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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Os repasses mensais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) vêm 

se mantendo no mesmo patamar desde o ano de 2008, o que está estrangu-

lando o orçamento da grande maioria dos Municípios brasileiros. Estudo da 

Confederação Nacional de Municípios (CNM) mostra a triste realidade: o FPM 

sem crescimento está levando à falência inúmeras prefeituras.

O triste cenário é de fácil entendimento: no mesmo período (2008/2010), 

o salário mínimo foi reajustado em 22,9% – de R$ 415,00 para R$ 510,00 – e 

outras obrigações foram impostas aos Municípios. Entre elas, o Piso Nacional 

do Magistério, a obrigatoriedade da contratação efetiva de todos os Agentes 

Comunitários de Saúde, a defasagem do valor da merenda escolar servida ao 

aluno, os custos do transporte escolar e muitos itens, como a garantia de aten-

dimento médico e hospitalar para a comunidade sem qualquer contrapartida 

no financiamento da Saúde. 

Mais dificuldades

A tendência é de agravamento da crise em razão das estimativas da Receita 

Federal do Brasil (RFB) para o FPM do trimestre (agosto-outubro). A previsão 

é a de que o fundo tenha um crescimento de 20% em agosto sobre o mês de 

julho passado; de menos 3% para setembro em relação a agosto e um aumento 

de 6% em outubro sobre o mês de setembro. 

Conforme o estudo da CNM, caso a estimativa se confirme, o acumulado 

do ano até outubro de 2010 será de apenas 1,3% maior que o mesmo período 

do ano passado, somando o Auxílio Financeiro aos Municípios (AFM) pago 

em 2009. Esses dados confirmam as previsões da CNM que o FPM se mantém 

estagnado neste ano apesar da recuperação econômica. (veja a tabela)

FPM – Estimativa para o próximo trimestre

A Receita Federal do Brasil divulgou no dia 10 deste mês as estimativas do 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para o próximo trimestre. A previsão 

é que o Fundo tenha um crescimento de 20% em agosto sobre julho, de - 3% 

para setembro sobre agosto e um aumento de 6% para outubro sobre setembro.

Com base nesta estimativa, podemos projetar o comportamento do FPM 

para este período e o acumulado até o mês de outubro, e notamos que, se esses 

dados se confirmarem, o acumulado será aproximadamente 1,3% maior que o 

mesmo período do ano passado, somando o AFM pago em 2009. 

O principal problema que os gestores municipais enfrentam neste ano é 

que o FPM está no mesmo patamar do ano de 2008, ou seja, os valores estão se 

mantendo há três anos, e todos os custos aumentaram neste período. O salário 

mínimo subiu de R$ 415,00 em 2008 para R$ 510,00 em 2010, um aumento 

de 22,9%, além de outras obrigações impostas aos Municípios, como o Piso 

Nacional do Magistério, da obrigatoriedade da contratação efetiva de todos 

os agentes comunitários de saúde, da defasagem do valor aluno da merenda 

escolar, dos custos do transporte escolar e muitos outros exemplos que estão 

pressionando os prefeitos.

Finanças 

FPM estrangula orçamento das Prefeituras

Comparativo do FPM bruto de 2009 e 2010
(valores brutos e nominais)

Tabela do FPM com os valores brutos nominais 
dos anos de 2009 e 2010

Meses 2009 (A) 2010 (B) Diferença (B-A) %

Janeiro 4.407.565.084 3.786.491.098  (621.073.987) -14,1%

Fevereiro 4.108.988.523 4.623.032.838  514.044.315 12,5%

Março 3.284.796.516 3.434.248.300  149.451.785 4,5%

Abril 3.921.102.229 4.114.744.696  193.642.468 4,9%

Maio* 5.412.727.912 5.066.088.767  (346.639.145) -6,4%

Junho* 4.216.796.528  4.396.720.594  179.924.067 4,3%

Julho* 3.093.472.707 3.233.077.892  139.605.185 4,5%

Agosto** 3.587.403.899 3.880.804.702  293.400.803 8,2%

Setembro** 3.175.626.625     588.753.935 18,5%

Outubro** 4.557.949.398  3.990.243.395  (567.706.004) -12,5%

Total 39.766.429.421  40.289.832.843  523.403.422 1,3%

*Somado o AFM de maio, junho, julho e outubro
**Estimativa da Receita Federal para o trimestre   
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Entidades estaduais também se mobilizam em nível regional, para mos-

trar a importância da Emenda Constitucional 29 e sensibilizar os parlamentares 

para votá-la ainda neste ano. A orientação do presidente da Confederação 

Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, foi para que os presidentes se 

reunissem com os deputados das bancadas. Ficou acertado que cada Estado 

faria uma lista de assinatura dos deputados que estão a favor da inclusão do 

projeto na pauta do esforço concentrado – marcado para 17 e 18 de agosto. 

