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CNM lidera maior movimento
municipalista da história

A Capital Federal foi palco no dias 14, 15 e 16 de julho do maior 
movimento municipalista do País. Liderado pela Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), o encontro reuniu milhares de 
prefeitos, vereadores e secretários municipais para a XII Marcha 
a Brasília em Defesa dos Municípios. O presidente Lula, acompa-
nhado de 26 ministros de Estado, também prestigiou o evento.

Nesta edição do Boletim CNM, confira o resultado das dis-
cussões nas reuniões de bancadas estaduais no Congresso e das 

pautas de reivindicações, além das principais deliberações dos 
painéis setoriais e o registro de outros momentos do encontro. São 
estes os encaminhamentos que pautarão a agenda municipalista 
até a próxima Marcha, em 2010. 

“Os prefeitos demonstraram altivez, não vieram a Brasília 
com o pires na mão. Em 12 Marchas, o movimento se consagra. 
É um marco na história do Brasil”, afirma o presidente da CNM, 
Paulo Ziulkoski.
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Marcha 

Maior encontro de prefeitos brasileiros traz 
conquistas imediatas aos Municípios

Durante os três dias de encontro da XII Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios, mais de quatro mil gestores municipais estiveram na Capital 
Federal e participaram das discussões promovidas pela Confederação Nacional 
de Municípios (CNM). 

Dos painéis setoriais, com temas de interesse à administração pública 
municipal, à abertura oficial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 
às reuniões de bancada no Congresso, a Marcha mostrou a importância da 
união entre os prefeitos. 

Entre as conquistas imediatas da XII Marcha, Lula assinou decreto que 
trata da compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) dos servidores da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Outra lei foi assinada: a liberação de R$ 1 bilhão para os Municípios 
de até 50 mil habitantes dentro do Programa Minha Casa Minha Vida. Um 
termo de compromisso, assinado pelo Comandante da Marinha do Brasil, 
Júlio Soares de Moura Neto, também garantiu a doação 1.500 barcos/escola, 
destinados aos Municípios.

Ainda para a área educacional, o ministro da Educação em exercício, José 
Henrique Paim, assinou termo para doação de 8.443 ônibus escolares para 

1.800 Municípios selecionados de acordo com o Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb), no âmbito do programa Caminho da Escola.

Para completar, o ministro das Cidades, Marcio Fortes, assinou portaria que 
autoriza redução imediata de até 40% do valor das contrapartidas de obras 
do Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC) nas ações de saneamento 
ambiental e habitação do Programa. 

Pautas de reivindicações

Dos painéis setoriais às discussões no Congresso Nacional, as cinco pautas 
prioritárias da XII Marcha – Precatórios, Lei de Licitações, Previdência, Emenda 
29 e Reforma Tributária – foram discutidas exaustivamente pelos prefeitos. 
Todos os itens e as reivindicações integram a Carta da XII Marcha a Brasília 
em Defesa dos Municípios, cuja leitura foi uma das últimas atividades do 
encerramento oficial do encontro.

Ao final da Marcha, o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, destacou as 
conquistas imediatas do movimento e agradeceu a presença de todos. “Nada 
disso seria possível sem a união entre os prefeitos. Vamos continuar lutando 
pelo fortalecimento do municipalismo”, finalizou. 
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Discursos 

Na abertura oficial, Ziulkoski apresenta 
principais reivindicações da XII Marcha

Na abertura oficial da XII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, o 
presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, 
relatou, ao presidente Lula e aos 26 ministros que o acompanhavam, a dra-
mática situação da grande maioria dos Municípios brasileiros. Depois de 
reconhecer os avanços alcançados durante o atual governo, Ziulkoski enu-
merou os principais pontos da pauta do movimento e lembrou que a crise 
estrutural continua sendo o problema histórico dos Municípios. “Esta dura 
realidade só poderá mudar com a revisão do Pacto Federativo, questão de 
ordem para o Congresso Nacional”, defendeu.

Ao analisar a crise atual, o presidente da CNM lembrou que, mesmo 
com o registro de queda na arrecadação 
e a renúncia fiscal sobre o IPI em diver-
sos produtos, o governo federal pode 
trabalhar com o superávit primário e 
tem “gordura” para queimar, o que não 
acontece com os Municípios. Ziulkoski 
citou números oficiais segundo os quais 
a arrecadação de FPM alcançaria R$ 58,5 
bi, enquanto na realidade fechará o ano 
em R$ 51,3 bi. Quanto ao ICMS, embo-
ra equilibrado nominalmente, a queda 
projetada é de R$ 4 bi na parte dos Mu-
nicípios. “Temos aí um déficit de R$ 11 bi 
que não é fácil de acertar, mas os prefei-
tos estão se adequando”, informou. 

