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Ao longo de mais de uma década de atuação em defe-
sa do municipalismo, a Confederação Nacional de Municí-
pios (CNM) coleciona inúmeras conquistas. Em 2009, não 
foi diferente. Das mobilizações em Brasília à XII Marcha 
e ao Dia Nacional em Defesa dos Municípios, as ações or-
ganizadas pela CNM levaram os pedidos dos prefeitos ao 
Congresso e ao governo federal.

No dia 9 de dezembro, reta final deste ano, a entidade 
confia no apoio dos gestores municipais para fortalecer a 
última – e umas das principais – reivindicações dos pre-

feitos: a regulamentação urgente do Projeto 306/2008, 
que traz mais recursos à Saúde nos Municípios. Com este 
incentivo, eles voltam à capital federal para mostrar aos 
deputados federais a importância deste tema.

Ainda nesta edição, uma reportagem especial com 
mais um exemplo da importância da Inclusão Digital para 
os cidadãos. As vantagens e a economia gerada aos Mu-
nicípios parceiros do portal CidadeCompras e um histórico 
das atividades da CNM neste ano também são destaques 
nas próximas páginas.  

Saúde: basta votar para salvar
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Finanças 

Repasse do 1% do FPM deve ser de R$ 2,1 bi 

Finanças 

Portal CidadeCompras comemora 6 anos

O repasse do 1% porcentual a mais no Fundo de Participação dos Muni-
cípios (FPM) deve chegar a R$ 2,1 bilhões este ano. Pela estimativa da Confe-
deração Nacional de Municípios (CNM), o valor está bem próximo ao que foi 
transferido em 2008. 

A expectativa dos prefeitos é de que o recurso alivie, pelo menos um pou-
co, o sufoco financeiro em que a administração municipal se encontra. Assim 
como no ano passado, em que cerca de 70% dos Municípios usaram a verba 
para pagar em dia os funcionários, este ano também diversos gestores devem 
honrar os compromissos de final de ano, em especial o pagamento do 13o sa-
lário, com a verba.

O aumento de 1% porcentual no FPM – de 22,5% para 23,5% –, aprovado 
em 2007 e repassado aos Municípios integralmente em dezembro, foi conquis-

ta do movimento municipalista. E neste momento de restrições nos repasses 
dos Municípios, em razão do enfrentamento da maior crise financeira dos últi-
mos tempos nas prefeituras, o 1% a mais recebe enfoque ainda maior. 

Nesta transferência não há o desconto do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb). Porém, a gestão deve respeitar a determinação constitucional sobre 
a aplicação em Saúde e Educação, 15% e 25%, respectivamente.

Há 6 anos, o Portal CidadeCompras auxilia os 
gestores nas compras públicas municipais. A rea-
lização de compras presenciais e eletrônicas pos-
sibilita mais economia, agilidade e transparência 
para a gestão do usuário do portal. A ferramenta, 
desenvolvida pela Confederação Nacional de Mu-
nicípios (CNM), também oferece a modalidade de 
cotação eletrônica.

De janeiro a outubro de 2009, o Cidade-
Compras registrou, a partir das modalidades de 
pregão eletrônico e presencial, economia de R$ 
38.177.245,00 nas aquisições de bens e serviços 
comuns para os Municípios. Relatórios do portal 
apontam que a cada ano aumentam as adesões 
de Municípios e empresas interessadas em for-
necer produtos e serviços para a administração 
municipal. O portal é gratuito para fornecedores e 
entes filiados à Confederação.

A capacitação de servidores municipais para 

operar o CidadeCompras é parte do trabalho de-
senvolvido pela CNM, em parceria com as entida-
des estaduais e regionais de Municípios. A equipe 
de suporte operacional e jurídico fica à disposição 
dos Municípios para orientá-los em todas as fases 
do processo, desde a confecção do edital à homo-
logação da compra.

Economia, agilidade e transparência

A economia média gerada nos processos de 
pregão eletrônico é de 30%, com relação aos va-
lores de referência. Em 2008, a redução do valor 
entre a fase de propostas até o encerramento da 
negociação gerou economia de R$ 55.073.732,22 
aos cofres dos Municípios usuários do Portal Cida-
deCompras. Destes, R$ 48.058.090,61 apenas por 
pregão eletrônico.

