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• CNM encerra 2010 com mobilização contra veto dos Royalties

• Confira matéria sobre o problema do crack nos Municípios

• Rondônia dá exemplo de consórcio público bem administrado 

Nesta edição:

Surge a nova Casa
         do municipalismo
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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

A parceria entre a Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Se-

brae) não para de inovar e de render novos resultados. A última 

novidade do Convênio CNM/Sebrae foi o lançamento do Portal do 

Desenvolvimento Econômico. A ferramenta deve divulgar as ações 

de implantação da Lei Geral nos Municípios brasileiros. O lançamento 

ocorreu durante o 2o Encontro da Rede de Prefeitos Empreendedores, 

no dia 3 de dezembro, em Betim (MG).

O Portal será alimentado pela CNM e pelo Sebrae e, além da di-

vulgação das ações, será uma fonte oficial e confiável para entidades 

e redes que abordam o tema Desenvolvimento Econômico. A Rede 

de Prefeitos Empreendedores, o Fórum de Secretários Municipais 

de Desenvolvimento, a Rede de Agentes de Desenvolvimento Muni-

cipal, o Prêmio Prefeito Empreendedor e o Observatório da Lei Geral 

serão colaboradores do Portal do Desenvolvimento.  

Os parceiros terão espaços exclusivos para a divulgação de suas 

iniciativas, informações, estudos, notícias e dados que promovam 

e estimulem o desenvolvimento econômico, especialmente os que 

apoiam a micro e pequena empresa. Os colaboradores também terão 

espaços para a divulgação das ações e eventos que mereçam destaque.

Outra novidade que a ferramenta traz é uma área para chat. 

Lá, gestores e técnicos poderão se reunir virtualmente para tratar 

de assuntos relacionados ao tema. Nesse mesmo campo, o visitante 

do Portal poderá fazer o download do banco de dados de projetos 

premiados pelo Prêmio Prefeito Empreendedor.

O Convênio – 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 subdivi-

dido 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 serão habilitados para a reali-

zação de compras públicas; na 4a, e última etapa, será trabalhada a 

identificação dos casos de sucesso ao longo dos trabalhos anterio-

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

O Portal do Desenvolvimento é uma ferramenta planejada para 

a execução da 2a etapa, em que o projeto executa no momento. 

A partir das ações previstas na utilização do site, gestores poderão 

ser capacitados também a distância.  Para visualizar o site, acesse: 

www.portaldodesenvolvimento.org.br

Parceria 

Implantação da Lei Geral: ações 
serão divulgadas em novo Portal 
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Assim como as políticas públicas, a maioria dos programas voltados aos 

Municípios brasileiros tem priorizado aqueles acima de 50 mil habitantes. 

No entanto, 89% não estão neste grupo e uma alternativa de acesso a esses 

recursos, geralmente destinados a obras ou serviços que promovem melhorias 

diretamente ligadas à comunidade, é a formulação de consórcios públicos. 

Essa realidade tem sido constantemente ressaltada pelo presidente da 

Confederação Nacional de municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, e foi de tanto 

ouvir o presidente falar disso que gestores 

municipais de Rondônia resolveram fazer o 

teste. A iniciativa foi tomada pelo secretário-

-geral da Associação Rondoniense de Muni-

cípios (Arom), Charles Luiz Pinheiro Gomes. 

Ele também é prefeito de Vale do Paraíso 

e presidente do Consórcio Intermunicipal 

da Região Central do Estado de Rondônia 

(Cimcero). 

Gomes conta que o Cimcero foi criado 

em 1998 com intuito exclusivo de receber 

maquinários e por falta de gestão se afun-

dou em dívidas e ficou parado por um longo 

período. “Assumimos a presidência em 2009 

e pude observar, nas palestras em Brasília, que ele [o Consórcio] poderia ser 

multifuncional”, disse.

Foi aí, conforme relatos do presidente, que começaram a agrupar os Mu-

nicípios interessados em participar das ações de Saneamento e de Saúde em 

dois grupos separados. Só no grupo de Saneamento Básico há 31 Municípios 

integrantes, e o projeto prevê instituir quatro polos de aterros sanitários, 

serviço de coleta e transporte do lixo urbano. “Para 10 ou 12 Municípios, 

instituiremos um polo, e os outros transportarão e farão a destinação cor-

reta”, constatou o presidente do Consórcio.

