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A programação da XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municí-
pios proporcionou importantes momentos no histórico dos 13 anos de 
mobilizações organizadas pela Confederação Nacional de Municípios 
(CNM). Os três pré-candidatos à Presidência da República José Serra 
(PSDB), Marina Silva (PV) e Dilma Roussef (PT) responderam às per-
guntas dos prefeitos sobre temas como Saúde, Educação e Royalties e 
assumiram compromissos. 

No encerramento da mobilização nacional, o presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, acompanhado por uma comitiva de 18 ministros, falou da 
importância de regulamentar o financiamento da Saúde e a repartição da 
participação especial dos Royalties.

Garantiu que a culpa de a Emenda 29 da Saúde não ter sido votada 
pela Câmara não é do governo. “Não é porque o Presidente da República 
não quer. Quando eu sair daqui, perguntem ao Presidente da Câmara por 
que não querem, por que não passa? É uma vergonha, é uma vergonha”, 
disse o presidente. Leia cobertura completa da XIII Marcha nesta edição.
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O plenário da XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios ouviu os 

três prés - candidatos à Presidência da República. O pré-candidato José Serra 

(PSDB) foi o primeiro a responder os questionamentos do presidente da Con-

federação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski. A ordem foi definida 

por sorteio e, antes de começar, todas as regras foram explicadas. Elaboradas 

para garantir a participação uniforme dos presidenciáveis, elas garantiram um 

princípio fundamental adotado pela CNM, o apartidarismo.

Autonomia ferida dos Municípios – benefícios com o “chapéu alheio”

Essa é uma das questões mais críticas. Os Municípios perderam mais de R$ 

1 bilhão no ano passado com as medidas de desoneração. O governo devolveu 

pouco mais de R$ 2 bilhões, mas a perda foi superior a R$ 3 bilhões. Acho que 

devemos construir mecanismos que impeçam essa redução, mesmo que os 

incentivos sejam necessários para manter a economia em um nível maior de 

atividade. É preciso criar um dispositivo legal, de deferimento, de postergação 

do tempo, para posterior devolução por parte das empresas que tiveram o 

benefício fiscal. Isso evitaria eventuais contrações de receita. 

Programas federais

É preciso fazer uma recomposição. Temos que ter um mecanismo que 

preserve a participação da União, dos Estados e dos Municípios. Do contrário, 

vamos transferindo cada vez mais responsabilidades e os Municípios embarcam 

num programa, e ao longo dos anos, vão recebendo menos, sem dar conta 

de suas responsabilidades. 

Emenda 29

A emenda não foi regulamentada. A CNM calculou quanto a União deixou 

de investir. Houve, principalmente a partir de 2003, uma subsestimativa do 

quanto a União deveria pôr, segundo a própria emenda, por interpretação do 

governo federal. Mas essa interpretação não teria acontecido se tivesse a lei 

aprovada. Tem lugares, por exemplo, que uma estrada que tem entrada em 

um hospital é apresentada como gasto em Saúde. Se tivesse a lei, isso não 

estaria acontecendo. Essa lei já traria mais recursos para a Saúde.

Criar ou não uma nova contribuição é uma questão que tem que ser 

examinada num contexto de Reforma Tributária. Não podemos, diante de 

todo problema que existe, pensar em uma nova contribuição. Houve uma 

desaceleração na Saúde, quem paga esse preço político e social são os Estados 

e, principalmente, os Municípios. 

Divisão dos recursos do Fundeb

Não dá para aprovar lei no Congresso que traz aumento obrigatório das 

despesas dos Municípios sem ouvi-los. Essa lei aprovada implica gastos dos 

Municípios. Isso é inconstitucional, na minha opinião. Porque se está gerando 

despesa de um lado sem dar o recurso necessário do outro.

O governo federal fatura politicamente e os Municípios desfaturam do 

ponto de vista político e operacional. O Município tem que avançar, mas a 

bomba explode. Essa é a verdade. 

Projetos que dificultam o cumprimento da LRF

Isso envolve o governo federal, o Congresso e a Constituição. É uma coisa 

esquisita. O Município é soberano em seu Orçamento. A LRF tem que ser uma 

lei que valha para União, Estados e Municípios. Mas uma lei federal não pode 

interferir, sem mandamento constitucional, na soberania dos Municípios.

Eu, pessoalmente, não sou contra a criação de pisos como no caso, por 

exemplo, no Magistério. Na medida em que aprova, tem que ter recurso. Mas 

o recurso calculado direito. Não adianta dizer que será transferido, compen-

sado. Isso nunca acontece. Cadê dia da compensação? A compensação vem 

no dia do São Nunca.

Temos que fazer um dispositivo constitucional que deixe claro que não é 

possível criar despesa sem criar receita. O Município paga a conta. É uma coisa 

estranha que não pode continuar. Isso desequilibra os Municípios.

Participações especiais - Royalties

Essa questão é muito complicada porque foi posta em um ano eleitoral. 

