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• Compromissos assumidos pela presidente eleita na XIII Marcha dos Municípios

• Escolas municipais dão exemplo e adotam nova tecnologia das lousas digitais

• Seca histórica e desmoronamentos causam grandes prejuízos no Amazonas

Nesta edição:

Hora de agir
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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Prefeitos, presidentes de entidades estaduais e parlamentares falaram sobre a mobilização municipalista, as dificuldades financeiras enfren-
tadas por Municípios em todas as regiões do País e as expectativas para o próximo governo. 

Mobilização 

Gestores confirmam dificuldades orçamentárias
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Entre os mais de mil participantes, que lotaram o auditório Petrônio Portela 
do Senado Federal, a presidente da Associação dos Prefeitos e Municípios do Ceará 
(Aprece), Eliene Brasileiro, falou que o Movimento municipalista, o novo governo e o 
novo Congresso é uma iniciativa totalmente necessária, pois os Municípios precisam 
se organizar e mostrar sua força. “Só por meio da mobilização é possível justificar 
nossas reivindicações”.

O prefeito de Mombaça (CE), José Wilame Barreto Alencar, comentou as 
dificuldades enfrentadas com o FPM e porque “os gastos e as responsabilidades 

dos Municípios só aumentam”. Ele demonstrou preocupação com o resultado 
do Censo publicado na última semana. Os números apontam que o coeficiente 
do FPM do Município deve diminuir de 2.0 para 1.8. “Se a crise já está instala-

da, imagina se perdermos mais recursos”, disse. 

Representando os Municípios de Rondônia, o presidente da Associação Rondo-
niense de Municípios (Arom), Laerte Gomes, disse que defender os interesses dos 
Municípios é o principal motivo da mobilização municipalista. “Estamos aqui para 
falar das dificuldades, principalmente com a queda do FPM. Nós fizemos os orça-
mentos com base na arrecadação de 2009”, lembrou.

Para o prefeito de Soledade (RS), Gelson Renato Cainelli, a Saúde é um 
dos setores mais debilitados. Soledade, por exemplo, chega a gastar 40% de 
seu orçamento com serviços de Saúde, enquanto a União e o Estado não in-

vestem o que está estabelecido na lei.

O prefeito de Taquaritinga do Norte (PE), José Evilásio, parabenizou a Confe-
deração Nacional de Municípios por liderar a mobilização e falou de sua indig-
nação com a situação dos Municípios brasileiros. Vivemos uma dura humilha-
ção. “Todos os órgãos querem fazer os Município de Burro de Carga”, disse.



Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

3
novembro de 2010

“Foi a maior mobilização do ano até o momento. O sentimento é de 

preocupação e desespero entre os prefeitos. A situação está insustentável”. 

Com essas palavras, o presidente da Confederação Nacional de Municípios 

(CNM), Paulo Ziulkoski, definiu a mobilização que lotou o auditório Petrônio 

Portela, no Senado Federal, na quarta-feira, 10 de novembro. 

O local foi pequeno para acomodar os mais de mil gestores que atende-

ram à convocação da CNM. Nos discursos, uma reivindicação foi unânime: 

a necessidade de nova complementação ao Fundo de Participação dos Mu-

nicípios (FPM), nos mesmos moldes de 2009. Com a aprovação do plenário, 

Ziulkoski definiu que essa será uma das principais bandeiras do municipa-

lismo nos próximos meses.

Os números da CNM ratificam essa preocupação. A previsão inicial, di-

vulgada no Orçamento da União de 2010, era de aproximadamente R$ 56,5 

bilhões. Mas os valores não irão se concretizar, e a CNM estima que eles não 

ultrapassem R$ 54 bilhões. “Os prefeitos planejaram a gestão com base nesse 

primeiro montante, fizeram compromissos financeiros. Agora, têm que lidar 

com mais esse baque”, explicou Ziulkoski. 

Mais uma importante decisão foi tomada, resultado da sugestão dos 

próprios prefeitos. Ziulkoski pediu às lideranças estaduais que organizem, 

semanalmente, um grupo para vir à capital federal e apoiar as ações da CNM. 

Para sensibilizar os parlamentares e chamar a atenção da mídia, a ideia é 

não parar com as visitas ao Congresso. Se houver rodízio entre as comitivas, 

ninguém fica sobrecarregado.