Mesmo com este cenário, garantiu 
que os Municípios aceitaram o desafio 
do governo e estão investindo. Como 
exemplo citou os totais dos últimos 14 anos, período em que os Municípios 
investiram R$ 280 bi; enquanto a União, R$ 116 bi; e os Estados, R$ 240 bi.  
“Aqui estão os parceiros que resistem com o governo federal à geração de 
emprego e à manutenção e à recuperação da nossa economia”, destacou.

Paulo Ziulkoski elogiou os prefeitos pelo extraordinário esforço fiscal, 
por gastar apenas 45% dos valores arrecadados com a folha de servidores 
quando a lei permite até 60%, por não gerar déficit público e não desem-
pregar. “Os Municípios estão fazendo o dever de casa, com muita dificulda-
de”, sublinhou.  

Reivindicações – Os pontos principais da XII Marcha são: a aprovação 
da Emenda 29, da PEC dos Precatórios, da Lei de Licitações e da Reforma 
Tributária. Ziulkoski espera, dos deputados, a imediata votação da Emenda 

29, conforme o texto aprovado pelo Senado. A proposta é de 1999, e a apro-
vação é necessária para acabar com a injustiça que vem sendo praticada há 
muitos anos. A emenda determina que Municípios invistam 15% de seus 
orçamentos; os Estados, 12%; e a União, 10%. “Só os Municípios, porém, 
continuam cumprindo. A maioria dos Estados gasta bem menos do que é 
exigido, o mesmo acontece com a União”, contou.

Depois de relatar essa “injustiça”, segundo suas palavras, o presidente 
da CNM deu os valores investidos pelos Municípios em 2007 e 2008: “foram 
mais R$ 22 bi, o que está sangrando os nossos orçamentos”, advertiu. Citou 
ainda outros exemplos de programas bancados pelos Municípios como o 

da merenda escolar e o do Programa de 
Saúde da Família (PSF). “No primeiro, o 
prefeito recebe 0,22 centavos quando o 
custo da merenda é de 0,80 centavos e, 
no PSF, cada equipe tem um custo de 
R$ 22 mil, enquanto a ajuda do governo 
federal é de R$ 6,5 mil”.

Sobre a Lei dos Precatórios disse 
que está nas mãos da Câmara dos De-
putados a solução para os pagamentos. 
Ele garante que os prefeitos não pen-
sam em calote, querem pagar e espera 
que os lobbies não funcionem mais que 
o interesse público. Sobre a Lei de Lici-
tações, lembrou que a proposta tramita 
há dois anos no Congresso Nacional, 
está parada no Senado e precisa de 
aprovação imediata. Ao falar da refor-

ma tributária, fez questão de destacar o apoio dos Municípios à proposta 
encaminhada pelo presidente Lula. “Mas os sinais que estão partindo do 
relator da proposta na Câmara indicam que o projeto será alterado para 
pior”, lamentou. 

No final de seu pronunciamento, Ziulkoski tratou da questão da pre-
vidência que envolve o acerto de contas entre os Municípios e o RGPS e a 
substituição da taxa Selic pela TJLP no pagamento dos débitos em atraso. 
Incluídos pelo Congresso Nacional na Lei 11.960/2009, que resultou da MP 
457, foram vetados pelo Palácio do Planalto. O presidente da CNM disse que 
nestas questões “ainda vamos ser parceiros, vamos continuar conversando, 
sei da sua determinação [presidente Lula] em cumprir isso que é muito caro 
para os Municípios”, concluiu.
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Discursos 

Lula também defende a imediata aprovação 
da Emenda Constitucional 29 da Saúde

A importância e a necessidade da imediata aprovação da Emenda Cons-
titucional 29, que tramita na Câmara dos Deputados, contam também com 
o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No discurso feito na abertura 
oficial da XII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, o presidente Lula 
lamentou que 17 governadores apliquem apenas 6% de seus orçamentos 
na Saúde, quando deveriam estar investindo 12%. Sugeriu que os prefeitos 
também façam uma Marcha nesses Estados para exigir dos governadores 
mais dinheiro para a Saúde. Disse que vai levar uma mágoa: a de não ter 
visto o Congresso Nacional aprovar a prorrogação da CPMF. “A mesquinhez 
política acabou com a CPMF”, lamentou. 