Eu fui contra em uma reunião da qual participei a convite do presidente da 

República. Na minha opinião, é preciso deixar essa questão para ser examinada 

posteriormente. É uma coisa que precisa ser pensada e trabalhada. Para o 

futuro, o pré-sal é coisa para 2017, 2020. Sou a favor que os Municípios e os 

Estados que não têm petróleo recebam benefícios diretos da exploração. Esse 

dinheiro dos Royalties deveria ir, principalmente, para investimentos. Alguns 

investimentos geram custeio, mas o jeito é financiar o conjunto.

Mas há dois Estados, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que vivem dos Royalites 

pela legislação introduzida na Constituição Federal. Não podemos fechar esses 

Municípios. Com a emenda aprovada na Câmara, esses Municípios entram em 

colapso, quebram. Essa é uma medida extrema. É preciso pensar no que virá. 

Pré-Candidatos 

Serra quer compensar perdas dos Municípios
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Encontro de contas com INSS

Há uma simetria no Brasil. A União e os Estados podem tirar recursos dos 

Municípios e eles não podem fazer o mesmo porque são o elo mais fraco. Eu 

sou franco, claro e abertamente a favor do encontro de contas. Com atitude, 

temos que fazer o encontro de contas.

Vamos discutir junto com os prefeitos, com a CNM, com as prefeituras, 

como proceder para um ajuste de contas bem feito. Também com a cooperação 

de outras esferas de poder como, se for o caso, do Judiciário. Não adianta, 

conflitos e arbitrariedades não levam a nada.

Desastres naturais

Nós vamos organizar uma Força Nacional Permanente para cuidar de 

calamidades. Disponível para ir aos lugares onde for necessário. Preparada 

tecnológica e cientificamente. Precisamos ter o mapeamento de todas as 

áreas de risco do Brasil. Temos que ter ações preventivas, atuar com rapidez, 

cooperação com Estados e Municípios.

Temos que ter mais recursos e uma transferência mais ágil. Hoje, o recurso 

chega quando o problema não existe mais, quando cicatrizou mal cicatrizado. É 

preciso ter mecanismo de crédito organizado para as atividades dos Municípios 

que tenham perdido patrimônio.

Emendas parlamentares individuais

Houve uma recentralização de receitas para a União e aumento de trans-

ferências de encargos para os Municípios sem a devida contrapartida.  Para 

ser fraco, acredito que isso não seja viável impedir emendas individuais, de 

deputados. Acho que é preciso haver orientação, um esquema positivo. Ra-

ramente um deputado faz uma emenda ruim.

A questão fundamental é o direcionamento das emendas. Não pode haver 

atropelo. Se a liberação for geral, se não tiver mediação de partido político. 

Temos que ter preparo, orientação. No governo de São Paulo, por exemplo, 

falávamos qual era a área para expandir. Mais do que um problema, isso é 

uma solução para os Municípios. 
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A pré-candidata à Presidência da República pelo Partido Verde (PV), Marina 

Silva, foi a segunda a participar da XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municí-

pios. A senadora licenciada até 17 de junho respondeu às questões apresentadas 

pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), prometeu trabalhar em prol 

das demandas municipalistas e defendeu a Reforma Tributária.

Autonomia ferida dos Municípios – benefícios com o “chapéu alheio”

Desonerar não é uma coisa ruim. O errado é que não se tenha uma qua-

lificação dessa desoneração. De fato, a metáfora de que se faz aceno com o 

chapéu alheio vem acontecendo. Isso precisa ser mudado e nós já estamos 

diante mais uma vez da questão de base, que é a Reforma Tributária.  Enquanto 

não vem a Reforma Tributária, é fundamental que a gente possa fazer uma 

espécie de repactuação, onde haja responsabilidades e recursos que possam 

também ir para os Municípios. 

Programas federais

Não dá para continuar fazendo com que as prefeituras assumam a respon-

sabilidade sem que os valores sejam igualmente destinados. Então a resposta 

é repactuar valores e responsabilidades. A União não pode continuar fazendo 

com que os programas cheguem aos Municípios sem criar um sistema de gestão 

que ajude os Municípios a avaliarem se a finalidade está sendo cumprida. E 

com isso ter uma gestão pública para que, de fato, possa atender o interesse 

da sociedade, partindo do trabalho que os senhores e as senhoras fazem em 

cada localidade.

Emenda 29

A criação de qualquer contribuição só com a Reforma Tributária. Não 

estamos mais no período de fazer puxadinho tributário. Então, nós vamos, sim, 

trabalhar para regulamentar a EC 29, que, aliás, está tramitando desde 2002. 

Já havia tempo o esforço do Congresso Nacional, e vocês sabem que quando 

a base do governo tem uma sinalização da Casa Civil para fazer alguma coisa, 

faz. Não é por falta de apoio político. Questões mais difíceis e impopulares já 

foram aprovadas. É falta do compromisso ético e político de ver o recurso que 

deveria ir para o Sistema Único de Saúde ser encaminhado corretamente para 

os Municípios. É bom que a gente fique atento ao fato de que as prefeituras, 

elas sim, colocam o dinheiro no SUS. 