ATM – O presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), 

Valtenis Lino da Silva, confirmou que todos os deputados do Tocantins as-

sinaram o documento em apoio à votação do projeto que regulamenta o 

financiamento da Saúde pública. Além disso, o presidente da entidade disse 

que os prefeitos estão mobilizados e que, se for necessário, ele está disposto 

a fazer um movimento grande e trazer 50 ônibus à Capital Federal. “Temos 

que fazer esta mobilização antes das eleições ou nunca mais vamos ter a 

oportunidade de aprovar a emenda”, avaliou Silva.

Aprece – A Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará 

(Aprece) promoveu uma Assembleia-Geral Extraordinária com os deputados 

da bancada federal cearense, prefeitos, secretários de saúde municipais 

e o secretário de saúde do Estado, Arruda Bastos. Também participaram 

representantes do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde 

(Conasems). Na ocasião, foi elaborado um documento, em que os participantes 

se comprometem em trabalhar pela aprovação do Projeto de Lei Comple-

mentar 306/2008, que regulamenta a Emenda 29. A intenção é entregá-lo 

ao ministro da Saúde, José Gomes Temporão, no dia 12 de agosto, durante 

evento em Fortaleza (CE), e ao presidente da Câmara dos Deputados, Michel 

Temer (PMDB-SP). 

Mobilizações 

Entidades se mobilizam em nível regional

O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo 

Ziulkoski, concedeu entrevista ao programa Revista Brasil, da Rádio Nacional. 

Além de falar sobre as previsões do Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM), que não são otimistas, Ziulkoski conversou sobre outras dificuldades 

enfrentadas pelos Municípios.

Ele explicou que a maioria dos Municípios, aproximadamente 4.500, 

tem o FPM como principal fonte de receitas. “Esses Municípios não têm base 

urbana, não têm valor agregado, é do FPM que sobrevivem”, destacou. Sobre 

as desonerações tributárias feitas pelo governo, fez uma crítica: “Por que a 

União não faz desonerações na Cofins, em outra contribuição dela? Isso tudo 

é autorizado pelo Congresso Nacional, que se diz defensor dos Municípios” 

lamentou. 

Ziulkoski falou sobre a aflição dos prefeitos com as previsões do FPM, 

cada vez menos animadoras. No início do ano, a previsão era de R$ 58 bilhões, 

mas já caiu para R$ 53 bilhões. “E o aumento do salário mínimo? Da inflação? 

Do piso do Magistério Público? Como o prefeito fecha as contas e cumpre as 

exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal?”, indagou.

Ele destacou que, diante dessas dificuldades, a mídia e muitos cidadãos 

culpam os prefeitos e dizem que os problemas são resultado da incompe-

tência deles. “Mas ninguém conhece o drama vivido pelos Municípios em 

que a União fica com a maioria dos recursos e só chama os Municípios para 

repassar mais atribuições”, afirmou.

Questionado pelo repórter sobre uma possível solução, Ziulkoski destacou 

que, infelizmente, falta conhecimento à população. “O dinheiro que o cidadão 

paga em tributos, não sabe para quem está pagando. Esses valores deveriam 

se reverter em benefícios para ele, se cada ente da federação assumisse suas 

atribuições.

Outra observação de Ziulkoski refere-se à necessidade de construir uma 

parceria de verdade entre os entes. “Parceria é andar junto, construir junto, 

cada um assumindo suas atribuições, civilizadamente, com respeito um ao 

outro, transparência”, disse. Para o presidente da CNM, a União faz o contrário, 

explora os Municípios.  

Finanças 

Ziulkoski analisa dificuldades dos Municípios 
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“Em quatro anos não poderão mais existir lixões nos Municípios”, a cons-

tatação é do presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), 

Paulo Ziulkoski. Ao abordar a sanção da Lei que institui a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS), Ziulkoski afirma que esta determinação será um 

grande desafio para os Municípios brasileiros. O marco regulatório que define 

a nova política de tratamento do lixo deve ser regulamentado em 90 dias. 