Logo na abertura de seu discurso na XII Marcha, o presidente Lula con-
fessou que já começava a sentir saudade, porque em 2010 será sua última 
participação na condição de presidente da República, na mobilização or-
ganizada pela CNM. O presidente que participou das últimas seis edições 
da Marcha lembrou o início de sua trajetória política na condição de líder 
sindical. E sugeriu que todos, prefeitos e prefeitas, não devem ficar inibidos 
de encaminhar reivindicações ao governo ou ao presidente da República. 

Lula garantiu não existir qualquer problema em concordar ou dis-
cordar, falar bem ou falar mal de posições ou programas definidos 
pelo governo. “A relação entre dois entes federados não pode ser cheia 
de frescura, tem de ser cheia de verdade e cheia de razão para que a 

gente possa se dar bem”, ressaltou. 
O presidente da República creditou a discrepância existente em itens 

da pauta de reivindicações entre a Confederação Nacional dos Municípios 
(CNM) e a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) em função das diferentes re-
alidades entre os prefeitos de pequenos e médios Municípios e as capitais. 
“Os prefeitos das capitais, por mais necessidades que passem, têm, em nos-
sa visão, quase uma administração de “nababo”, se comparado às cidades 
pequenas”, explicou. 

Dirigindo-se ao ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, e ao de 
Relações Institucionais, José Múcio, presentes ao evento, e ao ministro da 
Fazenda, Guido Mantega (ausente), admitiu que “muitas vezes os prefeitos 
têm razão nas críticas contundentes que fazem ao governo”. Lembrou que 
muitas decisões são anunciadas e tomadas, “vamos dormir acreditando que 
fizemos o melhor e três meses depois descobrimos que nada chegou aonde 
deveria, que nada foi feito”, confessou.

O presidente Lula também apoiou a sugestão do presidente da CNM, 
Paulo Ziulkoski, e pediu providências ao ministro José Múcio e ao coorde-
nador do Comitê de Articulação Federativa (CAF), Alexandre Padilha, no 
sentido de que sejam transformados em lei, por meio de projetos encami-
nhados ao Congresso, todos os bons programas nacionais executados pelos 
Municípios. 
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Habitação
Prefeitos avaliam o Programa Minha Casa, Minha Vida 

Centenas de gestores municipais participaram do painel Habitação/
Mobilidade, que avaliou o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) 
e a regulamentação para inclusão de Municípios com menos de 50 
mil habitantes. Os gestores também trataram da necessidade de 
aprimoramento da lei de Mobilidade Urbana e da regulamentação do 
Artigo 19 da lei, que prevê a liberação de, no máximo, R$ 1 bilhão para 
os Municípios de até 50 mil habitantes para famílias com renda mensal 
de até três salários mínimos. Com base no painel, as reivindicações foram, 
entre outras: a reavaliação das contrapartidas municipais; a ampliação 
do programa para todos os Municípios; e a continuação dos programas 
existentes. 

Desenvolvimento Social
Princípios legais dos programas sociais foram destaques 

A responsabilidade dos gestores municipais com os programas sociais 
– com destaque para os princípios legais – e os problemas na execução das 
políticas foram destaques do painel Desenvolvimento Social. O encontro 
enfatizou a necessidade de desenvolver, junto à sociedade, políticas que 
tenham por base os cinco pontos fundamentais: conhecimento, avaliação, 
planejamento de ações e intervenção da realidade de cada Município. 
Além disso, os gestores questionaram o fato de os Municípios terem de 
prestar assistência social à população, independente da disponibilidade de 
recursos e capacitação de equipe para captar e utilizar recursos.

Saneamento
Carta sobre saneamento foi elaborada com base nos debates 

Uma carta com propostas de saneamento foi elaborada com base 
no painel de Saneamento. O debate deu embasamento ao documento, 
estruturado no Plano Nacional de Saneamento Básico (Planasb), que 
pretende conscientizar os gestores municipais para as questões legais, 
políticas e estruturais da área. A carta ressalta, por exemplo, que, para o 
atendimento da Lei de Saneamento nos Municípios, independentemente 
do porte, deve existir capacitação técnica e recursos financeiros para 
elaborar os planos municipais de Saneamento. 