“Um dos aterros já está em funcionamento e os outros três aguardam 

licença ambiental”, assegura Gomes. Ele prevê que, com a conclusão dos 

aterros, o problema da destinação do lixo urbano estará solucionado, mas 

que a intenção é resolver também a questão do lixo hospitalar. “Até o próxi-

mo ano, queremos resolver também esse problema, pois hoje não se pode 

mais jogar esse tipo de lixo para incineração”, explica. “O correto é usar o 

sistema de autoclavagem para depois dar a ele o destino normal”, esclareceu.

A autoclavagem é um dos métodos mais eficazes de destruição de micro-

-organismos. Por meio de um tratamento térmico, que consiste em manter o 

material contaminado a uma temperatura elevada de vapor e água durante 

um período de tempo, é possível certificar a morte de todas as formas de 

vida bacterianas.

Em relação à economia obtida pelos Municípios consorciados e à viabi-

lidade de executar projetos de grande porte, o caso do Cimcero é mais uma 

confirmação desses benefícios. De acordo com Gomes, o custo da concessão 

para os próximos 30 anos foi orçado em R$ 219 milhões, que serão pagos pelo 

Município integrante, de acordo com a quantidade de imóveis e a modalidade. 

Seguindo a mesma ideologia, o 

Cimcero está estruturando um con-

sórcio de Saúde para atender a 15 

Municípios do Estado. Procedimentos 

hospitalares, como consultas, exames 

e cirurgias, devem ser disponibilizados 

à comunidade desses Municípios por 

meio de parceria. A maioria das pre-

feituras que aderiram ao convênio está 

a mais de 300 quilômetros da Capital, 

Porto Velho (RO).

O objetivo, de acordo com o pre-

sidente do consórcio, é promover me-

lhorias no atendimento de Saúde da 

região. Assim que terminar o projeto do consórcio de Saúde, contextualizou 

Gomes, o paciente que andava 300 quilômetros para ir ao hospital conseguirá 

atendimento a menos de 30 quilômetros. 

A experiência vivida com o consórcio de Rondônia é um exemplo de 

sucesso aos demais Municípios que necessitam de benfeitorias e muitas ve-

zes não conseguem porque muitos programas do governo são destinados a 

Municípios maiores. A CNM acredita que, assim como em Rondônia, a união 

dos prefeitos pode viabilizar benefícios à população.

ATERROS SANITÁRIOS – A substituição de lixões por aterros sa-

nitários em todos os Municípios brasileiros é uma das determinações 

da Lei 12.305/2010, de Resíduos Sólidos. De acordo com o Decreto de 

Regulamentação que será sancionado ainda este ano, as prefeituras 

terão quatro anos para cumprir a determinação. Além disso, o texto 

prioriza para acesso a recursos da União, os Municípios integrantes de 

consórcios intermunicipais – com base na forma da Lei 11.105/2005 

– e os que implantarem coleta seletiva com a participação de coo-

perativas ou associações de catadores.

Gestão Pública 

Os bons exemplos dos Municípios de
Rondônia na formação de consórcio
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Vários gestores municipais estiveram na sede da Confederação Nacional 

de Municípios (CNM) no mês de novembro.  As maiores dúvidas dos prefeitos 

eram em relação à elaboração do recurso contra o resultado preliminar do 

censo 2010 à maneira de ajustar o Certificado de Regularidade Previdenciária 

(CRP). Queriam orientações também das áreas de Finanças, Saúde, Educação, 

Jurídico, dentre outras. 

Foto 1 – Prefeito e vice-prefeito de Tenente Portela (RS), Clairton Carboni e Clau-
denir Schere
Foto 2 – Prefeito de Jacinto (MG), Carlos Dantez Ferraz
Foto 3 – Prefeito de Nhamundá (AM), Mário José Chagas Paulain
Foto 4 – Prefeita de Boca do Acre (AM), Maria das Dores Oliveira
Foto 5 – Prefeito de Nova Soure (BA), José Arivaldo Ferreira
Foto 6 – Prefeito de Envira (AM), Rômulo Mattos
Foto 7 – Prefeito de Santa Fé de Minas (MG), Ronaldo Soares
Foto 8 – Prefeito de Jaboticatubas (MG), Luiz Mauro de Faria
Foto 9 – Prefeito de Ventania (PR), Ocimar Camargo
Foto 10 – Prefeito de Poções (BA), Luciano Mascarenhas