No dia 3 de agosto, foi publicada, no Diário Oficial da União, a Lei 

12.305/2010. Ela, entre outros aspectos, determina a elaboração de planos 

nacional, estadual e municipal de resíduos sólidos. Também a coleta seletiva 

do lixo, a reciclagem, a gestão integrada, a criação e o desenvolvimento de 

cooperativas de catadores, a análise e a avaliação do ciclo de vida do produto 

e a logística reversa. Essa logística reversa obriga fabricantes, importadores, 

distribuidores e vendedores a realizarem o recolhimento de embalagens.

Além disso, nova orientação altera o processo de tratamento do lixo e 

define as responsabilidades dos envolvidos no destino dos resíduos – entes, 

fabricantes e sociedade. Para o presidente da CNM, isso deve promover uma 

nova postura social em relação ao lixo. “Este novo marco regulatório não se 

refere excepcionalmente à prefeitura. Ele traz um novo paradigma. Uma 

mudança de posição que envolve toda a sociedade”, avaliou.

Ziulkoski também falou sobre a obrigação de os Municípios elaborarem 

Plano de Resíduos. Ele salientou o fato de que se, em dois anos, não estiverem 

com os planos municipais prontos serão impedidos de receber recursos do 

governo destinados à atividade. Neste aspecto, a lei considera a possibilidade 

de o conteúdo do plano municipal de resíduos sólidos estar inserido no Plano 

Municipal de Saneamento Básico. 

Resíduo é um dos quatro segmentos que integra a Política Nacional de 

Saneamento, conforme orientações do decreto de regulamentação da Lei 

Nacional de Saneamento Básico, assinado em julho. Este decreto também 

prevê que a partir de 2014 o governo fica impedido de repassar recursos a de-

terminado Município sem o respectivo plano municipal do setor Saneamento. 

No entanto, o presidente da CNM destaca que os Municípios precisam 

conhecer a realidade local para desenvolver o projeto e estipular metas. Ele 

também sinaliza que os planos nacional e estaduais são fundamentais para o 

trabalho. Ele explica que no plano nacional deve constar uma forma de ajuda 

financeira aos Municípios para viabilizar o cumprimento das determinações da 

lei. “Sabemos que o Saneamento custa R$ 220 bi para universalizar”, ponderou. 

Meio Ambiente 

Município terá quatro anos para se adaptar às 
determinações da Lei de Resíduos Sólidos
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Além dos Municípios, a sociedade e o setor privado também pas-

sam a ter responsabilidades com a produção, a reutilização, a recicla-

gem, o tratamento, a coleta e a destinação dos resíduos. O texto sugere 

uma nova cultura e o despertar de uma nova mentalidade e, para al-

cançar este objetivo, Ziulkoski ressalta a educação e as campanhas de 

conscientização.

“Tem que desenvolver uma educação e é aí que entra, lá na ponta [nos 

Municípios]. Desde a pré-escola que é responsabilidade dos Municípios. 

É um processo, mas estamos dando os passos”, constatou. Sobre a recicla-

gem, o presidente da CNM fala de dados. De acordo com ele, o Sudeste é a 

região que mais recicla, com 45% do total do País. Seguido do Sul com 35%. 

Já o Nordeste é responsável por apenas 2% da reciclagem nacional. 

De acordo com o texto da lei, na gestão e no gerenciamento de resíduos 

sólidos – que é uma responsabilidade do Município –, deve ser observada 

a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, recicla-

gem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos. 

Neste contexto, a CNM destaca outro aspecto que também vai gerar 

impacto nos Municípios, a nova forma de gestão municipal. Com o fim dos 

lixões e a criação de aterros sanitários, os resíduos não poderão ser jogados 

diretamente nos aterros, eles devem ser processados antes da destinação 

final ambientalmente correta.

•	 Resíduos Sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado 

resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação 

final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, 

nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 

recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou 

exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em 

face da melhor tecnologia disponível.

•	 Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as pos-

sibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos 

disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra pos-

sibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada.

•	 Reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que 

envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas 

ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos 

produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos 

órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa.

•	 Coleta Seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados 

conforme sua constituição ou composição.

•	 Logística Reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e 

social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 

destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos 

ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 

outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 

adequada.

•	 Ciclo de Vida do Produto: série de etapas que envolvem o desen-

volvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, 

o processo produtivo, o consumo e a disposição final.

•	 Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: conjunto de ações voltadas 

para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar 

as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com 

controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável.