Para tornar as compras municipais mais 

transparentes à sociedade, todos os processos 
do portal podem ser acompanhados e avaliados 
em cada um dos Municípios usuários. Ao final do 
certame, a ata é gerada automaticamente e fica 
disponível com detalhes, inclusive das mensagens 
enviadas pelo meio de comunicação entre o pre-
goeiro e os participantes da fase de lances, o Chat 
do CidadeCompras.

Diariamente, a equipe técnica do CidadeCom-
pras busca manter a ferramenta atualizada por 
meio de testes e implementações que, no decor-
rer dos anos, se tornaram necessários. Neste con-
texto, o portal tem inovado com o Web Call Center; 
a novidade tem pouco mais de um ano e registra 
em torno de 7 mil atendimentos que auxiliam os 
representantes dos Municípios em diversas dúvi-
das e questionamentos.

Conheça o CidadeCompras pelo endereço: 
www.cidadecompras.com.br

    Deputado, vote pela saúde
de quem vota em você.

Mobilizaç ão pela votação do Projeto 306/2008

 
Item
Imposto de Renda
IPI
Total
1% para o FPM
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Saneamento 

Municípios rejeitam mudanças no decreto 
que regulamenta Lei do Saneamento Básico

Os Municípios brasileiros não aprovam as 
alterações feitas no texto do decreto que deve 
regulamentar a Lei Nacional do Saneamento 
Básico. A Lei 11.445/2007, que propõe o pla-
nejamento na gestão do setor, enfrenta diver-
sos entraves e aguarda por regulamentação há 
aproximadamente 3 anos. 

Desta vez, a Confederação Nacional de Mu-
nicípios (CNM) chama a atenção para o fato de 
o texto proposto para a regulamentação da lei 
ter sofrido modificações que 
contrariam as deliberações 
pactuadas pelo Conselho 
das Cidades (Concidades). 
A situação fica mais frágil 
em razão de o Ministério das 
Cidades (MCidades) ter incluído 
itens no texto da proposta, que estava 
pronto para ser enviado à sanção presidencial.

A CNM se pronunciou em relação à situ-
ação, por meio de nota técnica encaminhada 
à Secretaria de Relações Institucionais do go-
verno federal, em que expõe os fatos e solicita 
atenção especial para os efeitos que a medida 

pode causar. O texto sinaliza que o MCidades 
modificou o que já estava pronto, por imposição 
da Associação das Empresas de Saneamento 
Básico Estaduais (Aesbe). 

Foi acrescentado um inciso que considera 
como titular o ente da Federação que possua 
por competência a prestação de serviço público 
de Saneamento Básico, podendo a titularidade 
ser exercida por conjunto de Municípios, no caso 
de regiões metropolitanas, aglomerações urba-

nas ou microrregiões instituí-
das por lei complementar 
estadual.

Para a CNM, a medida 
fere a autonomia do Mu-
nicípio e contraria o texto 

constitucional que estabele-
ce: compete aos Municípios legislar 

sobre assuntos de interesse local. A entidade sa-
lienta: titular da prestação de serviço público de 
saneamento é o Município. 

Regulação e fiscalização – Além de in-
terferir na titularidade dos serviços, o Ministério 
também acrescentou um parágrafo no texto que 

prevê: os custos adequados de regulação e fiscali-
zação são aqueles que não excedam o valor equi-
valente a 0,5% do efetivamente arrecadado pelo 
prestador mediante tarifas ou taxas pela presta-
ção dos serviços públicos de Saneamento Básico.

O primeiro ponto levantado pela CNM é que 
na própria lei está prevista a elaboração do Plano 
Municipal de Saneamento e deve estabelecer o 
ente que irá regular e fiscalizar as atividades, e 
a forma como será custeado este trabalho. Além 
disso, salienta que a União não tem de legislar so-
bre assuntos dessa natureza, sendo competência 
do titular e poder concedente. 

