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A Sua Excelência, o Senhor 
Helder Zahluth Barbalho 
Ministro da Integração Nacional 
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, S/N - Zona Cívico-Administrativa, Sala 802 
70 067-901 - Brasília/DF 
 

Assunto:  Pleitos municipalistas sobre recursos hídricos – seca e excesso 
de chuva. 
 

Senhor Ministro, 

1. Na oportunidade em que renova cumprimentos, a Confederação 

Nacional de Municípios (CNM) apresenta à Vossa Excelência alguns dos principais 

pontos acerca da gestão e das iniciativas do governo federal para a resolução de 

problemas decorrentes do excesso de chuvas ou de estiagem, assim como dos 

programas, projetos e ações voltadas à prevenção, mitigação e gestão de riscos e 

gestão da água no Brasil e da disponibilização de recursos técnicos e financeiros por 

parte da União aos Municípios afetados. 

2. Infelizmente, a seca mais uma vez bateu o recorde negativo: são mais 

de R$ 27,8 bilhões que correspondem a quase 84% de todos prejuízos causados 

pelas ocorrências de 2016, sendo que os Municípios da região nordeste foram os mais 

impactados com 1.505 decretações. A agricultura foi a mais atingida, com R$ 17 

bilhões de prejuízos. 

3. De outro lado, o excesso de chuvas também teve sua parcela de 

contribuição nos grandes prejuízos e danos materiais e estruturais vivenciados pelos 

Municípios, uma vez que, somados, chegaram a aproximadamente R$ 2,9 bilhões. 

4. O histórico orçamentário e financeiro de apoio aos Municípios afetados 

por desastres (excesso de chuva ou estiagem) nos apresenta como diagnóstico que, 

em 2014, a dotação inicial do Ministério da Integração Nacional garantia a liberação 

de R$ 1,2 bilhão aos Municípios para gestão de riscos, contudo só foram pagos R$ 

795 milhões, sendo que naquele ano, os prejuízos causados por desastres aos cofres 

públicos municipais somaram mais de R$ 3,6 bilhões, ou seja, a União só conseguiu 

retornar com 20% deste valor aos Municípios afetados. 



5. O mesmo também ocorreu nos anos seguintes, em 2015 foram 

prometidos R$ 837,6 milhões e só foram pagos R$ 393,6 milhões, quando os prejuízos 

públicos municipais foram na ordem de R$ 1,9 bilhões, ou seja, somente 20,5% de 

retorno aos Municípios afetados. 

6. O pior cenário foi o de 2016, quando mesmo com a promessa de R$ 

413,5 milhões e a realização efetiva de repasse superior para R$ 652 milhões, os 

desastres foram mais severos e os prejuízos públicos municipais ainda maiores, cerca 

de R$ 5,1 bilhões, trazendo como resultado final um retorno da União de somente 

12,8% aos Municípios afetados. 

7. Uma grande parte de países no mundo vem resolvendo seus problemas  

com soluções tecnológicas de fácil aplicação, instalações rápidas, viáveis 

financeiramente e definitivas tanto para ações de prevenção quanto de gestão de 

riscos voltados para os recursos hídricos (excesso de chuva ou estiagem) e que se 

aplicadas no Brasil, dentro de uma política pública nacional emergente, traria a curto 

prazo, soluções e investimentos mais assertivos, compartilháveis e escaláveis. 

8. Sabendo da sensibilidade de Vossa Excelência em relação ao tema, a 

Confederação solicita o especial apoio desse Ministério em ampliar os recursos 

financeiros para minimizar os impactos dos desastres sobre as gestões municipais, 

assim como proporcionar maior apoio técnico e de pessoal para que sejam 

estimuladas novas  soluções tecnológicas de gestão dos recursos hídricos que 

venham também a efetivar a prevenção, preparação, respostas e reabilitação dos 

cenários afetados. 

9. Em agradecimento à disponibilidade e atenção de Vossa Excelência aos 

pleitos municipalistas, subscreve-se 

 Atenciosamente, 

   

Paulo Ziulkoski 
Presidente 