Foto 11 – Prefeito de Barra do Choça (BA), Oberdam Rocha Dias
Foto 12 – Prefeito de Vista Alegre do Prata (RS), Ricardo Bidese
Foto 13 – Prefeito de Osvaldo Cruz (SP), Valter Luiz Martins
Foto 14 – Prefeito de Torixoréu (MT), Máximo Antônio Rodrigues dos Santos
Foto 15 – Prefeito de Otacílio Costa (SC), Denílson Padilha
Foto 16 – Prefeito de Estrela Velha (RS), Reges Antônio Scapin
Foto 17 – Prefeito de Coronel Macedo (SP), José Carlos Tonon; prefeito de Sarutaí 
(SP) Isnar Freschi; e vice-prefeito de Coronel Macedo (SP), Antônio Figueiredo
Foto 18 – Prefeito de Bicas (MG), Honório de Oliveira
Foto 19 – Prefeito de Alto Rio Novo (ES), Edson Soares Benfica
Foto 20 – Prefeito de São Paulo de Olivença (AM), Raimundo Nonato

Gestores 

Na busca de informações prefeitos
continuam recorrendo à CNM

1

5

9

13

17

2

6

10

14

18

3

7

11

15

19

4

8

12

16

20
Fo

to
s: 

Ag
ên

ci
a 

CN
M



Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

5
dezembro de 2010

A Confederação Nacional de Municípios 

(CNM) valoriza as experiências internacionais e 

acredita que elas podem melhorar a relação en-

tre as prefeituras, principalmente as brasileiras. 

Em novembro, no México, o presidente da entidade, 

Paulo Ziulkoski, participou do Terceiro Congresso 

Mundial de Municípios e esteve ao lado de lide-

ranças mundiais municipalistas.

Ziulkoski é o único representante brasileiro no 

Comitê de Autoridades Locais das Nações Unidas 

(Unacla), o mais importante ponto de interação 

da Organização das Nações Unidas (ONU) com o 

poder local mundial. Durante a reunião do Comitê, 

o ponto mais importante da missão brasileira no 

México, ele defendeu uma maior participação das 

associações municipais no movimento internacional. 

“Precisamos garantir que todos possam traba-

lhar em rede para termos um funcionamento em 

conjunto. A experiência do Brasil é muito particu-

lar e precisa ser considerada pelas Nações Unidas. 

Os presidentes das associações são eleitos por vo-

to direto dos prefeitos, para que os representem. 

Essa é a forma mais legítima e democrática que 

existe. Esse processo precisa ser reconhecido e 

respeitado”, afirmou Ziulkoski. 

O dirigente da CNM recebeu o apoio de vários 

conselheiros, que debatem a possibilidade de 

ampliar a quantidade de membros no quadro do 

Comitê – atualmente são 13 indicados pela CGLU. 

A representatividade da CNM já está garantida, pois 

ficou acertada a manutenção da entidade como 

membro efetivo do Comitê da Unacla.   

A expectativa é que o Comitê comece a apoiar 

e opinar, com pareceres consultivos, a respeito de 

temas específicos, além de disciplinar a adoção 

de recursos e investimentos da ONU e seus pro-

gramas e o de suas agências. A ideia é que os 

programas que precisam de informações sobre 

os Municípios possam consultá-las por meio do 

Comitê, que estará atento às demandas.

Na reunião também foram discutidos a agenda 

de trabalho, o orçamento e os objetivos para 2011. 

O Congresso foi elaborado pela Cidade e Governos 

Locais Unidos (CGLU) em parceria com a Federação 

Latino-Americana de Municípios e Associações de 

Governos Locais (Flacma).

Mesmo com as dificuldades financeiras en-

frentadas em 2010, caiu para 2,8% a quantida 

de Municípios que irá atrasar o pagamento, em 

parcela única, do 13o salário aos servidores públi-

cos municipais. Essa e outras informações sobre 

o assunto foram divulgadas pelo presidente da 

Confederação Nacional de Municípios (CNM), 

Paulo Ziulkoski. 