Na prática, a medida objetiva inviabilizar a 
possibilidade de consórcios ou entidades mu-
nicipais regularem e fiscalizarem os serviços de 
saneamento. O valor estabelecido impossibilita 
os Municípios de assumirem o controle da ativi-
dade e, com isso, compulsoriamente, a delegação 
passaria para as agências reguladoras estaduais.

Diante da situação, o pedido dos Municípios 
é que sejam tomadas providências, e que o texto, 
alterado unilateralmente, não seja transformado 
no instrumento de regulamentação da Lei. 

ENTENDA O CASO:  Promulgada no dia 5 de janeiro de 2007 e 
em vigor desde 22 de fevereiro de 2007, a Lei Nacional de Saneamento 
Básico foi a consagração de uma antiga luta municipalista por propor-
cionar condições para mudar o quadro de precariedade que o setor 
de saneamento básico registrou por mais de 20 anos. Situação que se 
agravou, principalmente, pela ausência de recursos financeiros e pela 
falta de regulamentação que gerasse segurança jurídica para o avanço 
e desenvolvimento do setor.

A minuta do Decreto Regulamentar foi elaborada e debatida no Co-
mitê de Saneamento Ambiental e aprovada pelo Concidades durante a 
20a Reunião, em março. Submetida à apreciação da Consultoria Jurídica 
do MCidades, verificou-se que a referida minuta atendia à legislação vi-
gente. Entretanto, sob forte influência da Aesbe, o Ministério das Cidades 
alterou o texto aprovado divulgando-o, dessa forma, no Sistema de Ge-
ração e Tramitação de Documentos Oficiais (Sidof). 

O Ministério acrescentou no texto um inciso, no artigo 2o, e um 
parágrafo único, no inciso VII do artigo 49. A CNM constatou que, além 
de ferir o princípio da autonomia Municipal, a titularidade dos serviços 
públicos de saneamento dos Municípios para o Estado, na hipótese da 
existência de região metropolitana, aglomerações urbanas ou micror-
regiões, criadas por lei complementar estadual, está sob apreciação do 
Supremo Tribunal Federal, por meio da Ação Direta de Inconstituciona-
lidade (Adin 1842-5-RJ/2008).

Na questão do porcentual estabelecido como custos adequados com 
as atividades de regulação e fiscalização, a CNM fez questão de analisar o 
Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos, do Sistema Nacional de In-
formações sobre Saneamento (Snis), do Ministério das Cidades, de 2007. 
O diagnóstico do Snis informa que os serviços prestados, ou fiscalizados, 
diretamente pelos Municípios são superiores àqueles prestados pelas 
Companhias Estaduais.
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Saúde 

Saúde, a última bandeira dos Municípios

Finanças 

Mais de 60% dos Municípios conseguiram 
pagar o 13o salário em apenas uma parcela

“A mobilização do dia 9 de dezembro é 
o último esforço dos gestores municipais em 
2009. Desta vez, precisamos mostrar união 
para reivindicar a regulamentação do Proje-
to 306/2008. Não é mais possível asfixiar os 
Municípios com o não-cumprimento da Lei”.  
Assim, o presidente da Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, define a 
importância da nova mobilização organizada 
pela entidade no Senado Federal, em Brasília. 
O enfoque principal é a Saúde. 

Para mostrar a importância dos Municípios 
abraçarem esta bandeira, a CNM apresenta le-
vantamentos que indicam o quanto as prefei-
turas têm investido em Saúde nos últimos oito 
anos: R$ 89 bilhões a mais que o previsto pela EC 
29. No mesmo período, os Estados deixaram de 
aplicar R$ 33,4 bilhões no setor e a União, outros 
R$ 15,6 bilhões. Os números foram corrigidos 
pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA). 

“Precisamos lutar para que os Estados cum-
pram o porcentual de 12% de investimento 

em Saúde e para que seja aprovado o texto do 
projeto, definindo o porcentual de 10% para a 
União”, destaca Ziulkoski. Sobre a obrigação 
constitucional dos Municípios de investir 15% 
no setor, o estudo da CNM aponta que 98% de-
les cumprem a lei. Muitos, inclusive, investem 
valores acima da média. 

 “Devemos reivindicar junto aos deputa-
dos federais a aprovação da Emenda. Enquanto 
aguardam mais atenção da Câmara, os Municí-
pios gastam mais que o necessário e sacrificam 
seus orçamentos para continuar atendendo a 
população”, reforça Ziulkoski. 

