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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Vencedora da VI edição do Prêmio Prefeito Empreendedor, a prefeita de 

Messias Targino (RN), Francisca Shirley Ferreira Targino, leva o nome do Muni-

cípio onde quer que vá. Destaque em ações de desenvolvimento canalizadas 

nas áreas de Agricultura e de Educação, o Município recebeu o prêmio na 

categoria formalização de empreendimentos, entregue durante a XIII Marcha 

a Brasília em Defesa dos Municípios, em maio de 2010. O prêmio faz parte de 

uma parceria entre a Confederação Nacional de Municípios (CNM) e o Sistema 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 

Francisca foi vencedora do prêmio ao lado do prefeito de Colíder (MT), 

Celso Paulo Banazeski – conforme o Boletim CNM mostrou na edição de ou-

tubro de 2010. Na ocasião, foram nove premiados, sendo um destaque para 

cada uma das cinco regiões do país, e quatro destaques nacionais, premiados 

em três categorias: desburocratização; educação empreendedora e inovação; 

e formalização de empreendimentos.

A estratégia da prefeita Francisca baseia-se no diagnóstico da realidade 

local dos micro e pequenos empreendedores em aspectos sociais, produtivos, 

comerciais e gerenciais. “Buscamos todas as fontes de recursos possíveis para 

implantar as ações de apoio aos micro e pequenos empreendedores 

para, finalmente, implantar ações e manter um trabalho constante de ava-

liação, monitoramento e melhoria do trabalho”, conta.

Dependente quase que exclusivamente do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM), a economia do Município de Messias Targino estava fragili-

zada pela falta de atividades verdadeiramente sustentáveis. A prefeita conta 

que tomou a iniciativa de implantar a Lei Geral no Município para garantir 

aos micro e pequenos empreendedores melhores condições de desenvolvi-

mento. “Voltei todos os esforços da administração municipal no sentido de 

garantir aos micro e pequenos empreendedores de Messias Targino, apoio 

e melhoria nas condições de trabalho, produção e, acima de tudo, melhoria 

das condições de geração de emprego e renda”, se orgulha Francisca.

Ao iniciar o projeto, foi observada a carência de capacitação técnica, como 

gestão empreendedora, noções básicas de economia e até de alfabetização, 

por parte dos micro e pequenos empreendedores do Município. Mas Francis-

ca reverteu essa situação. “Fizemos uma ação de capacitação permanente e 

crescente de forma a, paulatinamente, ir mudando na cabeça do nosso mi-

cro e pequeno empreendedor e de sua família a sua maneira de enxergar 

sua atividade como uma atividade empreendedora e não mais como uma 

atividade de subsistência”, explica.

Uma das ações mais bem-sucedidas do projeto de Messias Targino (RN) 

é a Fomento à Produção e Comercialização Sustentável e Solidária, que auxilia 

o micro empreendedor nas compras governamentais. A ação faz parte dos 

programas estabelecidos dentro do projeto Meu Sertão que Produz – uma 

parceria entre o Município, o governo do Estado e o Banco Mundial.

Francisca explica que um dos maiores entraves para o fortalecimento 

dos micro e pequenos empreendedores é o canal da comercialização, princi-

palmente os que vêm da zona rural. E, para reverter a situação, o Município 

criou a Feira Agroecológica. “A feira tem como objetivo o fortalecimento de 

uma estratégia de comercialização direta para micro e pequenos empreen-

dedores”, ressalta.

Para a prefeita, a ação resgata a cultura da feira livre nos Municípios do 

interior do Nordeste. “Ela [a feira] fortalece a relação de fidelidade entre os 

produtores e os consumidores. Incentiva o cultivo, de forma agroecológica, 

melhorando as condições de saúde de produtores e consumidores”, explica.

Parceria 

Messias Targino (RN) é modelo em formalização 
de empreendimentos na Região Nordeste
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Terminou na sexta-feira, 18 de fevereiro, a primeira etapa do programa 

Diálogo Municipalista desenvolvido pela Confederação Nacional de Municípios 

(CNM) em parceria com as entidades estaduais. O Nordeste foi a primeira 

região contemplada pelo projeto. Em uma semana, o presidente da entidade, 

Paulo Ziulkoski, reuniu-se com prefeitos e secretários municipais em Maceió, 

Recife, Fortaleza e João Pessoa.

Na capital cearense, por exemplo, o presidente Ziulkoski foi homenage-

ado com a Comenda Municipalista Américo Barreira. Ela é a maior honraria 

concedida pela Associação dos Municípios e Prefeitos do Ceará (Aprece) às 

autoridades que desempenharam relevantes serviços em prol do desenvol-

vimento dos Municípios.  

Ziulkoski abriu os debates com uma palestra intitulada Dois anos da 

atual gestão: análise da conjuntura e desafios a serem vencidos. Ele traçou 

um diagnóstico da situação dos Municípios e as dificuldades enfrentadas 

em assuntos como Saúde, Educação, Finanças, Jurídico, Previdência, Meio 

Ambiente e Saneamento Básico, por exemplo. 