OutrOs temas

Além do FPM – muitos prefeitos também relataram problemas com o 

resultado do Censo populacional, que pode diminuir o coeficiente de FPM 

de alguns Municípios –, outros assuntos pautaram o encontro. A falta de re-

gulamentação da Emenda 29, os problemas para pagar o Piso do Magistério 

e dos agentes comunitários de Saúde, a divisão dos Royalties do pré-sal e o 

Código Florestal foram lembrados.

Ziulkoski encerrou o encontro pedindo ainda mais união entre os gestores 

municipais. Ele agradeceu a presença e anunciou que, dia 14 de dezembro, 

uma nova mobilização da CNM está agendada. Todos estão convidados a 

somar esforços na luta da CNM por melhorias à população nos Municípios. 

“A hora é de agir”, afirmou. 

Mobilização 

Lideranças municipais lotam senado
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O presidente da Confederação 

Nacional de Municípios (CNM), 

Paulo Ziulkoski, lançou, no início 

do mês, o novo CidadeCompras. 

O sistema construído para revolu-

cionar as aquisições públicas dos 

Municípios do País está mais fácil 

de manusear, rápido e seguro, e é 

o resultado de mais de um ano de 

planejamento da CNM. 

Segundo o presidente da enti-

dade, mais de R$ 130 milhões foram 

economizados nas compras feitas 

por apenas dez dos Municípios usu-

ários no período de janeiro a outubro de 2010. “Estamos contribuindo para 

melhorar a gestão municipal. Com o CidadeCompras sobram mais recursos 

para os Municípios investirem”, concluiu Ziulkoski.

Atualizado, o CidadeCompras está com uma interface diferente e novas 

ferramentas que vão facilitar 

a vida dos pregoeiros. O novo 

sistema utiliza o que há de mais 

moderno em recursos de tecno-

logia da informação aliado às de-

terminações da Lei 10.520/2002 

e demais legislações correlatas. 

Por meio do CidadeCompras, 

a administração municipal con-

quista celeridade nos processos 

de aquisições de bens e serviços 

comuns, além de ser um sistema 

sem custos para os Municípios 

filiados à CNM. “Existem outros 

sistemas que são oferecidos aos Municípios, mas que são pagos. E são caros. 

Aos interessados em mais informações sobre o CidadeCompras, a CNM 

lançou uma revista especial sobre o sistema com todos os detalhes das mu-

danças tecnológicas da nova ferramenta. 

A construção da nova sede da Confederação 

Nacional de Municípios (CNM) será iniciada em 

abril de 2011. Para o acompanhamento da obra, 

a entidade desenvolveu um site, inaugurado há 

pouco mais de um mês para que o gestor municipal 

tenha informações privilegiadas sobre o assunto. 

O endereço do hotsite é www.cnm.org.br/novasede.  

“A CNM oferece este site para que os gestores 

possam acompanhar todo o processo de constru-

ção da sede por meio de fotos e documentos”, diz 

o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, que orienta 

os Municípios a estimularem os escritórios de ar-

quitetura da região a participarem do concurso 

para escolha do projeto da sede.

Conforme os termos do edital, os interessa-

dos em enviar projetos para o Concurso Público 

Nacional de Arquitetura (CPNA) poderão encaminhar as propostas a partir 

do dia 22 de novembro. O prazo de entrega, antes do dia 29 do mesmo mês, 

foi prorrogado para o dia primeiro de dezembro. Outras informações sobre 

o concurso podem ser consultadas no site www.iabdf.

org.br/concursocnm. 

O resultado do CPNA será divulgado pela Agência 

de Notícias CNM no dia 10 de dezembro. Já a solenidade 

de premiação, a assinatura do contrato e o lançamento 

da pedra fundamental serão no dia 15 de dezembro.

A CNM também pede aos gestores municipais que 

orientem empresários dos Municípios, ligados ao ramo 

de construção civil, para que se inscrevam no Portal Ci-

dadeCompras, hospedado pela CNM, para o processo de 

licitação de materiais para a obra. “Cada tijolo da sede 

virá de um Município. Vamos construir juntos a nossa 

nova Casa”, garante Ziulkoski.