Trancamento da pauta

Entre as estratégias traçadas para registrar 
a regulamentação da Emenda 29 como a última 
grande conquista municipalista em 2009, a CNM 
– com o apoio dos prefeitos – propôs aos deputa-
dos federais o trancamento da pauta na Câmara a 
partir de 1o de dezembro. 

No site criado pela CNM para a mobilização 

[www.saude.cnm.org.br], a população e os 
prefeitos podem acompanhar a publicação dos 
nomes dos deputados que se comprometeram 
em votar, ainda este ano, a regulamentação da 
Emenda que traz mais recursos à Saúde. Para a 
CNM, essa ação é a continuidade das conquistas 
da união comunidade/gestores demonstrada no 
dia 23 de outubro. Cabe ao prefeito, com apoio da 
população, solicitar aos parlamentares de cada 
região que coloquem este assunto em pauta no 
Plenário.

“Fortalecer o Município é garantir que as 
políticas públicas cheguem a todos os cidadãos. 
Confiamos nos deputados em atender ao apelo 
feito pelos Municípios”, reivindica Ziulkoski.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) cons-
tatou, em pesquisa com 5.029 prefeituras, que 61,7% dos 
Municípios vão pagar o 13o salário dos cinco milhões de 
servidores municipais em parcela única. Apenas 38,3% 
deles decidiram parcelar este pagamento. De acordo com 
a CNM, para 92% dos prefeitos entrevistados o aumento 
de 1% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) 
servirá para pagar o 13o.

Com o pagamento deste benefício, os Municípios vão 
injetar R$ 7.097 bilhões na economia do País.  “Este mon-
tante servirá para aquecer a economia local e chega em boa 
hora, ajudando na recuperação do Brasil após a grave crise”, 
declara o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.
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Histórico 

Encontros promovidos pela CNM em 2009 
destacam reivindicações dos Municípios

O ano foi marcado por várias atividades da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) em prol do municipalismo. Para mostrar a parlamentares 
do Congresso Nacional a importância das reivindicações dos Municípios, 
por exemplo, prefeitos vieram a Brasília para trocar experiências e apontar 
as principais dificuldades enfrentadas nas  prefeituras.

Em 23 outubro, um fato inédito. Mobilizados pela CNM, quase quatro 
mil prefeitos aderiram ao Dia Nacional em Defesa dos Municípios e organi-
zaram ações para mostrar à população os reflexos da crise nos cofres públi-
cos municipais. Durante todo o ano, Saúde, Educação e Finanças foram os 
assuntos mais lembrados.  

O destaque da segunda mobilização, em abril, foi a audiência pública de Paulo Ziulkoski 
com os integrantes da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. À ex-secretá-
ria da Receita Federal, Lina Vieira, e à relatora da MP 457/2009, deputada federal Rose 
de Freitas (PMDB-ES), ele falou sobre a importância do encontro de contas com o INSS

Na primeira mobilização do ano, em março, Ziulkoski apresentou estudos da CNM que 
apontavam, à época, o valor da dívida do INSS com os Municípios: R$ 25,4 bilhões. 
A principal reivindicação dos prefeitos era o encontro de contas dos débitos previden-
ciários municipais com os do Instituto

A XII Marcha trouxe mais de quatro mil gestores municipais à capital do país e ter-
minou com conquistas imediatas. Entre elas, destaque para a 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

A diminuição dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) dominou 
a pauta de discussões da reunião dos prefeitos, em Brasília, em maio. A última mobi-
lização antes da XII Marcha também foi importante para recolher e levar as reivindi-
cações dos prefeitos ao maior encontro municipalista do Brasil

O dia 23 de outubro foi histórico para os Municípios brasileiros, data em que gestores 
municipais, orientados pela CNM, reuniram-se com a comunidade local para discutir 
a crise. Como resultado, mais de 70 mil e-mails foram enviados aos deputados fede-
rais solicitando a imediata regulamentação do financiamento da Saúde

As contínuas perdas na arrecadação dos Municípios motivaram a vinda dos prefeitos 
a Brasília em setembro. Após audiências com os presidentes da Câmara e do Senado, a 
reivindicação surtiu efeito: o Congresso Nacional aprovou, uma semana depois, o cré-
dito especial ao Orçamento da União, em favor dos Municípios, no valor de R$ 1 bilhão 
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Gestão Municipal 

Técnicos da Confederação recebem gestores e 
esclarecem dúvidas institucionais

Os técnicos da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) continuam orientando e es-
clarecendo dúvidas de prefeitos, secretários, as-
sessores e outros representantes da administra-
ção municipal que buscam auxílio na entidade. 