Saiba o que diz a lei sobre:
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Os gestores que compareceram à mobilização pela Saúde promovida pela 

Confederação Nacional de Municípios (CNM) sabem que a regulamentação 

da Emenda Constitucional 29 está cada vez mais perto. “As datas do próximo 

esforço concentrado da Câmara – 17 e 18 de agosto – serão decisivas para o 

municipalismo”, adianta o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski. 

Ziulkoski refere-se ao novo período agendado pelo presidente da Casa, 

deputado Michel Temer (PMDB-SP), para a votação de matérias pendentes. 

Entre elas, por exemplo, duas Medidas Provisórias que preparam o Brasil para 

a Copa de 2014 e as Olimpíadas, o segundo turno da PEC 300, que estabelece 

o piso salarial dos policiais e bombeiros, e a Emenda 29. 

No último esforço concentrado, dias 3 e 4 de agosto, o tema não foi incluído 

na pauta de votações por falta de um acordo entre as lideranças partidárias. 

Após uma demorada reunião, Temer encerrou a sessão, mesmo diante do apelo 

das centenas de prefeitos que ocupavam as galerias do Plenário. Decepção, 

sensação de desprezo e indignação. Esses foram os sentimentos dos prefeitos.

Mas a má notícia não desanimou Ziulkoski. O presidente da CNM agra-

deceu o apoio dos gestores municipais presentes e destacou quais foram os 

pontos positivos da mobilização. O encontro movimentou os parlamentares, 

pautou a mídia e mostrou ao presidente Temer que os Municípios estão 

insatisfeitos com as dificuldades enfrentadas no setor de Saúde. 

Para os dias 17 e 18, Ziulkoski pede mais perseverança. “O próprio Michel 

Temer adiantou que não haverá outras votações antes das eleições. É nossa 

última oportunidade e esse é um momento decisivo”, avalia. A CNM convoca 

todos os gestores a estar presentes e a fazer coro a essa reivindicação. A união 

de todos os Estados, destaca Ziulkoski, é fundamental.   

Ziulkoski também lembra que as divergências políticas entre a oposição 

e o governo, que dificultam a inclusão da Emenda 29 na Ordem do Dia, não 

farão com que os prefeitos desistam desse objetivo. “O cidadão no Município 

não está interessado em saber se o período é ou não eleitoral, se é ou não 

oportuno, a comunidade quer saber é de Saúde de qualidade”, destaca. 

Ziulkoski confia na sensibilidade dos parlamentares e na união dos gestores 

municipais. 

Na terça, o auditório Nereu Ramos recebeu prefeitos, vereadores, secretários 
de Saúde e parlamentares para as primeiras atividades da mobilização

Mobilização 

Falta pouco para regulamentar a Emenda 29

O prefeito de Olivença (AL), Jorginaldo Vieira, trouxe uma comitiva de 23 
pessoas, entre agentes de Saúde, secretários municipais e vereadores

A estagnação dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) 
preocupa o prefeito de Afonso Bezerra (RN), Jackson Bezerra 

O próximo passo da mobilização foi ocupar as galerias do Plenário da Câmara 
para acompanhar, de mãos dadas, as votações do esforço concentrado
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Mesmo com a sessão interrompida e um cenário de indecisão, os prefeitos 
continuaram firmes, vigilantes, a favor da regulamentação da Emenda 29

Temer encerrou a sessão e deu a má notícia que frustrou os prefeitos: a Emenda 
29, mais uma vez, apesar dos apelos, não seria incluída na pauta de votações

Na quarta, a mobilização começou no Salão Verde com as primeiras orienta-
ções. Eles discutiram quais seriam as próximas ações junto aos parlamentares 

Em conversa com o líder do governo, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), 
os prefeitos manifestaram repúdio ao descaso com a Saúde nos Municípios

Os policiais que acompanhavam as votações das PEC’s 300 e 308 somaram esfor-
ços à CNM e também manifestaram indignação com o descaso dos deputados

Ziulkoski agradeceu o apoio dos prefeitos e considerou positivo o resultado 
da mobilização. Ele convocou-os para nova mobilização nos dias 17 e 18
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A triste situação vivida pela população de Cortês (PE), após as 

fortes chuvas que devastaram a região, foi contada pelo prefeito, 

José Genivaldo dos Santos, durante visita à Confederação Nacional 

de Municípios (CNM), em Brasília. Além dele, a instituição recebe 

diversos outros gestores que buscam, nas orientações da entidade, 

o aporte para desenvolver uma gestão mais eficiente e segura – 

jurídica e administrativamente. 