Nesse espaço, a nova sede terá salas para reuniões, 

capacitação e treinamentos, um auditório com capaci-

dade para 700 pessoas e estacionamentos subterrâneo 

e externo. A nova estrutura prevê um aumento no quadro de funcionários 

da Confederação e mais conforto aos prefeitos que vêm a Brasília defender 

a pauta municipalista.

CidadeCompras 

CNm lança o novo portal CidadeCompras

Nova sede 

Obra da nova sede será acompanhada por gestores
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O Convênio de Promoção da Lei Geral assinado entre o Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Confederação Nacional de 

Municípios (CNM) inicia nova etapa. No dia 26 outubro, em Brasília, as entidades 

promoveram a aula inaugural da 1a turma de metodologia de sensibilização de 

lideranças municipais para regulamentação da Lei Geral.

O curso sobre as ações do Micro Empreendedor Individual (MEI) tem du-

ração de 40 horas e consiste em mobilizar e sensibilizar lideranças municipais 

do sistema produtivo e de lideranças da sociedade civil quanto à formação 

de gestores municipais no processo de 

implementação da Lei Geral. As ações 

fazem parte do programa de implan-

tação da Lei Geral da Micro e Pequena 

Empresa pela estruturação de políti-

cas públicas para o desenvolvimento 

econômico e social, local e territorial.

A parceria CNM/Sebrae teve início 

durante a XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, em maio deste ano, 

quando o convênio foi assinado. Na ocasião, o projeto foi subdividido em quatro 

etapas: a 1a tratou da elaboração da cartilha, a 2a da capacitação dos técnicos 

sobre a Lei Geral, a 3a será a etapa do projeto em que os gestores públicos se-

rão habilitados para a realização de compras públicas; na 4a, e última etapa, 

será trabalhada a identificação dos casos de sucesso ao longo dos trabalhos 

anteriores, prevendo a troca de experiências louváveis entre os Municípios.

A palestra de apresentação do programa à 1a turma de metodologia foi 

ministrada pelo professor Arnaldo Júnior Farias, ex-prefeito de Cabeceiras (PB). 

Farias falou sobre a responsabilidade que o gestor municipal tem em relação às 

necessidades da população do Município. “A responsabilidade de uma merenda 

escolar, por exemplo, sensibiliza o prefeito. Quando a gente observa, de fora, 

esse processo, percebe que essa sensibilização que estamos falando é funda-

mental”, conta.

A CNM esclarece que o objetivo 

do projeto é fazer com que os ges-

tores incentivem os MEIs para que, 

com isso, a economia do Município 

melhore e gere mais emprego e 

renda. “Os recursos devem se man-

ter nos Municípios”, costuma dizer o 

presidente da Confederação, Paulo Ziulkoski.

Farias repetiu uma célebre frase de Ziulkoski, que fala sobre a origem dos 

problemas do Brasil, provenientes dos Municípios. “Temos que atuar aonde a 

vida acontece, nos Municípios. É lá que nascem as dificuldades do Brasil, e lá 

que problemas devem ser resolvidos”, afirma o professor.

Desenvolvimento local 

Convênio CNm/sebrae inicia nova etapa da Lei Geral
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Promovida e organizada pela Confederação Nacional de Municípios 

(CNM), a XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada no perí-

odo de 18 a 20 de maio, ouviu os então três pré-candidatos à Presidência 

da República: Dilma Roussef (PT), José Serra (PSDB) e Marina Silva (PV). 

O evento recebeu 4,5 mil gestores.

A presidente eleita da República Dilma Roussef (PT), foi a terceira e última 

a ser questionada pelo presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, com perguntas 

previamente aprovadas pelas lideranças municipalistas. 

Pela importância do evento e os compromissos assumidos, o Boletim 

CNM relembra os compromissos principais assumidos por Dilma durante seu 

questionamento. A futura presidente da República destaca que “é estraté-

gica a participação dos Municípios para continuar com o desenvolvimento”.

Confira os compromissos assumidos na XIII Marcha a Brasília em Defesa 

dos Municípios pela futura presidente: 

Dilma destaca parceria e quer aprovação da emenda 29

Reconheceu na sua mensagem inicial que “devemos aos prefeitos e às pre-

feitas 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 de discutir esse equilíbrio entre responsabilidades e recei-

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

de, ao fazer as atribuições da Constituição de 1988, 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. 