Educação
Fundeb: Gestores propõem que o MEC cumpra a Lei 

O apelo para que o Ministério da Educação cumpra a Lei do Fundeb 
quanto aos estudos de custo-aluno para definição dos pesos de ponderação 
e aos prazos para a publicação das estimativas do Fundo foi um dos 
encaminhamentos do painel de Educação. 

Os debates também resultaram em: elevação do fator de ponderação 
da creche; maior participação da União nos programas educacionais de Me-
renda, Transporte Escolar e ProInfância e criação do transporte universitá-
rio; aprovação do Projeto de Lei 3776/2008 para impedir que a atualização 
do piso salarial seja feita com base em estimativas; inclusão de programas 
de alimentação escolar como despesas de manutenção e desenvolvimento 
do ensino; garantia de que o fim da DRU represente recursos para o finan-
ciamento da educação básica e a inclusão de representantes dos Estados e 
dos Municípios no Conselho Deliberativo do FNDE.

Finanças
Reforma Tributária: Municipalistas assumem posição em relação 
ao projeto

O debate sobre a Reforma Tributária levou os gestores municipais a um 
posicionamento em relação à proposta que tramita no Congresso Nacional. 
O principal eixo da discussão foi a neutralidade da Reforma, fundamentada 
para que nenhum ente tenha perdas com o sistema adotado para a partilha 
dos tributos.  

Após analisar o projeto, os gestores se posicionaram nos seguintes 
aspectos: que seja mantida, no mínimo, a mesma participação dos 
Municípios no bolo tributário; que seja retirada do projeto a Desvinculação 
das Receitas dos Estados (DRE); que sejam desconstitucionalizados os 75% 
do Valor Adicionado Fiscal (VAF); e que os Municípios tenham participação 
no Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). 

Outra deliberação do painel foi a inclusão das reivindicações da CNM ao 
projeto. O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, reafirmou que as questões 
devem ser observadas, pois indicam a posição dos prefeitos sobre o projeto. 

Em encontros simultâneos, os temas da administração pública municipal foram debatidos durante o primeiro dia. Encaminhamentos em 

Saúde, Educação, Meio Ambiente, Desenvolvimentos Social, Desenvolvimento Urbano, Internacional, Cultura e Turismo dominaram os debates 

que, além de eliminar dúvidas, ofereceram sugestões para as demandas cotidianas dos Municípios

Painéis  

Administração pública municipal em debate

Mais informações sobre os painéis setoriais da 
XII Marcha na página 8.
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Memória  

Fotos registram momentos históricos da
XII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios 

Do início das atividades ao encerramento, a XII Marcha a Brasília contou 
com a participação de milhares de gestores municipais. Preocupados em 
dar voz e mais credibilidade às reivindicações dos Municípios, prefeitos de 
todo o País lotaram a Capital Federal e o Congresso Nacional. 

Liderados pela CNM, eles discutiram quais são as principais necessida-

des dos Municípios do País em diversas áreas da administração municipal. 
Unidos, mais uma vez, colocaram a Marcha em destaque na mídia nacional 
e promoveram o maior movimento municipalista da história.

Em 2010, com a mesma persistência, os Municípios caminham para a 
XIII Marcha.  

Ainda no primeiro dia, o auditório estava lotado para apresentação de estudos da CNM sobre o impacto da crise econômica nos Municípios

Com centenas de prefeitos presentes, o lançamento de uma série de publi-
cações da CNM fecha o primeiro dia de atividades da XII Marcha 

Ziulkoski discursa para a comitiva presidencial de Lula formada por 28 au-
toridades, entre ministros de Estado e dirigentes de autarquias federais
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“O que mais me interessa é que vocês, prefeitos, sejam representantes  
dignos do povo que os elegeu nas urnas”, destaca Lula em seu discurso

No Salão Verde da Câmara dos Deputados, Ziulkoski reúne-se com 
prefeitos e parlamentares para dar início às reuniões de bancada

Nas bancadas estaduais, prefeitos apresentam as pautas de reivindicações 
da Marcha aos parlamentares; a EC 29 é um dos destaques

Discussões sobre mecanismos de fortalecimento do Comitê de Articulação 
Federativa (CAF) pautam a manhã do último dia da XII Marcha

Aprovada pelos presentes, a carta da XII Marcha oficializa as reivindicações 
dos prefeitos, resultado dos três dias de intensas discussões 