Durante a visita, o prefeito de Cortês contou à Agência de Notí-

cias CNM como está a região depois das enchentes que destruíram 

boa parte do Município. De acordo com os relatos do prefeito, pelo 

menos 20 prédios públicos ficaram totalmente destruídos. Entre 

eles: o hospital, o fórum, a Câmara de Vereadores e diversas escolas 

municipais e casas deixaram famílias desabrigadas.

Além desse gestor, e dos outros cinco registrados abaixo, centenas 

de prefeitos atenderam à convocação do presidente da CNM, Paulo 

Ziulkoski, e vieram a Brasília, para uma mobilização municipalista, 

reivindicar a votação do projeto que regulamenta o financiamento 

da Saúde pública, a chamada Emenda Constitucional 29.

Foto 1 – prefeito de São Borja (RS), Mariovane Gottfried Weis, acompanhado do 
secretário de Administração e Fazenda, Bruno Silva Maurer, e o prefeito de Ourolândia 
(BA), Antônio Araujo de Souza.
Foto 2 – prefeito de Ourolândia (BA), Antônio Araujo de Souza
Foto 3 – prefeito de Taquara (RS), Délcio Hugentobler, e o presidente do Fundo de 
Previdência do servidor de Taquara, Valdir de Medeiros
Foto 4 – prefeito de Cortês (PE), José Genivaldo dos Santos 
Foto 5 – prefeito de Santa Maria da Serra (SP), Josias Zani 
Foto 6 – o secretário de Planejamento e o de Educação do Município de Moreno 
(PE), Alexandre Paes e Ericson Barros.

Visita de Gestores 

Chuva assolou Cortês (PE), prefeito foi um dos 
gestores recebidos pela equipe CNM

serviços Confira os prazos de adesão a convênios, programas, 
editais e eventos de interesse municipal:

Desenvolvimento Social

•	 O prazo para os Municípios fazerem a atualização cadastral no site do 
Ministério do Desenvolvimento Social vai até 31 de agosto.

•	 A coleta da frequência ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculo do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (SCFV do Peti) 
deve ser feita até 27 de agosto.

•	 Presença escolar dos alunos beneficiados pelo Bolsa Família nos meses 
de junho e julho deve ser apresentada até dia 30 de agosto.

Educação

•	 Censo Escolar da Educação Básica de 2010: Os Municípios devem pre-
encher as informações referentes às matrículas da educação básica, por 
meio do sistema Educacenso, até o dia 31 de agosto.  

Saúde

•	 Sistema de Convênios (Siconv) deve receber as propostas de convênios 
para o Ministério da Saúde até 31 de agosto.
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Será que mesmo com o artigo da Constituição de 1988 – em vigor há 22 

anos, portanto – que garante o direito de todos à saúde, este mandamento 

continua sendo algo novo, que não dá ibope?

É o que se perguntam centenas de prefeitos e gestores municipais, que 

têm feito repetidas mobilizações em Brasília, organizadas pela Confederação 

Nacional de Municípios (CNM) com um único objetivo: o de conscientizar os 

deputados federais da necessidade de urgência na votação da Emenda Cons-

titucional 29 (PLP-306/2008), que regulamenta o financiamento da Saúde. 

A Saúde foi transformada em loteria na porta dos hospitais: quem tem 

mais sorte recebe uma senha e é atendido. O mesmo não acontece, porém, 

para quem necessita de uma cirurgia, por exemplo. Aí, a espera pode durar 

um ano ou até mais.  O atual cenário da Saúde pode ser resumido em uma 

palavra: “descalabro”.

A prática da venda de senhas na porta dos hospitais é comum e gene-

ralizada em muitas regiões do País. Hoje, tem gente que faz da senha para 

atendimento um comércio. Desloca-se no começo da madrugada para a 

porta do hospital, fica como um dos primeiros da fila e recebe senha de 

atendimento, que é imediatamente vendida a quem procura assistência 

logo que o dia amanhece. São alguns exemplos, mas existem muitos outros.

Os prefeitos sangram os orçamentos de seus Municípios, transformados 

nos principais doadores para manter vivo o atendimento médico e hospitalar 

de suas comunidades. Tudo em razão do reduzido volume de recursos que é 

aplicado pela União nos programas e nas ações de Saúde. Pois a não-aprovação 

da EC 29, parada na Câmara desde o ano de 2008, permitiu que a União 

deixasse de aplicar no período (2008/2010) o equivalente a R$ 57,7 bilhões.  

Esta luta não será abandonada pelas lideranças municipais de todo o 

País e será cobrada no próximo dia 3 de outubro.