As informações foram coletadas pela CNM 

– quase 4.900 prefeituras foram consultadas – 

durante o mês de novembro e permitiram à en-

tidade traçar um panorama de como será feito 

o pagamento do 13o ao funcionalismo municipal 

em todo o Brasil. Segundo a pesquisa, o paga-

mento será feito em parcela única em 63,3% 

dos Municípios e, em duas parcelas, em 36,7%. 

Em 95,7% dos Municípios, o salário dos mais de 

cinco milhões de servidores municipais do país 

está em dia. 

Outro ponto positivo é o aumento no número 

de Municípios que pagará o 13o em parcela única. 

Em 2003, por exemplo, ano em que a CNM co-

meçou a fazer o levantamento, 50,8% dos Mu-

nicípios optavam por essa forma de pagamento. 

Sete anos depois, o índice aumentou para 63,3%. 

“O planejamento está melhor, os tribunais de con-

tas estão mais rigorosos, informatizados. Todos 

estão priorizando o princípio da transparência”, 

explicou Ziulkoski. 

A meta da CNM era chegar a 0% de inadim-

plência com o pagamento do 13o salário. Ziulkoski 

explica que a crise econômica de 2009 interrompeu 

a trajetória decrescente nas estimativas do núme-

ro de prefeituras que atrasariam o pagamento. 

Em 2008, apenas 1,1% pagou com atraso. Em 

2009, com o impacto negativo nas finanças, o 

índice subiu para 4,8%. 

O valor do 1% adicional do Fundo de Partici-

pação dos Municípios (FPM), conquista da CNM, 

também está ajudando as prefeituras a arcar com 

mais esta responsabilidade. Mais de 92% dos 

gestores afirmaram que este repasse os ajudará 

a pagar o 13o. “O 1% adicional do FPM traz R$ 2,3 

bilhões a mais em dezembro e contribui para que 

um número menor de Municípios fique inadim-

plentes”, afirmou Ziulkoski. No Rio Grande do Sul, 

por exemplo, 100% dos Municípios pagarão os 

servidores em dia.

Internacional 

Experiências internacionais aprimoram 
relação entre lideranças municipais

Finanças 

Prefeitos reduzem atrasos no pagamento do 13o
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Os arquitetos Luís Eduardo Loiola de Menezes e Maria Cristina Motta, de 

São Paulo (SP), foram os nomes escolhidos para a construção da nova sede da 

Confederação Nacional de Municípios (CNM). O resultado do Concurso Público 

Nacional de Arquitetura (CPNA) foi divulgado no dia 10 de dezembro, em Bra-

sília, pelos presidentes da CNM, Paulo Ziulkoski, e do Instituto de Arquitetos do 

Brasil/Departamento do Distrito Federal (IAB/DF), Paulo Henrique Paranhos.

Para a comissão julgadora, formada por arquitetos indicados pela CNM 

e pelo IAB/DF, o projeto escolhido foi o mais racional e maduro tecnicamente 

e com estrutura mais precisa entre os 89 concorrentes do concurso. Ziulkoski, 

que brincou não entender de arquitetura, disse que a obra tem um tom poético 

e delicado e agradeceu o IAB pela cautela. “Parece-me um projeto delicado. 

Tenho certeza de que a obra será muito bem executada, mas, para isso, o IAB, 

que fez um excelente trabalho até agora, não pode se afastar. Temos muito 

para discutir até a edificação”, enfatizou.

Paranhos garantiu que a parceria com a CNM está apenas começando, e com 

o pé direito. “A CNM – que não é mais só uma parceira, mas uma amiga – vai 

ter a sede que ela merece. Um prédio simples e claro, mas com requinte, que 

daqui a 20 anos ainda vai chamar a atenção de quem passar por ele”, afirma.

Mira Arquitetos –  O jovem arquiteto de São Paulo tem apenas 34 anos. 

Formado há sete, Menezes está muito satisfeito por ter vencido o CPNA. “Sou 

novo, mas já tenho uma boa história. Ganhar esse concurso valoriza muito a 

minha trajetória. É uma honra”, conta.

Para ele, fazer seu primeiro grande projeto em Brasília será uma realização 

não apenas profissional, mas também pessoal. “Passei grande parte da minha 

infância em Brasília, tenho um carinho especial pela cidade”, revela.