Divisão dos recursos do Fundeb

A educação infantil é fundamental. As creches não podem ser vistas como 

se fossem depósito de crianças. É fundamental que a gente possa ter uma 

ação compartilhada, buscando saídas inovadoras para questão da creche. 

A Conferência Nacional de Educação propôs um Sistema Único de Educação. 

Da mesma forma que temos o SUS, vamos ter o SUE que pense a educação 

infantil até a universidade. Para ter uma educação de qualidade, é preciso ter 

uma elevação nos recursos que são aplicados para a educação fundamental, 

que hoje é de 4% do nosso PIB para ordem de 5%. 

Projetos que dificultam o cumprimento da LRF

Primeiro, se não tivermos o comprometimento das três esferas assumindo 

as responsabilidades não tem como não sobrecarregar os Municípios. Então, 

o que eu estou propondo é que as três esferas assumam a implementação 

do piso. Se tudo ser implementado, nós não temos como suportar os pisos 

salariais. E por que não temos como suportar? Porque vocês estão sujeitos à 

Lei de Responsabilidade Fiscal. Quem aqui não gostaria que seu professor, o 

seu agente de saúde, aquele que está previsto nesta etapa de piso salarial 

possam ter uma boa remuneração. Se for interesse para vocês que essas pessoas 

sejam bem remuneradas para um bom atendimento é interesse também do 

Estado e deve ser da União. 

Participações especiais – Royalties

Eu tenho que ser transparente com os senhores. Eu defendo a ideia de 

preservar os contratos já firmados. E partindo dessa premissa, a gente deve 

buscar quais são as respostas que podemos dar à distribuição dos Royalties 

de petróleo. Agora, a minha posição é que não se faça essa discussão agora. 

Que se deixe para depois da eleição. Porque nas eleições ela fica contaminada 

e acho que esta é uma questão de altíssima responsabilidade. Por último, os 

Royalties de petróleo devem ser investidos para a nova tecnologia que nos 

fará transitar para a economia de baixo carbono no século XXI em que os 

maiores beneficiados serão os senhores que não terão mais as catástrofes 

batendo à vossa porta. 

Pré-Candidatos 

Marina Silva quer ações compartilhadas

Ag
ên

cia
 LA

R 
/ C

NM
 



Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

5
junho de 2010

Encontro de contas com INSS

Nós temos aqui uma questão que não é fácil. A União diz que os senhores 

devem R$ 22 bilhões e vocês dizem que a União deve aos senhores R$ 26 bilhões. 

Obviamente esse encontro de contas é uma necessidade e deve ser feito com 

compromisso. Agora, não é fácil fazer. Enganam-se aqueles que acham que 

é uma questão Município a Município. Para chegar nesse encontro de contas, 

nós vamos ter um trabalho muito meticuloso de individuo a individuo para 

saber de fato quem está devendo a quem. 

Desastres naturais

Nós tivemos, em 1992, a Rio 92. Naquela oportunidade os cientistas e 

ambientalistas já nos avisavam que tínhamos que nos preparar para aquilo 

que eles chamam de eventos extremos. Uma série de problemas gravíssimos 

que o Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

acabaram de passar nos últimos dois, três anos. Fomos alertados. Infelizmente, 

fizemos muito pouco, porque continuamos tratando esses problemas como 

se fossem fenômenos naturais. Nós vamos ter que tratar essa questão com 

uma forma diferente. E o bom é que o Brasil pode enfrentar esse problema da 

melhor forma possível. Porque nós temos o Instituto de Pesquisas Espaciais. 

Nós podemos criar um sistema de alerta, fazer mapa de risco, treinar o Corpo 

de Bombeiros e a Defesa Civil. Nós podemos fazer uma ação compartilhada 

- União, Estados e Municípios - para que pessoas não fiquem a mercê todo 

ano da tragédia anunciada de perder as suas vidas. 

Emendas parlamentares individuais

Eu sou a pessoa mais radicalmente contra a política de pires na mão. 

Quando estava no ministério [do Meio Ambiente] nós trabalhávamos pro-

gramas e os parlamentares que queriam fazer emendas eram destinados 

àqueles programas. (...) Os deputados, os senadores vão ficando como se 

fossem vereadores de luxo aqui no Congresso Nacional, quando deveriam estar 

discutindo as grandes questões do país. (...) Se tem um mecanismo para que 

os recursos possam ser destinados da forma mais republicana possível para 

evitar qualquer desvio de função, inclusive da função do parlamentar que não 

é de ser um despachante de luxo aqui em Brasília.
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O discurso do presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), 

Paulo Ziulkoski, durante o encerramento da XIII Marcha a Brasília em Defesa dos 

Municípios, lembrou aos participantes as conquistas alcançadas com a união 

dos gestores durante os últimos 13 anos de movimento. Ziulkoski agradeceu a 

presença do presidente Lula no último ano de mandato e apresentou a pauta 

de reivindicação dos Municípios para este ano.