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 em uma trajetória de crescimento. E a gente sabe tam-

bém que a arrecadação sempre cresce acima do Produto Interno Bruto (PIB). 

É fundamental a participação dos estados, porque hoje muitos deles incluem 

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

Novo governo 

Dilma assumiu compromissos na XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios
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Divisão dos recursos do Fundeb

Avalio como uma das maiores prioridades dos próximos anos a questão 

das creches.  Fazer creche é a forma de atacar na raiz a desigualdade. E, prin-

cipalmente, porque crianças de zero a 3 e de 3 a 5 anos, quando têm acesso a 

condições sociopedagógicas, a bens culturais, à higiene, à alimentação, chegam 

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

prioritário, porque se destina às novas gerações. É uma questão estratégica do País. 

Projetos que dificultam o cumprimento da LrF

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

ção de que a nossa Educação não se transformará 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 prefei-

turas que não têm condições sequer na questão do salário-mínimo nem no 

Piso do Magistério. Essa discussão tem 

de ser feita em um fórum como este. 

Mas ela não pode ser entrave pra que 

comecemos a dar os primeiros passos. 

Participações especiais 

– Royalties

Tenho certeza de que a riqueza do 

petróleo, principalmente essa nova do 

pré-sal, é uma riqueza de toda a po-

pulação 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 elabo-

ração – e vai cumprir um papel essencial nisso –, de uma tentativa de acordo 

que melhore as condições de distribuição para os Municípios.

É preciso lembrar que 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.

 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 rápi-

do 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 

por meio dos programas habitacionais como o Minha Casa Minha Vida e o PAC 

Habitação, que fez urbanização de favelas, saneamento e tomou outras medi-

das em grandes e médios Municípios. 

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

panhei como ministra chefe da Casa Civil algumas dessas calamidades. E percebi 

duas coisas: primeiro, a morosidade 

dos repasses. A tradição é repassar por 

convênio que exige um ritual que na 

época incluía 14 documentos. Simpli-

ficamos para cinco. 

Sou a favor da transferência fun-

do a fundo. Mas acho que no ca-

so da calamidade vamos ter que 

trabalhar com a figura da doação.  

A segunda questão é a de reconstrução 

que precisa contar com a ação conju-

gada de todos os ministérios. 

emendas parlamentares individuais

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

deixar claro que temos de respeitar a autonomia entre os poderes. Os deputa-

dos têm autonomia para fazer suas emendas, isso é condição constitucional.  

Agora entendo que as coisas que estão sendo propostas são do bem, são para 

melhorar a gestão pública. 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 com os parlamentares, com diálogo, 

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 

em um 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.

Novo governo 

Dilma assumiu compromissos na XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios
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Após enfrentar uma das piores secas já registradas nos últimos anos, Mu-

nicípios do Amazonas agora sofrem com desmoronamentos. Regionalmente 

conhecido por terras caídas, o fenômeno atingiu diversas comunidades e cau-

sou deslizamento no Porto do Chibatão, em Manaus. A situação mais crítica 

até agora registrada é a de São Paulo de Olivença, a 985 km de Manaus. Só 

nessa região, mais de 93 famílias e diversos comerciantes foram afetados, 

conforme informações do prefeito Raimundo Nonato.

O fenômeno atingiu 11 Municípios cortados pelo Rio Solimões. No en-

tanto, o alerta do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) é principalmente para 

Tonantins, Jutaí, Tabatinga, Atalaia do Norte e Tefé, que estão em área de risco 

– em que podem ocorrer novos desmoronamentos e deslizamentos de terras. 

Mesmo sem registro de vítimas e óbitos, São Paulo de Olivença enfrenta 

um dos piores momentos registrados (como pode ser visto nas imagens). Com 

o transporte fluvial comprometido, desde a baixa do rio, e agora com a queda 

do porto, o Município está praticamente ilhado. Com voz de preocupação, o 

prefeito relatou que a comunidade precisa de ajuda até para alimentação, 

vestimenta e água potável. 

“Estamos tentando atender à comunidade, mas os recursos são poucos”, 

lamenta o prefeito. Ele contou que a administração municipal tem tentado 

organizar a gestão, mas infelizmente não tem como evitar os desastres. “Uma 

chuva forte contribuiu para acontecer esse dano”, desabafou.