A 2ª edição do Prêmio IRFS homenageia as boas ações na administração 
pública municipal e encerra oficialmente as atividades do encontro

O deputado estadual Edson Brum (PMDB-RS) e o senador Mão Santa 
(PMDB-PI) participam das discussões do Fórum de Vereadores

Mais de quatro mil pessoas participaram da XII Marcha e trouxeram a Brasí-
lia as reivindicações dos Municípios nos quatro cantos do País

7
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Internacional
Parceiros da CNM firmam compromisso com Municípios

No painel Internacional da XII Marcha a Brasília em Defesa dos Municí-
pios, os gestores tiveram a oportunidade de participar de discussões com 
líderes municipalistas de entidades parceiras da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM). Os temas foram a cooperação entre os Municípios bra-
sileiros e de outros países, além de discussões sobre a prática internacional 
dentro dos entes federativos.

Na ocasião, foram apresentados aos gestores os eventos promovidos 
por entidades municipalistas em todo o mundo. São eles: Fórum de Auto-
ridades Locais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o 
Fórum de Governança Local de Índia–Brasil–África do Sul (Ibas), além das 
redes internacionais de cidades, como a Federação Latino-Americana de 
Cidades, Municípios e Associações de Governos Locais (Flacma). 

A CNM conta com o apoio do Programa das Nações Unidas para o De-
senvolvimento (Pnud). E, ao longo da Marcha, teve o comprometimento da 
Secretaria de Assuntos Federativos, da presidência da República (SAF) em 
garantir, junto ao Ministério das Relações Exteriores (MRE) e ao Ministério 
da Integração, projetos elaborados em conjunto por Municípios brasileiros 
e cidades vizinhas de fronteira.

Turismo
Investimento em turismo é retorno garantido aos Municípios

Durante o painel de Turismo da XII Marcha, os participantes foram in-
centivados a acompanhar a legislação sobre o tema, a promover as cidades 
brasileiras no exterior, a valorizar o patrimônio histórico, cultural e a divul-
gar o Município.

Para servir de exemplo aos gestores, a prefeita de Guarujá (SP), Maria 
Antonieta de Brito, foi uma das palestrantes. Maria apresentou aos presen-
tes as  vantagens de se aplicar recursos na área, como o desenvolvimento 
econômico e a geração de empregos.

“Há vários caminhos para conseguir verbas. Dificuldades existem, mas 
temos que ir atrás dos recursos”, disse. A prefeita explicou também sobre a 
formação e o funcionamento de um setor técnico para o Turismo dentro da 
administração pública.

O painel contou com a presença de representantes do governo federal, 
do deputado federal Afonso Hamm (PP-RS) e do presidente da Associação 
Piauiense de Municípios (APPM), Francisco de Macedo Neto.

Saúde
Financiamento do SUS, EC 29 e veto são destaques

O financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) foi o tema central 
do painel de Saúde. Os gestores discutiram sobre a diferença dos recursos 
aplicados pelas três esferas públicas – União, Estados e Municípios – e a 
obrigação de cada ente com este serviço. Prefeitos, secretários e vereadores 
debateram e buscaram apoio dos parlamentares, em especial, para a regu-
lamentação da Emenda Constitucional 29 e para a rejeição da Proposta de 
Súmula Vinculante no 4, que trata da judicialização da Saúde. 

Participaram do painel representantes do governo federal, presidentes 
da Associação Mineira de Municípios (AMM) e da Associação dos Municípios 
do Estado do Espírito Santo (Amunes), José Milton e Gilson Amaro e prefeitos 
gaúchos de Soledade e Mariana Pimentel, Gelson Cainelli e Joel Ghisio. 

Cultura
Gestores debatem ações que promovem cultura local

Coordenado pelo vice-presidente da Associação Goiana de Municípios 
(AGM), Márcio Ceciliano, o painel de Cultura teve como ponto principal es-
clarecer aos gestores presentes os benefícios trazidos pelos investimentos 
no setor. 

Durante debate com representantes do governo federal, prefeitos, se-
cretários e vereadores puderam conhecer detalhes da reforma da Lei Rouanet 
– que pretende facilitar o acesso a recursos para projetos culturais –, discutir 
a implantação de bibliotecas públicas em todos os Municípios brasileiros, 
debater o Plano Nacional de Cultura, a criação de assessoria para a área e a 
aplicação de verbas a fim de gerar empregos, renda e inclusão social.