“Nós temos que valorizar as conquistas e mostrar ainda as nossas preo-

cupações. A presença do presidente Lula e dos ministros legitimou o nosso 

movimento. Eu diria que das conquistas foi a maior. 

Nós solucionamos a iluminação pública. Não tínhamos fonte de financia-

mento. Hoje nós temos a contribuição. 

A merenda escolar era de R$ 0,13 em 2002. Estava 10 anos congelada. 

Pedimos na Marcha, o senhor elevou para R$ 0,15. No ano seguinte aumentou 

para R$ 0,18. Na outra foi para R$ 0,22. Paramos três anos e agora está em 

R$ 0,30. 

O transporte escolar: hoje o dinheiro vai direto para o Município e o prefeito 

gasta em pneu, em motorista. São R$ 700 milhões. 

O 1% [do Fundo de Participação dos Municípios] hoje é um 13º [salário]. 

Tem ajudado muito os Municípios. 

Os precatórios não estão mais na nossa pauta. 

A Cide: partilhamos, mas temos a discordância porque ai o governo usa 

isso que estamos denunciando. Fazer favor com chapéu alheio. Quer dizer, 

não adianta ter dado lá em 2003 e agora baixar a base. 

O ITR representou um aumento. 

Regulamentação do salário da educação que os governadores pegavam, 

ficava no caixa único, e não pagavam as prefeituras. Hoje é Fundo a Fundo. 

Sei que o senhor vai hoje falar sobre o combate do uso do crack. Nós 

estamos dizendo a vossa excelência que somos solidários, parceiros. 

Sobre o FPM, o presidente podia anunciar um novo auxílio que nós estamos 

pedindo pra fechar essa conta. Por que eu digo isso? Porque o salário mínimo 

em 2008, em janeiro, era R$ 387. Hoje é R$ 510. Cria-se o piso do magistério. 

Agora estão criando o piso dos agentes comunitários. E ai eu pergunto: como 

é que os prefeitos vão fechar as contas? 

Outra questão: vamos votar a regulamentação da Emenda 29. Vamos 

permitir que a Câmara destranque, crie contribuição ou não. Se tiver que 

voltar para o Senado, que volte. A emenda da saúde é importantíssima. São 

R$ 23 bilhões a mais por ano. 

E por último a questão dos Royalties. Queremos dividir a parte especial. 

Não podemos tolerar que R$ 11 bilhões fique uma parte com a União e só 

pra 29 Municípios e quatro Estados. Nossa emenda corrige esta situação.”

Pré-Candidatos 

Em discurso, Ziulkoski faz balanço de 
conquistas e anuncia reivindicações deste ano
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As palavras de encerramento da XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Mu-

nicípios foram articuladas pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva. Durante o discurso, Lula falou sobre Saúde municipal, Crack, Royalties 

da camada pré-sal, e outros assuntos. A seis meses de despedir-se do cargo, 

o presidente garantiu que não abandonará os prefeitos e a questão da divisão 

dos Royalties após o término do mandato.

Veja a seguir os principais pontos de seu pronunciamento:

Saúde:

“Prefeitos, não pensem que foi fácil a gente transferir dinheiro direta-

mente para as prefeituras. Não pensem  por que a Emenda 29 não passa? Não 

é porque o Presidente da República não quer. Já faz dois anos que a gente 

mandou para ser votada – três anos, na verdade – e não votam. Quando eu 

sair daqui, perguntem ao Presidente da Câmara por que não querem, por que 

não passa? É uma vergonha, é uma vergonha!.

Eu acho que a Marcha tem que vir aqui no governo federal reivindicar 

o que é do governo federal; depois ela tem que sair daqui e ir ao Congresso 

Nacional reivindicar o que é do Congresso Nacional; depois ela tem que 

voltar para o estado e reivindicar o que é do governador. São três movi-

mentos que vocês precisam fazer. Então, eu penso que essa foi a grande 

conquista que nós tivemos neste país, companheiros. Foi essa interação 

entre os entes federados.

Crack:

Nós queremos utilizar a parceria com os prefeitos. Para isso, nós vamos 

querer que os prefeitos, os governadores, os sindicatos, as igrejas, que todos 

participem, porque nós queremos enfrentar essa questão do crack.

Vamos colocar R$ 410 milhões este ano para que a gente possa desenvolver 

o plano contra o crack. Ele vai envolver treinamento de profissionais na rede 

pública de saúde e assistência social para atender os usuários e a família, permi-

tirá a prevenção, o tratamento de usuários e a reinserção social e ocupacional. 

Pré-sal:

Eu fico até constrangido de discutir o pré-sal, porque essas coisas a gente 

não poderia discutir num ano eleitoral. Nós mandamos o projeto para o 

Congresso Nacional, dois projetos, cuidar dos estados que não têm e dos 

que têm o petróleo. 