O prefeito expôs também que a gestão tem passado por dificuldades 

financeiras e que não resta outra alternativa a não ser contar com o apoio do 

Estado e do governo federal. “Vivemos exclusivamente dos recursos repassa-

dos”, disse Nonato ao mencionar que o Município depende do Fundo de Par-

ticipação dos Municípios (FPM), e a redução do valor depositado reduz ainda 

mais a possibilidade de solucionar os problemas vividos pela população local. 

Mesmo com o registro de desmoronamento e localizado em uma área 

considerada de risco, o prefeito de Tefé, Sidônio Trindade Gonçalves, se queixa 

ainda do efeito da seca e da redução do FPM. De acordo com o prefeito, a co-

munidade ribeirinha e os produtores de mandioca estão passando por muita 

necessidade. “Não estamos ilhados. Mas com bastante dificuldade para chegar 

ao Município”, ponderou Gonçalves. Com preocupação, ele disse que não sabe 

por que, mas os repasses do Município estão cada vez mais reduzidos. “Graças 

Meio Ambiente 

Pr
ef

. d
e 

Sã
o 

Pa
ul

o 
de

 O
liv

en
ça

 (A
M

)

Desmoronamentos afetam   municípios do amazonas 
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Meio Ambiente 

a Deus não tivemos vítimas, e o desmoronamento não atingiu nenhuma casa. 

Aqui, o principal problema é a redução do FPM”, anunciou. 

Em Jutaí e Tonantins, a população ribeirinha está sendo removida. Essas 

famílias serão provisoriamente abrigadas em escolas, igrejas e casas de pa-

rentes e amigos. De acordo com a prefeitura de Jutaí, as famílias que foram 

retiradas da margem do rio serão encaminhadas a um novo bairro com as 

casas feitas de alvenaria, com rede de esgoto e energia elétrica. O prefei-

to, Asclepiades Costa de Souza, contou que o Município iniciou um projeto 

para o deslocamento das famílias há um ano e, graças à evolução da ação, 

nenhuma família foi atingida pelo fenômeno. “Nosso Município fica no alto 

Solimões, que passou por uma forte seca e agora por desmoronamentos, 

mas estamos executando uma obra, que começou no ano passado, e com a 

tecnologia vamos corrigir a parte mais vulnerável”, explicou. 

Souza contou que os desmoronamentos ocorrem em toda a extensão do 

rio. E as causas do fenômeno são: o fato de a seca ter sido muito intensa, o 

solo bastante impermeável, a força da correnteza – que leva tudo que está 

na orla do rio, inclusive as casas – e as erosões. “Por causa da fúria da água, 

as terras desmoronam”, explicou. 

Em Manacapuru, a sorte não foi a mesma, o fenômeno das terras caídas 

causou três desmoronamentos de terras no Município. Em um dos desliza-

mentos de terras, ocorrido dia 19 de outubro, três crianças da mesma família 

morreram e mais cinco pessoas ficaram feridas. Todos residentes na margem 

do rio, em casas chamadas de flutuantes. E essas famílias, que ainda perma-

necem no local, também devem ser retiradas da margem do rio.

De acordo com os geólogos do CPRM, que percorreram as margens do 

Rio Solimões entre 2008 e 2009, o movimento natural das águas determina 

se erosão vai ocorrer em maior ou menor intensidade. Erosão é o desgaste 

do solo causado pela ação da água, do vento e do gelo. Em resumo, expli-

cam os especialistas do CPRM, o fenômeno é o resultado de chuva torrencial, 

terra encharcada e solo seco em período de extrema estiagem, além da ação 

humana com ocupação irregular. O resultado são mais desabamentos nas 

margens do Rio Solimões que, assim como o Rio Amazonas, é mais veloz e 

bate mais rápido no solo.

A correnteza do Rio Solimões, que encontra com o Rio Negro, em Ma-

naus, formando o Rio Amazonas, é sempre muito forte, esclarece a Defesa 

Civil do Estado. Segundo a entidade, os desabamentos de encostas ocorrem 

no Amazonas em duas estações do ano, no inverno e no verão, com o rio 

cheio ou em vazante.
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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Uma nova tecnologia que deve revolucionar as técnicas de ensino/apren-

dizagem chega a escolas municipais do Brasil. A Lousa Digital Interativa está 

fazendo grande sucesso entre alunos e professores. A ferramenta que começa 

a ser implantada em alguns Municípios tem alto custo, mas rende excelen-

tes resultados. No Estado de São Paulo, os Municípios de Jaú e de Taboão da 

Serra, por exemplo, aderiram ao aparelho. 