Difícil de entender o comportamento da grande maioria dos atuais de-

putados federais de quase total desconhecimento das manifestações e dos 

pedidos pela imediata votação do projeto que regulamenta o financiamento 

da Saúde (PLP-306/2008). São constantes as manifestações de entidades de 

profissionais da saúde. 

A mais recente partiu das três que representam os médicos: a Associação 

Médica Brasileira (AMB), a Confederação Federal de Medicina (CFM) e a 

Federação Nacional dos Médicos (Fenam).

Em Manifesto à Nação, as três entidades destacam a necessidade de 

imediata votação da Emenda Constitucional 29, pela Câmara dos Deputados, 

e assinalam que “o adiamento dela causa danos ao Sistema Único de Saúde 

(SUS) e compromete sua sobrevivência”.  

A nota alerta ainda para a necessidade de investimentos em saúde. “São 

urgentes os investimentos públicos em todos os níveis de assistência (básica, 

média e alta complexidade) e prevenção no SUS”.

Pauta

As entidades médicas elaboraram nove itens de reivindicação para o 

próximo governo nos quais pedem aos candidatos atenção ao compromisso 

firmado com a população. Na nota, afirmam que “o País precisa acabar com 

as filas de espera por consultas, exames e cirurgias, com o sucateamento dos 

hospitais e o estrangulamento das urgências e emergências”.

“Esperamos respostas e soluções aos problemas que comprometem 

os rumores da Saúde e da Medicina, contribuindo, assim, para redução das 

desigualdades”, afirmam na nota.

Saúde 

Fim do descalabro na Saúde depende
do voto dos deputados federais

Saúde 

Entidades médicas também querem
a aprovação da Emenda Constitucional 29
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A construção da Usina Belo Monte é tema de discussões desde 1975. 

Planejada para ser a terceira maior usina hidrelétrica do mundo – e a primei-

ra do Brasil –, a Belo Monte será erguida no Rio Xingu, no oeste paraense. 

Ao todo, dez Municípios do Pará sofrerão impactos diretos e indiretos com 

essa obra. Questões que envolvem o Meio Ambiente e o social dessa região 

são debatidas entre gestores, especialistas, ambientalistas, governo e ONGs. 

Mas, o que pensam os prefeitos sobre o desenvolvimento e o retrocesso que 

esta usina pode trazer para o cotidiano da população?

A fim de evitar que esses Municípios percam renda, vinda em sua maioria de 

atividades agrícolas, será criado pelos governos federal, estaduais e municipais 

o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu. Esse plano é o 

primeiro no Brasil a levar em consideração o conjunto de políticas públicas que 

devem ser tomadas antes da construção de uma obra significativa em relação 

ao social e ao ambiental de uma região.

O histórico de outros Municípios que recebem uma usina mostra o aumento 

populacional e o aumento da demanda por serviços públicos, e as expectativas da 

Região do Xingu não são diferentes. “Para receber mais moradores, é necessário 

infraestrutura”, defendem os prefeitos ouvidos pela reportagem do Boletim CNM.

De olho no futuro –  Para o prefeito de Uruará, Eraldo Pimenta, por 

exemplo, não é possível elencar apenas uma prioridade nessa política. “Não 

dá pra escolher. Não podemos deixar os Municípios sem Educação, Seguran-

ça, Infraestrutura e Saúde. Vamos receber muitas pessoas e precisamos gerar 

empregos, melhorar as estradas que ligam as comunidades rurais ao centro. 

Isso faz parte de um pacote de ações”, explica.

Pereira se preocupa com a migração rural e quer construir mais escolas e 

postos de saúde. “Não há como investir em um só setor”. Prefeitos como Eraldo 

Pereira participam da elaboração do Plano de Desenvolvimento. Segundo relatos, 

em reuniões, eles podem apresentar quais as necessidades de cada Município 

para receber novos munícipes. 

Uruará e outros seis Municípios – Anapu, Medicilândia, Pacajá, Placas, 

Porto de Moz, Senador José Porfírio – foram apontados, pois receberão im-

pacto indireto com a obra. Altamira, Brasil Novo e Vitória do Xingu sofrerão 

mudanças mais radicais.

Desenvolvimento –  A Belo Monte representa desenvolvimento, de 

acordo com Eraldo Pereira. O prefeito, e também presidente da Associação de 

Municípios da Transamazônica, alega que todos os gestores são favoráveis à 

usina e não há motivos para serem contra, principalmente em relação às flo-

restas de iguapares e à fauna. “O impacto ambiental é mínimo em comparação 

aos benefícios. Os Municípios vão brigar para não perderem as condições de 

preservação”. E completa: “A usina é o equilíbrio energético que o País precisa”. 