Algumas áreas técnicas como Previdência, 

Turismo, Saúde e Cultura são procuradas pelos 
gestores municipais semanalmente na sede 
da CNM, em Brasília. Orientados pelos técnicos 
da entidade, os gestores esclarecem dúvidas 
institucionais. Além disso, a CNM os incentiva 
para que alcancem uma gestão eficiente. 

Outras áreas que também abrangem a CNM 
são: Trânsito, Educação, Desenvolvimento Urba-
no, Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, 
Assessoria Jurídica, Parlamentar, Internacional 
e Comunicação. Todas estão à disposição dos 
prefeitos e demais gestores municipais.

Foto 1 – Prefeito de Amparo de São Francisco (SE), Atevaldo 
Veríssimo Cardoso
Foto 2 – Prefeito de Dianópolis (TO), José Salomão Aires
Foto 3 – Prefeito de Jales (SP), Humberto Parini
Foto 4 – Prefeito de Novo Alegre (TO), Wilson Souza e Silva
Foto 5 – Prefeito de Uchôa (SP), Cláudio Martins
Foto 6 – Presidente da Femurn, Benes Leocádio
Foto 7 – Representantes do Fundo de Previdência Social 
dos Servidores Públicos de Tomar do Geru (Funprev-SE), 
gestor Rui Barbosa, assessor jurídico Benito Soares e chefe 
de gabinete Simone Souza
Foto 8 – Secretário de Educação de Costa Marques (RO), 

Fábio Muniz
Foto 9 – Prefeito de Pinhão (SE), Erivaldo Nascimento, e 
Secretário de Finanças, José de Jesus
Foto 10 – Secretário de administração, Filogônio de Olivei-
ra, acompanhado do presidente do Instituto de Previdência 
dos Servidores de Pombos (Ipresp), Marcelo Leandro do Mu-
nicípio de Pombos (PE)
Foto 11 – Prefeita de Pesqueiro (PE), Cleide
Foto 12 – Prefeito de Lagoa Nova (RN), Erivan de Souza
Foto 13 – Secretário de Finanças de Pinhão (SE), Erivan Fi-
lho, e o Assessor de Finanças João Maria
Foto 14 – Prefeito de Machados (PE), Manoel Plácido

Foto 15 – Presidente da Associação dos Municípios do 
Sudoeste do Paraná (Amsop), Elson Munaretto, e os mem-
bros da entidade
Foto 16 – Prefeito de Taquaritinga do Norte (PE), José Evi-
lásio de Araújo.
Foto 17 – Prefeito e vice-prefeito de Cerro Branco (RS), Bru-
no Luciano Radtke e Edson Joel Lawall
Foto 18 – Prefeita de Graça (CE), Augusta Brito de Paula
Foto 19 – Presidente da Aprece, Eliene Brasileiro
Foto 20 – Prefeito de Santana do São Francisco (SE), Ri-
cardo José Roriz, e o presidente da Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski.
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Inclusão Digital 

O Bode que leva economia e inclusão social
Os gestores locais buscam cada vez mais 

a Inclusão Digital nos Municípios brasileiros. 
Exemplo disso é o Município de Tauá, no inte-
rior do Ceará, que recebeu destaque interna-
cional ao implantar a telefonia VoIP para uso 
gratuito da população. E isso tudo por menos 
de R$ 500 ao mês. Nesse Município, além do 
acesso à Internet em quatro pontos estratégi-
cos, existe capacitação de jovens com defici-
ência física, idosos, entre outros projetos. Um 
modelo para o País, segundo a Confederação 
Nacional de Municípios (CNM).