A lousa substitui o quadro-negro. Ela funciona como um grande monitor 

acoplado ao computador e a um projetor multimídia; possui todas as fer-

ramentas necessárias, como Word, Excel e Paint, além de acesso à Internet. 

A tela da lousa é sensível ao toque de uma caneta especial, que funciona 

como um mouse e elimina de vez o an-

tigo giz branco.

A lousa digital também tem sido 

grande aliada no combate à evasão 

escolar. Filmes, powerpoints, textos e 

diversas outras atividades podem ser 

desenvolvidas na nova ferramenta, além, 

é claro, da boa e velha aula escrita pelo 

professor diretamente no quadro.

O secretário de Educação de Jaú 

(SP), Orivaldo Candarola, foi um dos 

responsáveis por levar a nova ferramen-

ta ao Município, implantada no início de 2010. “Aqui, nós temos 57 escolas 

municipais, cada uma tem em média três lousas digitais em suas dependên-

cias”, conta. Segundo Candarola, todos os professores da rede municipal de 

ensino receberam aulas de capacitação. “São mais de 700 professores; todos 

receberam cursos de capacitação e se adaptaram muito bem aos novos ins-

trumentos. Os alunos, então, nem se fala, adoraram”, afirma.

Também em Jaú, em entrevista ao Boletim CNM, a diretora da escola 

municipal Doutor Pádua Salles, Sônia Maria Merchan, falou sobre como as 

lousas, que possuem modelos fixos e móveis, funcionam na prática. “Elas [as 

lousas] facilitam muito na hora de passar um filme ou acessar a Internet, o 

professor precisa dessa tecnologia. É como unir todos os equipamentos em 

um só”, exemplifica.

Sobre a inclusão digital dos alunos, 

Sônia diz que a prática é uma tecnologia 

a favor da educação. “É um instrumento 

de aprendizagem muito bom. E a diversi-

dade na escola também é muito grande, 

temos crianças carentes que não têm 

acesso à Internet, então a prática favo-

rece, e muito, a inclusão digital desses 

alunos”, destaca.

Para o presidente da Confederação 

Nacional de Municípios, Paulo Ziulkoski, 

é a partir desse fluxo de modernização 

que o dinamismo, a criatividade e a interatividade do aluno são postos em 

prática. “A inclusão digital proporciona isso”, expõe.

Inclusão digital 
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Aluno da Doutor Pádua Salles, Tiago Roberto Frazzon, de sete anos, cursa 

o 2o ano do ensino fundamental e adora matemática. Para ele, o instrumen-

to é bem melhor que o antigo quadro-negro. “É muito boa essa lousa nova. 

É mais bonita, mais moderna, mais legal de estudar, e ainda pode entrar 

na Internet”, conta.

A professora de Tiago, Adriana Rizatto, foi uma das profissionais que 

recebeu o curso de capacitação oferecido pela prefeitura. “Não tive nenhu-

ma dificuldade com a lousa, é muito fácil de manusear. Ela colabora muito 

com as minhas aulas. Passo as apostilas para o pen drive, preparo a aula em 

powerpoint e, pronto, visualizo tudo na lousa”, afirma.

O departamento de Governança Eletrônica da CNM entende que quan-

do o Município passa por um processo de inclusão digital como esse, ele 

tem plenas condições de criar outras estratégias aliadas à tecnologia para o 

processo de aprimoramento de todos os setores da prefeitura, inclusive na 

educação municipal. 

taboão da serra

Em Taboão da Serra (SP), o secretário de educação, José Marcos dos San-

tos, fez as instalações da lousa digital em todas as unidades educacionais 

de ensino fundamental do Município e conta como tem sido a experiência. 

“É fantástico. Você pode trazer o mundo para a sala de aula. Imagine estar 

numa aula de geografia, por exemplo, e poder mostrar para o aluno exata-

mente aquilo do que está se falando. É uma viagem”, impressiona-se.