Então, eu só queria que vocês tivessem a certeza do seguinte: eu não vou 

sair do debate do pré-sal porque vou sair da Presidência. Eu vou continuar 

tendo muita disposição de continuar debatendo porque eu vejo no pré-sal a 

possibilidade de a gente consertar este país neste século XXI. 

Um abraço, e até a próxima Marcha. Quero, de coração, agradecer a 

todos os prefeitos pelo tratamento que me dispensaram nesses sete anos. 

Que Deus abençoe vocês. Vocês têm três anos de mandato ainda, espero 

que vocês cumpram tudo o que vocês assumiram, de compromisso. Se não 

puderem, paciência.”

Marcha 

Lula discursa no encerramento da XIII Marcha
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A pré-candidata do PT, Dilma Roussef, reconheceu na sua mensagem inicial 

que “devemos aos prefeitos e as prefeitas o fato de que o Brasil cresce hoje com 

distribuição de renda. E ao crescer com distribuição de renda atinge hoje um 

desenvolvimento que melhorou a vida das pessoas em nossos Municípios”.  

Autonomia ferida dos Municípios – benefícios com o “chapéu alheio”

Sou contra fazer bondade com o chapéu alheio. Sou a favor do diálogo 

para discutir exatamente como a gente distribui os ônus e os bônus do Brasil. 

Acredito que temos que discutir esse equilíbrio entre responsabilidades e 

receitas. Se é de fato desequilibrado, é descompensado, se deve muito ao fato 

de ao fazer as atribuições da Constituição de 88 não tomarmos as mesmas 

medidas no que se refere à questão tributária e de recursos. 

Programas federais

É impreterível que nesta nova etapa que começa em 2011 coloquemos 

na ordem do dia a reforma tributária.  Todos sabem que ela incide no conflito 

federativo. 

Mas queria falar da iniciativa do presidente Lula de consolidação das leis 

sociais. A consolidação é um momento crucial para que não se transforme o 

programa social em prejuízo para as finanças dos municípios. E também a não 

existência do programa social se transforme em prejuízo ainda maior para 

a população brasileira. E vamos consolidar também com fontes de receita. 

É importante que os governos estaduais assumam suas obrigações no que se 

refere aos programas sociais. 

Emenda 29

Assumo o compromisso de lutar pela Emenda Constitucional 29, principal-

mente considerando os princípios da universalização, equidade e de melhoria 

na qualidade da saúde. A boa notícia que acho que temos diante dessa queda 

é que o Brasil entrou numa trajetória de crescimento. E a gente sabe também 

que a arrecadação sempre cresce acima do Produto Interno Bruto. 

É fundamental a participação dos estados porque hoje muitos deles in-

cluem nos gastos de Saúde o que não é Saúde. E mais: não gastam os 12% legais. 

Divisão dos recursos do Fundeb

Avalio como uma das maiores prioridades dos próximos anos a ques-

tão das creches.  Fazer creche é a forma de atacar na raiz a desigualdade. E 

principalmente porque crianças de zero a 3 e de 3 a 5, quando tem acesso a 

condições sócio-pedagógicas a bens culturais, a higiene, a alimentação elas 

chegam ao primeiro ano em condições muito melhores. Acho que este é um 

programa prioritário porque se destina as novas gerações. É uma questão 

estratégica do país. 

Projetos que dificultam o cumprimento da LRF

Um país que se respeita tem que respeitar seus professores. Tenho a con-

vicção de que não se transformará a nossa Educação em Educação de qualidade 

se não dermos aos professores dignidade de salário e, além disso, formação 

continuada do ensino universitário ao professor da rede básica..  

Concordo com a parte da pergunta que relata a situação de várias pre-

feituras que não têm condições nem na questão do salário mínimo e nem no 

piso do magistério. Esta discussão temos que fazer num fórum como este. 

Mas ela não pode ser entrave pra que comecemos a dar os primeiros passos. 

Participações especiais – Royalties

Tenho certeza que a riqueza do petróleo e principalmente essa nova do 

pré-sal é uma riqueza de toda a população brasileira, da nação brasileira 

e de todos os Municípios brasileiros. Por isso, propusemos ao Congresso a 

modificação do sistema de concessão para o sistema de partilha. 

Agora é fato que também há um problema relativo aos Royalties. Dispo-

sitivo constitucional garante aos estados produtores tratamento diferenciado. 

Há esse pleito legítimo dos Municípios de distribuição, mas há também essa 

determinação. Acredito que a CNM pode participar perfeitamente da elaboração 

- e vai cumprir um papel essencial nisso -, da elaboração de uma tentativa de 

acordo que melhore as condições de distribuição para os municípios.

É preciso lembrar nos recursos da partilha. É nessa receita que estão os 

bilhões de dólares que vamos obter na exploração do pré-sal. É aí que está o 

nosso passaporte para o futuro, inclusive para os Municípios. .

Pré-Candidatos 

Dilma destaca parceria com Municípios e quer 
aprovação da Emenda 29 da Saúde

Ag
ên

cia
 LA

R 
/ C

NM
 



Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

9
junho de 2010

Encontro de contas com INSS

Sou também a favor do encontro de contas porque é a forma racional. 