Menezes, que compõe o Mira Arquitetos em companhia de sua esposa, 

Maria Cristina Motta, acompanhou o concurso pela Internet e, quando recebeu 

uma ligação dos organizadores minutos após o resultado, já sabia que eram 

os vencedores. “Devo dizer que a organização do CPNA está de parabéns, foi 

impecável. Tudo muito transparente e eletrônico“, disse.

Ziulkoski parabenizou o escritório pelo projeto e frisou a importância do 

trabalho para os Municípios brasileiros. “A CNM é a Casa dos cidadãos brasileiros 

por meio de seus representantes. Com essa obra, teremos mais infraestrutura 

para fortalecer ainda mais o apoio aos Municípios brasileiros”, avalia. 

Na disputa, o segundo lugar ficou com o arquiteto Emerson José Vidigal, 

de Curitiba (PR), e o terceiro com Luís Mauro Freire, também de São Paulo 

(SP). Ambos foram bastante elogiados pela comissão julgadora pela clareza e 

desenvoltura dos projetos.

Nova Sede 

Arquitetos de São Paulo vencem Concurso

Economia

“A Confederação economiza recursos há muitos anos para realizar esse 

projeto. Queremos esse prédio funcionando até maio de 2012, mas se não for 

possível, também não vamos apressar a obra”, diz o presidente Paulo Ziulkoski 

durante o resultado do CPNA.

Segundo Ziulkoski, foi feito um concurso público para a escolha do projeto 

arquitetônico em razão da origem dos recursos da entidade. “A CNM é uma en-

tidade privada, mas os recursos que ela recebe são públicos. Daí a importância 

do concurso”, avalia.

A CNM utilizará o Portal CidadeCompras, hospedado no site da entidade, 

para fazer a licitação dos materiais a serem utilizados na obra. “Cada tijolo da 

sede virá de um Município. Todo material terá uma licitação para gerar maior 

economia. Vamos construir juntos a nossa nova Casa”, diz Ziulkoski.
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Ela é a mais devastadora das drogas, produz rapidamente dependência 

e pode desenvolver nos usuários, que buscam recursos para manter o vício, 

comportamentos de risco como violência, prática de crimes e prostituição. 

É o entorpecente que mata um em cada três usuários, após cinco anos de 

consumo contínuo. Crianças, jovens, adultos, universitários, empresários, 

professores, pobres e ricos estão entre os viciados. Esse é o crack, droga que 

escraviza quase um milhão de pessoas nos Municípios do Brasil. 

Para entender como o crack está se espalhando, de forma cada vez mais 

rápida, pelo Brasil, a CNM elaborou um estudo sobre o tema (veja box) e en-

trevistou prefeitos, secretários de Saúde e de Assistência Social das prefei-

turas. De Norte a Sul do país, registrou depoimentos chocantes, tristes, que 

mostram como a droga se inseriu no cotidiano da população de milhares de 

Municípios. Muitos precisam de tratamento e não há recursos.

A primeira estatística do estudo é assustadora: 98% dos Municípios 

pesquisados enfrentam problemas por causa das drogas, principalmente o 

crack. Mas, por causa da falta de informações e de recursos, a maioria não 

sabe por onde começar a combatê-lo. 

 “Precisamos de ações e propostas efetivas, que realmente funcionem, 

para socorrer os Municípios na luta contra o crack. São os gestores municipais, 

lá na ponta, junto à população, que sentem as dificuldades para combater 

o aumento do consumo da droga. O crack não pode mais avançar, destruir 

nossos jovens e desestabilizar famílias”, destaca o presidente da Confedera-

ção Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski. 

Segundo o presidente, a CNM promoveu a pesquisa para dar início ao 

diálogo, em busca de soluções. A entidade sugere que se crie uma política 

eficaz de combate à entrada de drogas no Brasil, um acordo entre os entes 

federados para fiscalizar as fronteiras, um controle efetivo da indústria quí-

mica nacional e a revisão de leis permissivas que impedem uma ação mais 

efetiva da polícia. 

Como o quadro é preocupante, a CNM criou um observatório que irá 

monitorar o uso e o consumo do crack. Com os dados da pesquisa, pretende 

procurar as autoridades federais, estaduais e o legislativo para apresentar o 

resultado e discutir alternativas de enfrentamento. Outro passo é mobilizar 

os Municípios de fronteira, que podem ser importantes aliados nesta guerra.