Meio Ambiente
Prefeitos mostram preocupação com Meio Ambiente

A municipalização ambiental e a autonomia dos Municípios sobre o có-
digo florestal foram enfatizadas nos debates do painel de Meio Ambiente 
na XII Marcha. Entre os palestrantes, esteve o ministro do Meio Ambiente, 
Carlos Minc, que lembrou os gestores sobre o “ICMS verde”, que visa a re-
compensar os Municípios que praticam serviços ambientais e os desenvol-
vam sem prejudicar o meio ambiente. O painel foi liderado pelo presidente 
da Federação das Associações dos Municípios dos Estados do Pará (Famep), 
Helder Barbalho.

Painéis 

Painéis setoriais tiram dúvidas, orientam e 
registram reivindicações de gestores
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Opinião 

Prefeitos falam da importância da Marcha
“O intercâmbio de informações que temos na Marcha é fundamental. As nossas reivindica-
ções dos últimos anos têm dado certo por causa de nossas mobilizações.” 
 Prefeito de Tambaú (SP), Antônio Agassi

“É no Município que ocorrem os fatos que trazemos para tentar buscar melhorias. 
As Marchas devem continuar para consolidarmos as vitórias que conquistamos.” 

Prefeita de São Sebastião do Passé (BA), Tânia Portugal

“Eu vim à Marcha para buscar melhorias em meu Município e, principalmente, apoiar a luta 
da regulamentação da Emenda 29. Os Municípios precisam de mais recursos nessa área.”
Prefeito de Estiva (MG), João Gualberto Júnior

“Esta foi uma das melhores Marchas da história. Da nossa associação [Associação dos Mu-
nicípios dos Campos de Cima da Serra] vieram todos os prefeitos, 12 no total. Atendemos à 

convocação do presidente.” Prefeita de Muitos Capões (RS), Mara Barcellos

“O espaço da Marcha é muito importante para atender às necessidades dos Municípios e, 
assim, reivindicarmos juntos.” Prefeito de Descanso (SC), Sadi Bonamigo

“A CNM é a ponte: ela faz as pautas de reivindicações e nos ajuda muito. A conquista do 
1% de aumento no FPM, por exemplo, fez uma diferença enorme, principalmente em 

Municípios pequenos como o meu.” Prefeito de Araputanga (MT), Vano Batista

“Temos duas principais reivindicações: a regulamentação da Emenda 29 e a Reforma 
Tributária. Pretendo participar das próximas Marchas, pois todos os painéis e as bancadas 
no Congresso foram muito produtivos”. Prefeito de Mata (RS), Sérgio Bruning

“A aplicação da TJLP para o parcelamento da dívida e a questão dos créditos previdenciários 
são nossa prioridade. Afinal, quem fizer o parcelamento agora não vai conseguir pagar. 

É inviável. Apoiamos as reivindicações da CNM apresentadas na Marcha.”
Prefeito de Aliança (PE), Azoka Gouveia

“A Marcha compartilhou com os prefeitos a realidade dos Municípios. A minha principal 
reivindicação é pela Emenda Constitucional 29. Pretendo participar das próximas Marchas 
e continuar as parcerias com a CNM.” Prefeito de Coqueiro Baixo (RS), Adelcio Sestari

 “O mais importante da Marcha foi o comprometimento dos deputados nas reuniões de 
bancadas. Eles precisam abraçar a causa e apoiar as reivindicações lideradas pela CNM.” 

Prefeito de Itanhém (BA), Milton Guimarães
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Entre as atividades da XII Marcha, as reuniões de bancadas estaduais do Con-

gresso Nacional receberam destaque. As reuniões foram presididas pelos líderes 

das entidades estaduais e contaram com a presença de deputados e senadores de 

todos os Estados para discutir as pautas de reivindicações do encontro. Todas foram 

elaboradas pelos prefeitos, secretários e vereadores no primeiro dia da Marcha. 

Inicialmente, os gestores foram recebidos pelo presidente da Confe-

deração Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, no Salão Verde da 

Câmara dos Deputados. Logo após, todos se dirigiram para as reuniões.    

Em todas as bancadas, a importância da regulamentação da Emenda Constitucio-

nal 29 dominou as discussões. A proposta pretende garantir repasses mínimos e 

fixos para as três esferas públicas – União, Estados e Municípios – investirem em 

Saúde. “A aprovação de uma Lei Complementar que regulamente a EC 29 deve ser 

feita com urgência, em respeito à Constituição de 1988”, destaca Ziulkoski. 