Quando se tem dívidas de duas partes a forma mais adequada é fazer o en-

contro de contas. Considero que o governo do presidente Lula deu alguns 

passos nessa direção. 

Essa consolidação dos débitos de parte a parte deve ser feita o mais rápido 

possível. E que haja entre as duas partes um diálogo que permita definir 

claramente quais são as responsabilidades de cada um. 

Desastres naturais

Possuímos no Brasil um sistema nacional de Defesa Civil. E todos os níveis 

do governo integram esse sistema. Modificamos o sistema anterior. Primeiro 

através dos programas habitacionais como o Minha Casa Minha Vida e o PAC 

Habitação que fez urbanização de favelas, saneamento e tomou outras medidas 

em grandes e médios municípios. 

A Defesa Civil ampliou seus recursos que somam R$ 1,7 bi em 2010. 

Acompanhei como ministra chefe da Casa Civil algumas dessas calamidades. 

E percebi duas coisas: primeiro a morosidade dos repasses. A tradição é re-

passar por convênio que exige um ritual que na época incluía 14 documentos. 

Simplificamos para 5. 

Sou a favor da transferência fundo a fundo. Mas acho que no caso da 

calamidade vamos ter que trabalhar com a figura da doação. A segunda 

questão é a de reconstrução que precisa contar com a ação conjugada de 

todos os ministérios. 

Emendas parlamentares individuais

Essa época do pires na mão tem que encerrar definitivamente. Mas 

devo deixar claro que temos que respeitar a autonomia entre dos poderes. 

Os deputados, eles têm autonomia para fazer suas emendas que é condição 

constitucional.  Agora entendo que as coisas que estão sendo propostas são 

do bem, são para melhorar a gestão publica. São para garantir que haja uma 

situação melhor para todo o mundo. Para o Executivo, para os parlamentares 

e para os prefeitos. 

Acho que nós poderíamos estudar junto com os parlamentares, com di-

álogo, uma questão que é importante: construir um banco de projetos que 

beneficie os Municípios e as políticas dos prefeitos e dos deputados. Agora 

vocês falam num fundo e vejo que também é algo que pode ser negociado. 

Vejo que é possível, sim, chegar a um consenso, respeitada essa questão da 

autonomia entre os poderes da República. 
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Como nas edições anteriores, as reuniões de bancada foram mais um 

destaque da XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Separados por 

Estado, os gestores municipais levaram as principais reivindicações do mo-

vimento municipalista aos deputados e senadores. Elas também foram uma 

oportunidade para a discussão de pautas regionais. 

A falta de regulamentação do financiamento da Saúde no Brasil foi o tema 

mais lembrado. Prefeitos cobraram dos deputados e destacaram a importância 

de que o PLP 306/2008 seja votado. Todos afirmaram que os Municípios estão 

sobrecarregados, enfrentam dificuldades porque são obrigados a gastar valores 

acima da média na Saúde.

A divisão dos lucros da exploração do Pré-Sal foi outro assunto abordado. 

Dessa vez, a reivindicação foi dirigida aos senadores porque tramita na Casa o 

PLC 16/2010 que trata do regime de partilha. A CNM, com o apoio da maioria 

dos Municípios brasileiros, sugeriu emenda ao PLC. Pelo texto, a divisão dos 

lucros deve ser feita por meio de participações especiais.

Pautas regionais –  Na bancada do Amazonas, a Associação Amazo-

nense de Municípios (AAM) destacou que as prioridades dos Municípios são, 

por exemplo, o descontingenciamento  dos recursos da Superintendência 

da Zona Franca de Manaus (Suframa) e a inclusão na entidade estadual no 

Conselho do órgão. 

Os prefeitos do Rio Grande do Norte listaram dificuldades com relação à 

instabilidade dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 

Como conseqüência, lembraram, torna-se inviável cumprir os limites da Lei 

de Responsabilidade Fiscal (LRF)

Logo no primeiro dia da XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, 

18 de maio, as atividades foram intensas. O V Fórum de Vereadores e o Fórum 

de Vice-prefeitos, em sua primeira edição, são bons exemplos de notoriedade. 

Eles ocorreram paralelamente ao en-

contro e tiveram discussões bastante 

proveitosas.

À mesa do V Fórum de Vereadores 

estavam o vereador de Ibirubá (RS), 

Silvestre Rebelatto - que presidiu o 

fórum -, o deputado federal Mário 

Heringer (PDT-MG) e o presidente 

da Associação Brasileira das Câma-

ras Municipais (Abracam), Rogério 

Rodrigues. 

Durante a reunião, foram discuti-

dos assuntos relacionados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), a Lei 

de Responsabilidade Fiscal (LRF) e o apelo de autonomia às Câmaras Municipais. 

Rodrigues destacou que os vereadores brasileiros precisam reconhecer o 

seu poder: “Somos 50 mil, mas infelizmente não acreditamos em nós mesmos. 