Há exatos 2 anos fazendo parte do cotidia-
no da população tauaense, os telefones públi-
cos ligados ao mesmo sinal de voz de transmis-
são da Internet ganharam um nome curioso: o 
BodeFone. A escolha é uma homenagem à eco-
nomia local, sustentada pela criação de cabritos 
e bodes. Um desenho do animal chama atenção 
para o orelhão. Mas, o benefício maior está na 
economia. Uma ligação feita para outros Esta-
dos ou para outros países no aparelho chega a 
ser 70% mais barata em relação à telefonia fixa 
convencional. As chamadas locais, de BodeFone 
para BodeFone, são gratuitas. 

Favorecendo uma população de 56,2 mil 
habitantes, o projeto de telefonia VoIP deve 
alcançar novos patamares nos próximos meses, de acordo com o secretário 
de Ciência e Tecnologia de Tauá, Elvis Gonçalves. A prefeitura deve aumen-
tar o número de orelhões, de dois atuais, para 36 até o final de 2010. “Com 
isso, nós teremos de cobrar um custo da população para pagar a manuten-
ção. Mas, mesmo assim, eles vão pagar apenas 30% do valor de um DDD ou 
DDI”, explica Elvis.

Segundo informações do secretário, a população usa o BodeFone fre-
quentemente, o que resulta em 700 ligações por mês. Tauá, com esse projeto, 
ganhou diversos prêmios. Entre eles, o Prefeito Empreendedor 2007/2008, Prê-
mio Iberoamericano de Cidades Digitais 2008, Prêmio ODM Brasil 2007/2008 e 
Prêmio Ceará de Cidadania Eletrônica. “Fomos pioneiros no Ceará, e o maior 
prêmio é a formação do cidadão”, ressalta o prefeito Odilon Aguiar.

As torres transmissoras dos BodeFones possuem gerador de energia 
que garante o funcionamento da telefonia pública por 24 horas,  caso falte 
energia em Tauá.  Elas estão localizadas em diversos lugares da região e le-
vam acesso até mesmo para a zona rural. O objetivo é a democratização dos 

meios de informação e comunicação, gerando 
oportunidades a todos os tauaenses. “Vamos 
nos tornar um Município digital. Vamos ter 
sempre mão de obra qualificada. Os projetos 
não vão parar”, assegura Odilon.

Quiosques digitais e capacitação

Quatro Lan Houses Públicas com quatro mi-
crocomputadores cada e professores treinados 
para auxiliar os usuários. Assim funcionam os 
quiosques de Tauá, um investimento da prefei-
tura que hoje arca apenas com a manutenção 
dos equipamentos e o salário dos técnicos. Um 
projeto que evita a migração dos cearenses para 
o Sudeste do País, garante Elvis. 

“Os jovens não estão mais nas ruas, as 
pessoas estão voltando para nossa terra, 
as empresas estão sendo informatizadas. 
É evidente, porque demos oportunidade à so-
ciedade”, conta Elvis, ex-aluno da capacitação 
digital, ex-professor dos cursos e agora à fren-
te da secretaria municipal.

Outros projetos de Tauá objetivam dar 
oportunidade para os idosos e portadores de 
necessidades especiais usarem as Lan Houses. 
Primeiro, eles frequentam aulas e depois utili-

zam os computadores. Os mais velhos adoram se comunicar com os parentes 
fora da cidade. É o Telessaudade, que disponibiliza 20 máquinas aos domin-
gos especialmente aos idosos. São 360 acessos por final de semana.

O Inclusão Digital para Especiais conta com profissionais capacitados pela 
prefeitura para ensinar essas pessoas. A ideia é fazer com que eles usem os 
computadores da mesma maneira que os demais moradores. Os dois projetos 
não custam nada à população.

Para a CNM, esse é um exemplo a ser seguido. Os resultados, segundo a 
entidade, são: economia para a gestão, facilidade na comunicação entre ges-
tor e cidadão, inclusão social, transparência na administração e oportunidade 
para o Ensino a Distância. A Confederação lembra a importância de capacitar 
os servidores públicos para conduzirem essa Inclusão Digital e consequente-
mente a melhoria de vida dos munícipes.