“O governo tem que conversar de forma efetiva com os Municípios. Não 

é possível cada um fazer sua política. Nós queremos ajudar a União. É preciso 

ter responsabilidade com o futuro do Brasil”, destaca Ziulkoski. 

Realidade

Localizado a 190 quilômetros da capital, o crack já fez vítimas no Muni-

cípio gaúcho de Vila Maria, de apenas cinco mil habitantes. Quatro pacientes 

estão internados em clínicas particulares de reabilitação, e o Município arca 

com a metade das despesas do tratamento. Segundo a secretária de Saúde, 

Ângela Roy, a demanda é muito grande e o Município oferece auxílio porque 

os atendimentos são de urgência e emergência. “Não há tempo para esperar 

outra ajuda”, explica.  

De acordo com Ângela, a secretaria dá preferência às clínicas com acom-

panhamento psicológico aos pacientes e aos familiares. Para combater o au-

mento no número de usuários, eles estudam a possibilidade de criar ações 

Geral 

A tragédia do crack nos Municípios

Lançado em maio pelo governo, com muita pompa e publicidade, 

o Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas ainda não 

saiu efetivamente do papel. Seis meses depois, os Municípios ainda 

enfrentam dificuldades pela falta de informações. Os editais e as por-

tarias para a licitação de leitos só foram lançados no final de outubro. 

Os Municípios tinham que encaminhar projetos e atender às regras 

previstas nos instrumentos normativos publicados pelo Ministério da 

Saúde e pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad). 

O Plano prevê a instalação de leitos em hospitais da rede pública e em 

comunidades terapêuticas. 

Aos Municípios com menos de 20 mil habitantes, uma má notícia: 

essa ajuda para a instalação de leitos não está prevista. Para os Muni-

cípios abaixo dessa faixa populacional, o socorro será para a construção 

de Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasfs). O Brasil abrigará 225 

estabelecimentos para atender, prioritariamente, a usuários de crack, 

álcool e outras drogas.

 “Infelizmente, mais uma vez, os pequenos Municípios foram preju-

dicados. Os Núcleos de Apoio são importantes, mas ainda não há nada 

de real. É hora de termos medidas concretas”, critica Paulo Ziulkoski.

Plano ainda não saiu do papel
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sociais que integrem pais e filhos. Tudo para impedir que os habitantes finan-

ciem o tráfico. A droga, de acordo com os pacientes internados, é comprada 

em Passo Fundo, um grande Município gaúcho, e levada às regiões vizinhas.

Em Aguaí (SP), a 170 quilômetros da capital, a situação é complicada. 

A secretária de Assistência Social, Mara Michelangelo, informa que o uso de 

crack está crescendo, principalmente, entre as mulheres e crianças – exis-

tem viciados com oito anos de idade. “As famílias são carentes, enfrentam 

dificuldades no tratamento porque não têm como encaminhar os parentes 

para clínicas particulares. Faltam centros públicos de tratamento”, completa. 

No mesmo Estado, a secretária de Saúde de Taquaral (SP), Rita de Cássia 

Martins, faz o mesmo pedido: mais atenção do governo federal. Para ela, falta 

apoio para montar um centro de tratamento ou para trabalhos de prevenção 

e orientação. Ela afirma que faltam recursos financeiros e humanos. “Dá para 

desenvolver um bom trabalho, o Município é pequeno [três mil habitantes]. 

Vontade de fazer nós temos, faltam recursos”, destaca.   

Focos nas crianças e nos jovens

A pesquisa da CNM mostra o poder devastador do crack sobre crianças 

e jovens, os dois grupos em que mais cresce o consumo, um motivo de pre-

ocupação. Contrário a essa tendência de aumento, o trabalho desenvolvido 

em Guaiúba (CE), onde já houve registro de crianças de nove anos fumando 

crack, chamou a atenção da CNM. Para afastar a juventude do crack, a pre-

feitura decidiu investir em Esportes, Artes e Cultura. 

O Município de 25 mil habitantes conta com 14 ginásios de esportes e 

um Centro de Arte e Cultura, onde são ministradas aulas de música, dança 

e artes marciais. Ao todo, 1.800 crianças e jovens são atendidos todo mês. 