A PEC dos Precatórios também foi lembrada. Prefeitos reivindicaram a aprova-

ção, na Câmara dos Deputados, do mesmo texto do Senado Federal. De acordo com 

o presidente da CNM, o texto do Senado satisfaz às necessidades dos Municípios. 

 

Outras reivindicações

Além da EC 29 e da PEC dos Precatórios, as outras pautas da Marcha – Lei de 

Licitações, Reforma Tributária e a MP 457/2009 (convertida na Lei 11.960/2009) – 

foram alvo das discussões.  

“Voltamos com o compromisso assumido pelos parlamentares de que nossos 

pedidos serão atendidos”, lembra Ziulkoski.

Congresso Nacional 

Bancadas estaduais no Congresso Nacional 
reúnem parlamentares e gestores municipais
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Empreendedorismo 

Com apoio da CNM, lançada na Marcha a
6a edição do Prêmio Prefeito Empreendedor

IRFS 

IRFS: CNM homenageia e entrega prêmio 
às melhores gestões municipais de 2007

Em sua 6a edição, o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor foi lançado 
durante a XII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Com o apoio da 
Confederação Nacional de Municípios (CNM), o prêmio é concedido pelo 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) a Muni-
cípios e administrações regionais do Distrito Federal. Ele premia as catego-
rias de Melhor Projeto Estadual e  de Destaques Temáticos.

A cada dois anos, o Sebrae entrega o prêmio com a finalidade de des-
tacar as iniciativas das administrações municipais que apóiam o desen-
volvimento das micro e pequenas empresas. Os gestores interessados em 
concorrer ao prêmio devem consultar o site www.prefeitoempreendedor.
sebrae.com.br.

Serão entregues os seguintes prêmios: um Prêmio Sebrae Prefeito Em-
preendedor para o 1o lugar entre os Estados participantes e até seis prêmios 

para os Destaques Temáticos, envolvendo as áreas de Compras Governa-
mentais, Desburocratização, Educação Empreendedora e Inovação, Formali-
zação de Empreendimentos, Implantação da Lei Geral em Médios e Grandes 
Municípios e Melhor Política Municipal de Apoio e Estímulos a Microempre-
sas pelos Médios e Grandes Municípios.

Também está prevista a premiação Nacional para as regiões Norte, Nor-
deste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Serão concedidos aos prefeitos vence-
dores uma viagem internacional, um certificado e um troféu entregues em 
solenidade realizada em Brasília, cuja data será definida.

Um dos objetivos do Sebrae, que também é uma preocupação da CNM, 
é apresentar condições necessárias para que o programa seja desenvolvido 
de forma satisfatória, contribuindo para o crescimento econômico e social 
dos Municípios. 

Desenvolver uma boa gestão deve ser cultura de todos os Municípios 
brasileiros. Para incentivar a prática, a Confederação Nacional de Municí-
pios (CNM) entregou prêmio às administrações que se destacaram no Índice 
de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão (IRFS), em cerimônia promovi-
da no último dia da XII Marcha. O índice mede anualmente o desempenho 
das prefeituras nos critérios fiscal, social e de gestão. 

Emocionados, diversos prefeitos receberam o prêmio. O presidente 
da CNM, Paulo Ziulkoski, disse, na ocasião, que o prêmio é uma forma de 
parabenizar o gestor por vencer as dificuldades comuns da administração. 
“Esperamos que os primeiros colocados permaneçam no topo e que o Prê-
mio continue incentivando os gestores a realizar uma boa administração”, 
afirmou Ziulkoski.

O atual prefeito de São José do Hortêncio (RS), Município que teve a 
melhor gestão do País em 2007, Clovis Luiz Schaeffer, afirmou que o prê-
mio aumenta a sua responsabilidade em manter uma gestão responsável. 
“Todos [gestão atual] se esforçaram para manter os índices”, disse o pre-
feito.  Para Schaeffer, desenvolver uma administração plenamente eficaz é 
bastante difícil, principalmente “com o aumento frequente de responsabili-
dade passado aos Municípios”. 