O Plano de Desenvolvimento, que deve ser entregue ao presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva até o dia 31 de agosto, busca o ordenamento territorial, 

a regularização fundiária e a gestão ambiental; infraestrutura para o desen-

volvimento; fomento às atividades produtivas sustentáveis; inclusão social e 

cidadania e modelo de gestão.

Tudo isso é a “esperança” da região, considera o prefeito de Brasil Novo, 

Lindomar Garcia. “Não nos resta outra alternativa a não ser confiar no Plano. 

Tenho boas expectativas”. O Plano ajudaria o Município a oferecer educação de 

qualidade aos novos moradores.

Por causa do aumento populacional, antes mesmo de as obras começarem, 

o prefeito construiu duas novas salas de aula para receber alunos do Ensino 

Médio. Essa obrigação é do Estado, mas a prefeitura arca atualmente com a 

merenda e o transporte desses estudantes. Além disso, os professores também 

são pagos com auxílio do Município. De acordo com Garcia, duas fazendas locais 

se transformaram em loteamentos, e a cidade não para de receber migrantes. 

“Já construíram muitas casas”, conta. 

“A prefeitura não tem condições de arcar com tudo sozinha. A população 

vai triplicar”, afirma. O Rio Xingu vai alagar boa parte da zona rural de Brasil 

Novo, onde vive 30% da população local. Mesmo assim, o prefeito é a favor 

da Belo Monte.

Em Brasil Novo, o turismo também será modificado. As praias naturais à 

beira do Rio não vão mais existir após a construção da usina. Porém, “o plano prêve 

a reconstrução dessas praias para continuar atraindo turistas”, assegura Garcia.

Perdas e ganhos –  Um relatório do Instituto Brasileiro do Meio Am-

biente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aponta 32 itens postitivos 

e negativos de mudança nos Municípios. Em destaque: geração de expectativas 

na população indígena; aumento da população e da ocupação desordenada 

do solo; aumento das necessidades por mercadorias e serviços, da oferta de 

trabalho e maior movimentação da economia; melhorias dos acessos; danos ao 

patrimônio arqueológico; perda de jazidas de argila; dinamização da economia 

regional; entre outros.

A Belo Monte será capaz de abastecer uma região de 26 milhões de 

habitantes, com 11.233 megawatt de potência. O custo da obra está esti-

mado em R$ 19 bilhões. Os dez Municípios atingidos – positivamente ou 

negativamente – representam 20% do território do Pará e possuem 250,7 

mil quilômetros quadrados de extensão. A população atual somada passa 

de 293 mil pessoas.

Energia 

Usina de Belo Monte, desenvolvimento e 
muito trabalho para Municípios do Pará
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Uma longa caminhada em busca da regulamentação da Emenda Constitu-

cional (EC) 29, aquela que trata do financiamento da Saúde Pública no Brasil. 

Percorrer 176 km, passando por 12 Municípios, em quatros dias – de 10 a 13 

de agosto – foi a maneira encontrada pelo prefeito de Afonso Bezerra (RN), 

Jackson Albuquerque, de chamar a atenção dos deputados para a urgência 

em se definir o mínimo gasto no setor.

Vestido com uma camiseta com dizeres: Municipalismo Forte. Brasil Forte 

e acompanhado de munícipes e outros colegas gestores, Albuquerque cami-

nhou uma média de 45 km por dia e protestou pela demora na aprovação 

do Projeto de Lei Complementar (PLP) 306/2008, há três anos aguardando 

votação na Câmara dos Deputados.

Enquanto caminhava de Natal, capital do Rio Grande do Norte, até a região 

do Sertão do Cabují, onde fica Afonso Bezerra, o prefeito pedia mais atenção 

não só à Emenda 29 como também ao projeto de redistribuição dos Royalties 

de Petróleo e às quedas no Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 

As reivindicações também são da Confederação Nacional de Municípios (CNM). 

Outras reivindicações

Jackson defende mudanças no Pacto Federativo e lembra que os proble-

mas com o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) só pioram a situação 

das prefeituras. “Não podemos ficar com apenas 15% do que é arrecadado 

em todo o País. A gente não consegue mais gerenciar o Município. A pressão 

popular é muito grande e os gastos só aumentam”, garante.