“Essas atividades são o nosso carro-chefe. Investimos até R$ 200 mil em 

projetos e podemos perder um adolescente por uma pedra de crack, que 

custa R$ 5. É uma luta diária a que vivemos”, conta o prefeito Marcelo de 

Castro Fradique Accioly. 

Outro projeto da prefeitura é o Territórios de Vida, desenvolvido em 

parceria com lideranças comunitárias e religiosas – católicas, espíritas e 

evangélicas. Os bairros são visitados e a prefeitura oferece sua infraestrutura 

de serviços para se aproximar dos cidadãos. “O objetivo é pacificar os locais 

mais violentos, fortalecer a sociedade civil. A comunidade sabe onde estão 

os traficantes, e os líderes comunitários conseguem se aproximar do povo 

com mais facilidade”, explica Fradique.

“Se os Municípios pequenos não tomarem uma atitude, a situação ficará 

ingovernável. As delegacias continuarão cheias de traficantes, se o nosso fo-

co não for a prevenção. Os prefeitos precisam buscar experiência que deem 

certo”, destaca o prefeito cearense. 

Territórios de Vida: projeto leva cidadania 
e afasta os moradores do crack
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O trabalho da CNM é pioneiro no país. É o primeiro levantamento 

sobre o crack em que quase 100% dos Municípios foram consultados. 

A amostra de 71% dos secretários e prefeitos é bastante significativa 

e traz resultados impressionantes.

Dos quase quatro mil Municípios pesquisados, 91,57% não possuem 

programa municipal de combate ao crack. Apenas 8,43% desenvolvem 

algum programa municipal de combate à droga, cujas principais ações 

estão voltadas à mobilização e orientação, prevenção ao uso de drogas, 

atendimento aos familiares, tratamento aos dependentes, combate ao 

tráfico, estudos e pesquisas.

O levantamento revela que 62,4% dos que desenvolvem essas 

estratégias não recebem nenhum tipo de apoio financeiro. “A União e 

os Estados criam as políticas e delegam a responsabilidade pela exe-

cução aos Municípios. Não prestam a cooperação técnica e financeira 

necessária”, critica Ziulkoski. 

Além dos programas municipais, a CNM perguntou se os Municí-

pios desenvolvem alguma campanha de combate ao crack. Segundo 

as respostas, 48,15% disseram que promovem campanhas preventi-

vas e 51,85% disseram que não. Rio Grande do Sul, Ceará e Sergipe 

lideram este ranking com, respectivamente, 64,5%, 59% e 56,5% de 

Municípios. Também não há apoio financeiro estadual ou federal em 

58% desses casos.

O Plano de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas ainda não che-

gou aos cidadãos. A pesquisa mostra que apenas 3,4% das prefeituras 

já desenvolveram algum tipo de convênio com o governo federal para 

levar as ações do Plano aos Municípios. Ainda há muito a ser feito. 

A radiografia do crack
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Classificação dos Estados conforme proporção de Municípios que 
executam ações de enfrentamento ao crack e outras drogas

% de combate ao crack

20 a 40%

40,01 a 50%

acima de 50%

Não pesquisado

A pesquisa da CNM mostra a classificação 
dos Estados conforme a proporção de 
Municípios que  executam ações de 
enfrentamento ao crack e outras drogas.
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A última mobilização municipalista no Con-

gresso Nacional, em Brasília, reuniu mais de 600 

gestores municipais. O encontro foi motivado pe-

la reivindicação dos Municípios para o não veto 

presidencial ao projeto que trata da partilha dos 

Royalties do Pré-Sal. O projeto, que teve o apoio 

da Câmara e do Senado, aguarda deliberação 

presidencial, mas já com anúncio prévio de veto.

O presidente da Confederação Nacional de 

Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, liderou a 

mobilização. Ele acredita que não há mais como 

não mudar a distribuição dos Royalties do petró-

leo porque “o ambiente já foi criado e os gestores 

municipais entendem que esta é uma riqueza 

nacional, de todos os Municípios”. 

Diante da situação, e na esperança de que o 

pedido da maioria dos Municípios brasileiros seja 

atendido, prefeitos de todas as regiões do País se 

reuniram e decidiram não esmorecer.  Unidos, 

os gestores agendaram para 21 de dezembro 

uma mobilização regional com a paralisação 

das prefeituras.

