Minas e Energia; 
Planejamento, Desenvolvimento e Ges-
tão; Relações Exteriores; Saúde e Turis-
mo devem marcar presença no evento.

  Executivo Federal

Governo federal terá stands para 
sanar dúvidas de gestores 

Ag
. C

NM
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Paralelo à XXI Marcha a Brasília em 
Defesa dos Municípios, o Serviço Brasilei-
ro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) vai promover o Seminário Brasil 
Mais Simples. 

A CNM apoia a atividade, que ocorre 
nos dias 23 e 24 de Maio, a partir das 8h30, 
no Centro Internacional de Convenções do 
Brasil (CICB). A proposta é reunir os parcei-

ros da Rede Simples para debater questões 
relacionadas à simplificação dos processos 
de abertura e à legalização de empresas no 
ambiente dos pequenos negócios. 

O Seminário é promovido também pe-
la Secretaria Especial da Micro e Pequena 
Empresa e pela Receita Federal. As inscri-
ções e a programação completa estão dispo-
níveis em www.brasilmaissimples.com.br 

Neste ano, uma novidade deve movimentar a Marcha a Brasília. A 
Confederação vai realizar uma série de enquetes durante o evento. A 
proposta é ouvir os gestores municipais – que estão à frente da gestão 
e sabem as reais dificuldades enfrentadas – sobre os principais temas 
que vão compor a carta Compromissos com o Brasil.

As perguntas serão divididas em quatro eixos: Marcha a Brasília 
em Defesa dos Municípios, Compromisso com o Brasil, Pauta Política 

e Confederação Nacional de Municípios. Os três primeiros estão rela-
cionados ao tema da Marcha. Já o último possibilitará à entidade ava-
liar as ações estratégicas desenvolvidas pela entidade.

A participação será simples. Cada gestor vai receber um QR Code 
para acessar as perguntas por meio do celular. As perguntas podem 
ser respondidas rapidamente. Logo após, a CNM vai apresentar os 
resultados por meio de gráficos a todos os participantes do evento. 

  Desenvolvimento Local

Seminário Brasil Mais Simples

  Interação eletrônica

Enquetes vão possibilitar a interação 
com participantes da Marcha

SERVIÇO

O que: Seminário Brasil Mais Simples

Quando: 23 e 24 de maio, das 8h30 às 18h

Onde: CICB (SCES – Setor de Clubes Espor-
tivos Sul, Trecho 02, Conjunto 63, Lote 50 
– Brasília/DF)

Inscrições: www.brasilmaissimples.com.br 

Importante ferramenta para manter prefeitos, 
gestores municipais e população atualizados sobre 
questões relevantes do municipalismo, o aplicativo 
da CNM incorporou novas funcionalidades. A ver-
são mais recente traz notícias de rádio produzidas 
pela entidade, acesso à galeria de fotos, mais zoom 
na leitura das publicações e intensificação das in-
formações sobre as transferências dos Municípios. 

Além dos novos recursos, os usuários ainda 
contam com funcionalidades como a TV CNM, No-
tícias, Marcha, Contato, Alertas, Institucional da 

CNM, Informações sobre os Muni-
cípios, Observatório Político e mui-
to mais. Baixe e explore o app da 
CNM, disponível para iOS e Android.

A versão mais recente traz no-
tícias de rádio produzidas pela en-
tidade, galeria de fotos e traz informações de 
acordo com a localização do usuário. Assim, 
se estiver no Congresso Nacional, por exem-
plo, é disponibilizada a pauta prioritária dos 
Municípios.

  Tecnologia da Informação

Aplicativo da CNM traz novos 
recursos para usuários