Para Santos, com as lousas, os alunos aprendem muito mais. “É mais 

dinâmico, interativo. O aluno com certeza se interessa mais e o professor 

ganha a atenção dele”, afirma. Recentemente, o secretário organizou um 

encontro com os pais dos alunos para apresentar a nova ferramenta de 

ensino. “Os pais adoraram. E, assim como eu, diziam que era uma pena 

não ter tido isso nos nossos tempos de escola. É uma oportunidade ím-

par”, salienta.

Inclusão digital 
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O piso salarial dos professores está entre uma das preocupações dos 

Municípios, pois muitos prefeitos estão comprometendo outras áreas para 

honrar com o pagamento do piso. 

Essa realidade pode ser constatada pelos números apontados pelo Siste-

ma de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope), em que 

a média de gastos com a educação (MDE) de 5.358 Municípios foi de 29,1%, 

porcentual acima do que prevê a Constituição Federal (25%).

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

Ziulkoski, reconhece que o piso salarial é uma justa reivindicação do ma-

gistério, e a valorização dos educadores é um dos fatores que contribui para 

melhorar a qualidade do ensino. “Entretanto, a lei federal não indica a fonte 

de recursos para que Estados e Municípios possam pagar o piso”, reitera.

A lei deixa claro apenas de onde sairão os recursos para que a União 

complemente o valor dos que mostrarem necessidade de ajuda financeira. 

O governo federal poderá utilizar até 10% do total que repassa ao Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), a título de 

complementação.

Ziulkoski lembra, porém, que a ajuda federal ao piso não é para todos 

que precisam. “A lei restringe a solicitação desse complemento somente 

a 1.755 Municípios de nove Estados – Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí – que recebem recursos da 

União no Fundeb”, lamenta.

Para 2010, estão disponíveis R$ 762 milhões para o apoio financeiro ao 

piso. O presidente da CNM ressalta, no entanto, que para distribuição desses 

recursos o Ministério da Educação (MEC) deve estabelecer critérios, o que até 

agora não foi feito. Destaca-se que esses critérios podem diminuir ainda mais 

o número de Municípios que podem solicitar a ajuda financeira da União.

A assistência financeira ao piso é fundamental para que os Municípios 

possam melhorar a remuneração dos professores sem que as outras ações 

na área da educação fiquem comprometidas.

Comprometimento com o piso

De acordo com pesquisa feita pela CNM, entre abril e julho de 2010, em 

1.641 Municípios, a maioria dos prefeitos está conseguindo garantir o paga-

mento do piso. Considerando que o piso pode ser a remuneração dos profissio-

nais do magistério (salário + vantagens pecuniárias), conforme decisão do STF 

(dez./2008), os resultados da pesquisa mostram que a média da remuneração 

praticada pela maioria dos Municípios pesquisados é superior ao piso.

Jornada 
de 

trabalho

Valor do 
Piso 2010 

(meC)

média da 
remuneração 
nos municípios 

pesquisados

Diferença 
paga a 

mais
%

40h  1.024,67          1.288,26          263,59 26%

30h     768,50          1.038,46          269,96 35%

25h     640,42             889,57          249,15 39%

20h     512,34             765,48          253,14 49%

Fonte:  CNM.

Ziulkoski afirma que o cumprimento da Lei do Piso tem representado um 

esforço financeiro muito grande. E cita números do Siope/2009 para justificar 

sua informação: “5.333 Municípios aplicaram, em média, 73,3% do Fundeb 

somente com o pagamento de remuneração do magistério”.

Por essa razão, a grande maioria dos Municípios conta com menos recursos 

do Fundo para investir em outras áreas de manutenção e desenvolvimento 

do ensino. Além disso, para muitos Municípios, especialmente os pequenos 

e mais pobres, os recursos dos impostos próprios e a receita que se encontra 

fora da conta Fundeb são irrisórios. 

Finalmente, lembra que o dinheiro para utilizar na educação escolar não 

pode se resumir a pagar os professores: “melhores salários é apenas uma das 

muitas ações que, juntamente com reforma e construção de escolas, transporte 

escolar, formação de professores, material didático etc. garantem a melhoria 

da qualidade do ensino. Certamente, o problema poderia ser minimizado 

se a União estivesse fazendo sua parte, repassando os recursos federais aos 

que precisam”, conclui.

Educação 

Piso dos professores preocupa gestores
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