Precisamos ter mais voz”. 

O dirigente da Abracam destacou o trabalho e iniciativas da Confederação 

Nacional de Municípios. “A CNM é a entidade mais forte no cenário nacional atual. 

E ela é a razão de os gestores estarem mais bem articulados que nunca”, concluiu.

 Fórum de Vice-prefeitos –  A pri-

meira edição do Fórum de Vice-prefeitos 

foi concluída com êxito. O vice-prefeito 

de Salvador (BA), Edvaldo Brito, presi-

diu a mesa e foi o principal palestrante. 

Entre as reivindicações trazidas à reu-

nião estavam alterações no artigo 29 da 

Constituição. Os vice-prefeitos reivindi-

caram por direitos como subsídios dos 

agentes políticos, férias e 13.º terceiro 

salário, uma vez que desempenham 

funções no Poder Executivo.

Brito falou do desdenho que a sociedade sente em relação ao vice-prefeito, 

e deu a palavra a colegas. “Nós temos uma cultura no Brasil de que vice-prefeito 

não serve pra nada. E temos a obrigação de mudar este pensamento. Porque 

não é verdade: o vice tem a função de participar da gestão”, esclareceu a 

vice-prefeita de Rio Claro (SP), Olga Sampaio. 

Marcha 

Reuniões levam reivindicações ao Congresso

Fóruns 

Dois Fóruns ganham notoriedade na XIII Marcha
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Um informativo em forma de fichário foi uma das publicações da Confe-

deração Nacional de Municípios (CNM) que mais chamou a atenção. Entregue 

aos prefeitos durante a XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, este 

material permite que o gestor arquive deliberações das áreas de Educação, 

Saúde, Finanças, Jurídico, Previdência, internacional, Desenvolvimento Ter-

ritorial, Cultura e Turismo.

Além disso, com intuito de disponibilizar aos Municípios informações 

técnicas de forma simples e acessível, a CNM também entregou as publicações: 

O Financiamento da Educação e seus Desdobramentos na Gestão Municipal, 

Royalties – entenda como as Receitas do Petróleo são originadas e distribuídas na 

federação brasileira –, Estudos Técnicos Volume 2 e as cartilhas Atenção Matérias 

Legislativas Contrárias aos Interesses dos Municípios e Pauta de Reivindicações 

e Agenda Legislativa.

O conselho do presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, é simples: “essas pu-

blicações devem ser lidas e discutidas”. Ele lançou os livros no dia 19 de maio 

e salientou que o objetivo é integrar os prefeitos para discutir com dados 

concretos. Ziulkoski também disse que a iniciativa mostra a seriedade do 

movimento municipalista.  

É certo, destacou Ziulkoski, que o material elaborado pelos técnicos da 

CNM tem grande importância se não for simplesmente colocado na gaveta. 

Aos demais interessados, todas as publicações estão disponíveis para download 

no site da Marcha. Acesse e confira:  [www.marcha.cnm.org.br]. 

A atuação da gestão municipal em 2008 significou homenagem para 

diversos Municípios durante a XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. 

Na forma do terceiro prêmio Índice de Responsabilidades Fiscal, Social e 

de Gestão (IRFS), a Confederação Nacional de Municípios (CNM) entregou 

placas aos Municípios que tiveram melhores notas em um levantamento 

desenvolvido pela entidade.

Durante a cerimônia de homenagem, dia 18 de maio, o presidente da CNM, 

Paulo Ziulkoski, destacou: “os Municípios tiveram uma melhora significativa 

em relação ao ano anterior, 2007.” E explicou que o estudo é uma análise das 

áreas fiscal, social e de gestão de cada prefeitura com base em dados oficiais.

Ziulkoski também explicou que o índice fiscal, por exemplo, reflete a 

evolução dos indicadores relacionados à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 

como nível de endividamento e gasto com pessoal. Já os índices de Gestão e 

Social têm base em estudos científicos, mostram o cumprimento de outras 

responsabilidades da prefeitura como economia na manutenção da máquina 

administrativa, investimentos em Infra-Estrutura, Saúde e Educação. 

Segundo Ziulkoski, o principal objetivo é incentivar o gestor municipal 

a desenvolver uma boa gestão, com responsabilidade administrativa e jurí-

dica. Já o prêmio reconhece o esforço dos gestores para alcançar essa meta. 

Neste aspecto, Ziulkoski destacou a situação de insuficiência de caixa. Os 

Municípios passaram de uma situação de quadro negativo, entre 2002 e 2003,  

para sobra de caixa entre 2004 e 2008. 

Campeões –  O primeiro lugar absoluto da edição foi o Município gaúcho 

de São José do Hortêncio, com atuação exemplar nas três categorias. Por 

área, têm-se novos exemplos: no índice Fiscal o Município de Serra de São 

Bento (RN); no Social, Jeriquara (SP) e no de Gestão, Urucurituba (AM). Além 

disso, a CNM disponibiliza em seu site os Municípios mais bem colocados por 

Estado. Acesse por meio da matéria IRFS 2008: CNM divulga lista dos mais 

bem colocados em cada Estado .