Saiba mais sobre Inclusão Digital com o Portal CNM.
Fone: (61) 3858-5123
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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos
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A menos de um mês da Conferência Climática das Nações Unidas em 
Copenhague (COP 15), na Dinamarca, os gestores municipais contam 
ansiosos os últimos dias para o evento, marcado para 7 de dezembro. 
A expectativa é para apresentação das propostas dos Municípios e da Carta 
de Manaus elaboradas durante a I Cúpula Amazônica de Governos Locais.
O documento – que trata de responsabilidade, metas e ações dos Municí-
pios com o Meio Ambiente – considerou dados de estudo técnico da Con-
federação Nacional de Municípios (CNM).

O apoio aos governos municipais para estruturar a área ambiental e o 
desenvolvimento de políticas voltadas ao controle de emissão de poluen-
tes são alguns exemplos. No estudo, a CNM levantou dados inéditos sobre 
os Municípios brasileiros e a realidade da gestão ambiental. E o resultado 
colocou a entidade à frente do governo federal que inseriu recentemente o 
tema às discussões e, ainda, não apresentou o resultado final de qual será 
a proposta do País apresentada na COP 15.

Desde 2008, com os novos gestores, a CNM impulsiona debates sobre 
o assunto com os gestores municipais. Só neste ano, diversos eventos pro-
movidos pela entidade trataram do tema. Em julho, na XII Marcha a Brasí-
lia em Defesa dos Municípios, o maior encontro municipalista da América 
Latina, a municipalização ambiental e a autonomia dos Municípios sobre o 
código florestal foram tratados por centenas de participantes – prefeitos, 
vereadores, técnicos ambientais e representantes dos governos estadual e 

federal – em painel promovido durante o evento. 
De 7 a 10 de outubro, em Manaus, na I Cúpula Amazônica de Governos 

Locais, representantes municipais de todas as regiões, além de elaborar 
as propostas municipais e a Carta de Manaus – resultado dos três dias de 
encontro do evento –, discutiram mecanismos para conciliar o desenvol-
vimento econômico e sustentável nos Municípios com a preservação do 
Meio Ambiente. Também no I Congresso das Cidades Amazônicas, de 25 a 
27 de novembro, em Belém (PA), diversos gestores municipais, vereadores 
e representantes do governo federal discutiram os cenários possíveis de 
desenvolvimento sustentável para a Amazônia. 

Um dos dados do estudo técnico da CNM (que será divulgado à mídia 
em breve) é que as estruturas municipais de Meio Ambiente cresceram de 
2008 para este ano. O indicador comprova que as discussões com os Muni-
cípios levaram a uma maior conscientização e avanços no longo caminho 
que começou a ser percorrido pelos Municípios.

Porém, mesmo com limitações como recessão de equipe técnica nos 
Municípios, monopólio da administração ambiental e burocracia que di-
ficulta a realização de convênios, os Municípios chegarão à COP 15 com 
propostas viáveis e compromissos assumidos pelos gestores municipais. 
Como exemplo, a adoção de metas municipais voluntárias de redução de 
desmatamento e degradação florestal, que devem ser negociadas com to-
dos os setores da sociedade.

Meio Ambiente 

COP 15: propostas municipais para o Meio 
Ambiente serão apresentadas na Dinamarca

Municipalismo recebe 
homenagem do Senado
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O municipalismo brasileiro foi homenageado pelos senadores no 
dia 25 de novembro. Em sessão solene no Senado Federal, parlamen-
tares de diversos Estados e partidos discursaram em apoio ao trabalho 
da Confederação Nacional de Municípios (CNM). 

Os senadores reconheceram a importância da entidade na repre-
sentação dos gestores municipais e lembraram o Dia Nacional em De-
fesa dos Municípios. Na ocasião, o presidente Paulo Ziulkoski ressaltou 
que é no Município que o cidadão nasce e vive durante toda a vida. 

“O PIB do Brasil é produzido pelos cidadãos nos Municípios”, completou.
A homenagem foi solicitada pelo senador Antônio Carlos Valada-

res (PSB-SE) e presidida pelo senador Cesar Borges (PR-BA).