O atual prefeito se comprometeu em manter a cultura histórica de boa 
administração do Município. O prêmio pertence ao Município, mas o prefei-
to anterior, Anibaldo Petry, que recebeu o prêmio do Município em 2008, 
ganhará um certificado da CNM pela gestão desenvolvida.
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Uma seleção de temas prioritários a qual necessita de aprovação ime-
diata, principalmente pelo Congresso Nacional, foi incluída no texto final 
da Carta de Encerramento da XII Marcha a Brasília em Defesa dos Municí-
pios. Uma das primeiras reivindicações é a da necessidade de retomada 
da discussão sobre a reestruturação do Pacto Federativo apontado como 
principal causador dos problemas que embaraçam o desenvolvimento dos 
Municípios.

Embora reconheça a participação dos parlamentares em avanços al-
cançados por meio de projetos votados e aprovados nos últimos meses, a 
Carta alerta o Congresso Nacional para as realidades vividas pelos Municí-
pios. Ao mesmo tempo aponta uma pauta de reivindicações considerada 
fundamental para que possam ser desencadeadas ações políticas capazes 
de atuar positivamente na crise estrutural dos Municípios. Reforma Tributá-
ria, Saúde, Precatórios, Licitações e Previdência são alguns deles. Conheça 
todos os detalhes:

Saúde – Regulamentação da Emenda Constitucional 29 para a garan-
tia de recursos e equilíbrio financeiro destinados ao custeio das ações de 
Saúde pública no Brasil. Compete à Câmara dos Deputados aprovar o PLS 
121/2007 nos termos votados pelo Senado Federal.

Previdência – Derrubada dos vetos presidenciais, apostos à Lei 
11.690/2009, que eliminaram duas conquistas do Movimento Municipalis-
ta: o encontro de contas entre a Previdência e os Municípios e a TJLP como 
índice de reajuste dos débitos dos Municípios. A manutenção da taxa Selic 
tornará os débitos impagáveis.

Precatórios – Aprovação da PEC 351/2009 para garantir o pagamen-
to das dívidas sem o comprometimento do funcionamento dos Municípios. 
É de responsabilidade da Câmara dos Deputados votar e aprovar, na ínte-
gra, a Proposta de Emenda Constitucional construída em conjunto com os 
Entes Federados e já aprovada no Senado Federal. 

Licitações – Aprovação do Projeto de Lei da Câmara 32/2007, que al-
tera dispositivos da Lei 8.666/1993, o qual, dentre outros, prevê a ampliação 
do uso de ferramentas eletrônicas em licitações com ressalvas que garan-
tam ampliação dos valores previstos para todas as modalidades de licitação. 
Cabe ao Senado Federal votar e aprovar, com a maior brevidade possível, o 
PLC 32/2007, mantendo a redação votada na Câmara dos Deputados.

Reforma Tributária – Garantir porcentuais justos na repactuação das 
receitas. A proposta que está para ser votada na Câmara dos Deputados, 

com alterações trazidas ao texto pelo relator, não atende aos interesses dos 
Municípios brasileiros, que precisam:

• validar a redução dos 23,5% do IR + IPI para 12,01% do novo bolo 
tributário, composto de IPI + IR + CSLL + IVAF, garantindo a neu-
tralidade fiscal;

• da não-desvinculação de receitas do Estado (DRE), pois isso trará pre-
juízos irrecuperáveis a áreas como Educação e Saúde;

• da desconstitucionalização do dispositivo atual que reparte 75% da 
cota municipal do ICMS pelo valor adicionado de cada Município;

• de participação no Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional 
(FNDR) para repor as perdas pela extinção da Lei Kandir; e 

• de representatividade dos Municípios no Conselho Nacional de Po-
lítica Fazendária (Confaz), considerando que estes detêm 25% da 
arrecadação do ICMS.

Legalização dos Programas Nacionais – O encaminhamento ao 
Congresso Nacional de Projetos de Lei, elaborados a partir de discussões 
empreendidas no CAF, instituidores de competências e regras de financia-
mento e atualização dos recursos capazes de validar e assegurar a continui-
dade dos bons programas nacionais executados pelos Municípios.

Considerando que o desenvolvimento nacional e a superação de nos-
sos graves problemas sociais passam pela regulação das competências 
comuns, pela justiça fiscal e tributária, pelo respeito aos princípios fun-
damentais da administração pública e pelo fortalecimento da Federação, 
os agentes políticos municipais acreditam, esperam e proclamam à Nação 
o comprometimento dos Poderes instituídos com o cumprimento dessas 
obrigações, com vistas a assegurar o equilíbrio do desenvolvimento e do 
bem-estar em âmbito nacional.

Carta 

Aprovada por unanimidade, carta de 
encerramento destaca assuntos prioritários