Orientações 

CNM lança publicações técnicas 

IRFS 

CNM premia Municípios por atuação em 2008
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Acompanhado pelo vice José Alencar e uma comitiva de 18 ministros, o 

presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou da cerimônia de 

encerramento da XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Ao lado do 

presidente Paulo Ziulkoski e diante de um auditório lotado de prefeitos, ele 

firmou alguns compromissos com o municipalismo.

Lula assinou mensagem presidencial ao Congresso Nacional que en-

caminhou Projeto de Lei para dar nova redação e acrescer dispositivo à Lei 

10.683/2003. Ela dispõe sobre a organização da Presidência da República e 

dos Ministérios. O objetivo é instituir o Comitê de Articulação Federativa (CAF) 

na forma de lei, uma antiga reivindicação da CNM.

Outro Projeto de Lei Complementar encaminhado ao Congresso trata da 

alteração da Lei Complementar 62/1989 para estabelecer uma sistemática de 

equalização para a entrega de valores ao FPM. “Cada vez que o bolo de FPM 

de um ano for menor que o do ano anterior vai sair dinheiro da União”, disse o 

ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, responsável pelo anúncio. 

Sobre os dois Projetos de Lei, Ziulkoski reconhece a importância das duas 

iniciativas, mas destaca que o ato poderia ser encaminhado por um processo 

de vigência imediata, uma Medida Provisória. O Projeto de Lei depende da 

aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

Outro decreto instituiu o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e 

outras drogas. Lula destacou que o projeto pretende prevenir o uso e esti-

mular a reinserção social de usuários de entorpecentes, principalmente os 

do crack. Ele pediu apoio e afirmou que os Municípios também receberão 

recursos financeiros para manter essa iniciativa. Ziulkoski manifestou o apoio 

da CNM à causa.

Padilha também afirmou que uma Medida Provisória (MP), assinada pelo 

presidente em 19 de maio, estabelece que o Cadastro Único de Convênios 

(Cauc) não será mais exigido para transferência de recursos em convênios em 

andamento com os Municípios. O Cauc também deixará de ser exigido para o 

recebimento de verbas no programa Territórios da Cidadania. 

Como nas outras edições, a Confederação Nacional de Municípios 

(CNM) elaborou a carta oficial de encerramento da XIII Marcha a Brasília 

em Defesa dos Municípios. O documento reúne as principais deliberações 

e decisões tomadas durante o encontro municipalista. Em destaque, es-

tão temas relacionados aos sistemas de Saúde, Previdência e finanças 

municipais.

A carta destaca que é preciso intensificar as reivindicações aos deputa-

dos – principalmente às lideranças partidárias - para que o PLP 306/2008, 

que trata da regulamentação da Emenda Constitucional 29, seja votado 

com urgência. Os Municípios estão sobrecarregados e a regulamentação 

trará mais recursos ao financiamento da Saúde.

Aos senadores, o pedido diz respeito à distribuição das rendas do petró-

leo, assunto previsto no PLC 16/2010. A CNM procurou conciliar interesses 

dos entes federados e sugeriu emenda que estabelece uma redistribuição 

mais justa dos lucros futuros e das atuais rendas do petróleo, por meio de 

participações especiais, sem oferecer riscos aos Municípios produtores. 

Sobre a Lei de Licitações, reivindicação presente em outras Marchas, 

a carta registra a importância da aprovação do PLC 32/2007. Ele incorpora 

novos valores para as modalidades de compras e traz maior flexibilização 

aos sistemas de licitação eletrônica. A aprovação também traz mudanças 

que aumentam a eficácia nos procedimentos licitatórios. 

Encaminhamentos –  Conforme aprovação do plenário de prefeitos, 

duas propostas da CNM serão encaminhadas: a extinção das emendas 

parlamentares individuais e a extinção do Fundo Constitucional do Distrito 

Federal (FCDF). Sobre a primeira, a sugestão é a criação de um fundo 

específico para assegurar a realização de obras de infra-estrutura nos 

Municípios por meio de Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

Em relação ao FCDF, o encaminhamento é a proposta de extinção 

por meio de uma PEC e de um Projeto de Lei de iniciativa popular para 

destinar os recursos do FCDF ao Fundo Nacional de Infraestrutura Municipal.  

Previdência Social –  A Previdência Social é o último dos tópicos 

abordados. Ficou decidido que os gestores municipais devem motivar 

o governo federal a prorrogar, por exemplo, o prazo de vencimento do 

primeiro pagamento do parcelamento especial realizado pelos Municípios, 

além da edição de uma Medida Provisória (MP) para reabrir o prazo de 

adesão aos Municípios que não conseguiram solicitar o parcelamento.

Conquistas 

Governo firma compromissos com Municípios

Carta 

Divulgada Carta da XIII Marcha 