Em meio a debates, pronunciamentos e 

sugestões, os prefeitos demonstram união e se 

comprometeram com uma mobilização regio-

nal. Também prometem envolver as entidades 

regionais e as demais prefeituras no movimento. 

Outros temas –  Além dessa importante 

deliberação, os gestores municipais trataram 

de outros assuntos, como Finanças, Educação e 

Saúde. De acordo com as informações da CNM, a 

entidade alertou no início do ano que a previsão 

da Receita Federal para o Fundo de Participação 

dos Municípios (FPM) não se confirmaria no de-

correr do ano e os Municípios teriam problemas 

para cumprir as contas, situação hoje confirmada 

por maioria delas. Desde então, a entidade tem 

solicitado um apoio financeiro do governo federal, 

mas não obteve retorno em nenhum momento.

Na Educação, o alerta foi para o Plano Nacional 

de Educação – elaborado pelo governo. Por meio 

desse plano, os Municípios deverão elaborar os 

seus também. Neles deve conter as metas para 

os próximos anos. Já na Saúde, o anúncio foi de 

mais uma conquista. Um projeto de Lei que prevê 

repasse de parte do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestres (Dpvat) diretamente a Estados e 

Municípios foi aprovado pela Comissão de As-

suntos Econômicos (CAE) do Senado, depois de 

pedido da CNM. 

Para não perder o ritmo de mobilizações e 

conquistas, a data da Marcha a Brasília em Defe-

sa dos Municípios do próximo ano foi anunciada. 

Será a partir de 21 de março de 2011. Os prefeitos 

saíram do encontro encorajados e certos de que 

o movimento municipalista mostrará mais uma 

vez sua força.

Mobilização Municipalista 

Mais de 600 prefeitos participam da última 
mobilização do ano de 2010 em Brasília  
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Nova Sede 

Registro histórico: lançada a Pedra Fundamental
Na quarta-feira, dia 15 de dezembro, Ziulkoski lançou a Pedra Fun-

damental da Sede da Confederação Nacional de Municípios. Dezenas de 

prefeitos prestigiaram o evento, que contou com a participação dos repre-

sentantes nacional e regional do IAB, Gilson e Paulo Henrique Paranhos, res-

pectivamente; de membros da comissão julgadora do CPNA; dos arquitetos 

vencedores do concurso; do deputado federal Manoel Junior (PSB/PB); do 

representante do Ministério de Relações Institucionais, Gilmar Dominici; 

entre outras autoridades.

O deputado Manoel Junior prestigiou o lançamento e acredita que 

a nova sede da CNM trará boas mudanças e avanços para o movimento 

municipalista. “Esta será a Casa da Cidadania, a Casa do movimento mu-

nicipalista. Aqui, ocorrerão ainda muitas outras articulações em prol das 

pequenas cidades”, expôs.

Ex-vice-presidente da CNM, Gilmar Dominici parabenizou a Confede-

ração pela seriedade do trabalho e por mais essa conquista. “O trabalho 

desenvolvido na CNM traz avanços inestimáveis para o país. A garra de sua 

equipe e do presidente Paulo é de dar orgulho. Essa nova sede da CNM será 

uma grande empreitada da entidade”, afirma.

Ziulkoski foi o último a falar, ele saudou os presentes e prestou uma 

homenagem a uma das fundadoras da CNM, Dalva Christofoletti. “Essa se-

nhora ao meu lado é uma guerreira. Quando o movimento ainda não tinha 

um terço da força que tem hoje, ela já estava lá, firme”, disse. Dalva não 

conteve as lágrimas. 

Após o lançamento da Pedra, os presentes se direcionaram ao St. Peter 

Hotel para a assinatura do contrato com os arquitetos Luís Eduardo Loiola de 

Menezes e Maria Cristina Motta. Sobre o CPNA, Ziulkoski garantiu a eficácia da 

ferramenta e disse que todo gestor devia utilizar o serviço para efetuar suas 

obras. “O CPNA atende à legislação federal e facilita muito nosso trabalho. 

Nosso principal objetivo ao organizar o concurso foi pela transparência, que 

melhora muito o assessoramento. Entendemos que o ato serve de modelo 

para os gestores de todo País”, elogia o presidente da CNM.
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