No destino final, em Afonso Bezerra, os manifestantes assinaram um 

documento sobre o financiamento da Saúde e as demandas recebidas pelos 

Municípios sem qualquer ajuda do governo federal. A pauta foi entregue 

à população presente. “Explicamos a ela as dificuldades com o piso dos 

agentes, por exemplo. Não somos contra, só não temos como pagá-lo sem 

contrapartida”, afirma.

Em busca de melhorias

De acordo com o prefeito, mais recursos para Saúde representam muito 

para os Municípios, “principalmente para os menores”, por isso a ideia de 

promover o protesto. “Acredito que com o apoio da população nós vamos 

pressionar os parlamentares a votarem os projetos de nosso interesse”, avalia 

Albuquerque. Para ele, a força popular era o que faltava nas mobilizações. 

A caminhada teve o apoio da Federação das Associações de Municípios 

do Estado do Rio Grande do Norte (Femurn). O presidente da entidade, Benes 

Leocádio, participou do início da caminhada e da entrega do documento de 

reivindicação aos munícipes. 

Movimento Municipalista 

Prefeito promove caminhada pela Emenda 29 
no RN e expõe dificuldades dos Municípios
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O Brasil é um país caracterizado pela beleza natural de seu território. 

Cada um dos 5.563 Municípios que o compõe possui um encanto diferente, 

e são estas peculiaridades que chamam a atenção para novos visitantes. 

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) incentiva e orienta os gestores 

a investirem mais no Turismo da região, pois desta prática pode-se gerar bons 

resultados para a economia do Município.

Em Tabaporã (MT), por exemplo, está sendo desenvolvido um projeto de 

recuperação de áreas devastadas pelo desmatamento. 

Na região, existem muitas cachoeiras e balneários, 

piscinas naturais, que são “um verdadeiro sonho para 

os turistas”, como diz o secretário de Esporte, Lazer e 

Turismo, Jonas Santos. Ele procurou a Confederação 

para pedir orientações para o projeto, que agora segue 

a direção do Ecoturismo. “As orientações da CNM foram 

muito esclarecedoras, uma visão a mais sobre o assun-

to. É sempre bom falar com quem entende”, avaliou. 

Segundo Santos, no programa estão incluídas a 

adequação de trilhas e placas e a capacitação de guias 

turísticos para o passeio ficar mais tranquilo. “Optare-

mos por guias daqui de Tabaporã, que conheçam bem a região e saibam lidar com 

os animais selvagens que possam atravessar o caminho de um turista”, explicou. 

Para os turistas mais radicais, Santos contou que estruturas para rappel 

e canoagem já estão sendo colocadas em prática no Município. “A ideia é 

mostrar para o Brasil o potencial que temos aqui [...] tem tanta coisa para 

ver que em um dia não dá tempo, mas aqui também temos bons hotéis”, 

descontraiu o secretário. 

Roteiro (AL) –  Em Alagoas, no pequeno e belo Município de Roteiro, o 

prefeito Fábio César Jatobá e sua equipe de funcionários planejam reestruturar 

o turismo local. Segundo eles, a cidade tem muitos atrativos, principalmente 

naturais, mas ainda não tem estrutura para receber visitantes. “Quero dar vida 

à cidade. Ela é linda de morrer, mas não tem movimento”, declarou Jatobá.

Gestores do Município visitaram a sede da Confederação, em Brasília, 

para pedir orientação dos técnicos da entidade nesta empreitada. A ideia 

inicial do projeto é transformar uma praça de bares 

no centro da cidade em um local mais familiar, com 

lazer e programas culturais. 

Recentemente, um filme de grande circulação foi 

rodado no Município. A produção do longa explorou 

bastante as belas paisagens da região, impulsionando 

um novo projeto para o Município: o ecoturismo. 

Os técnicos da CNM propuseram ao Município esta 

prática para chamar a atenção de novos visitantes 

tendo como atrativo as suas maiores riquezas. 

O projeto inclui adaptação de trilhas, balneários, 

restaurantes e hotéis adequados para receber os tu-

ristas. Segundo Jatobá, uma das praias pertencentes ao território de Roteiro 

– a Praia do Gunga – é conhecida em todo o Estado, mas as pessoas acham 

que ela pertence ao Município vizinho, em razão da precária acessibilidade. 

“Para chegar até esta praia são necessários 12Km de estrada de chão, então 

tem Município vizinho com estrutura melhor que divulga as nossas praias 

para atrair visitantes para eles”, desabafou. O projeto abrange a obra de 

asfaltamento da estrada.

Ecoturismo 

Confederação impulsiona projetos turísticos
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