Segundo Ziulkoski, este diagnóstico não muda porque os Municípios 

continuam assumindo cada vez mais responsabilidades que eram das esfe-

ras estadual e federal, sem uma participação maior no bolo tributário. Outro 

assunto preocupante, principalmente para o Nordeste, alertou o dirigente 

da CNM, é o impacto do aumento do salário mínimo. 

A importância da regulamentação da Emenda 29 e a divisão justa dos 

Royalties da exploração do Pré-Sal foram outros assuntos lembrados. Ziulkoski 

apresentou o desempenho de tributos como o Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM) e destacou que os prefeitos fizeram o “dever de casa”, 

conseguindo aumentar a arrecadação própria. 

Diálogo Municipalista 

CNM percorre o Nordeste com projeto 
Diálogo Municipalista
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Doce feito à base de cana-de-açúcar e super nutritivo transformou-se 

em fonte de renda no interior do Ceará. O Município de Pindoretama (CE), 

basicamente agrícola e sem grandes atrativos turísticos, aproveitou o que era 

produzido de melhor na região para chamar a atenção dos turistas: a rapadura. 

Interessados em saber como é feito um dos doces mais populares do país, a 

rota dos engenhos consegue atrair milhares de turistas. A receita é fácil: a cana 

é moída e levada ao fogo. Quando atinge o ponto certo, o mel vai para outra 

caldeira durante 45 minutos, dependendo da fornalha. Depois, basta colocar o 

doce na forma e deixar esfriar. Alguns engenhos ainda guardam o jeito antigo de 

fabricação e usam os carros de boi para moer a cana e as ferramentas artesanais. 

A ideia das rotas de engenho surgiu quando um estudo realizado em 

Pindoretama revelou que a economia do Município girava em torno da cana-

-de-açúcar. Além disso, a cidade também é sede da famosa festa anual da 

cana-de-açúcar que ocorre em julho, a Pindorecana, onde é exposto artesa-

nato, gastronomia, tudo à base de rapadura e de cana-de-açúcar.

Um dos itens mais curiosos é o papel reciclado, feito com o bagaço da 

cana. Na festa, também é exposta a maior rapadura do mundo. Fabricada 

pelo Engenho Casa Grande, o doce pesa quase duas toneladas (1.811 kg), 

mede 5,03 metros de cumprimento, 2,30 m de largura e 11,5 centímetros de 

espessura. Os turistas rumam em busca da super-rapadura e se deparam com 

cocadas, cachaças, vinho de caju, mel, uma criação de avestruzes e artesa-

natos em renda e outras delícias fabricadas no Município, além da rapadura.

A prefeita Regina Albino afirma que tudo da cana é aproveitável, “é nossa 

riqueza, com isso, começamos a crescer e aparecer. Estamos ampliando as 

rotas turísticas. Temos um engenho que está sendo implantado e vai servir 

como projeto-piloto para que os outros engenhos se fortaleçam”, anuncia. 

Para os mais de 50 engenhos da região, a prefeitura planeja preservar os 

antigos que são centenários e a forma antiga de fazer rapadura, além de 

modernizar os novos para aumentar a produção. “Queremos que o turista 

tenha um lugar atrativo para visitar e para ficar”, avalia a prefeita. 

Produção –  Dos 18 mil habitantes de Pindoretama, aproximadamente 

5 mil trabalhadores têm a produção de rapadura  como principal fonte de 

renda. O Município produz mais de 100 toneladas de rapadura anualmente, 

injetando R$ 550 mil na economia local.

“O turismo aumentou muito depois da rota dos engenhos; geralmente, 

as pessoas só passavam para ir à praia, agora elas param, ficam e passeiam. 

Uma média de 500 pessoas visitam os engenhos da região mensalmente”, 

diz Regina. Durante o passeio, os guias contam um pouco da história da ra-

padura e mostram com orgulho o produto do Município. Os antigos engenhos 

fizeram parte da história do Brasil com seus canaviais, que foram a base da 

economia do nordeste brasileiro, além de já ter servido como pano de fundo 

de grandes histórias da literatura, como Fogo Morto, de José Lins do Rego. 

Finanças 

Rapadura: a doce economia que
movimenta o interior cearense
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Fundada em 8 de fevereiro de 1980, a Confederação Nacional de Mu-

nicípios (CNM) mantém os compromissos assumidos desde a sua criação: 

força, energia e união reunidas com um único objetivo, o de oferecer uma 

nova realidade para o cidadão e os Municípios brasileiros. 

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, lembra que não tem faltado garra 

e coragem ao movimento na luta constante para vencer obstáculos, incom-

preensões e negativas recebidas ao longo do caminho percorrido. “O tempo e 

as ações transparentes da CNM 

permitiram à entidade alcançar 

a referência de credibilidade hoje 

desfrutada”, afirma.

Desde maio de 1997, quan-

do assumiu a presidência da 

CNM, Ziulkoski trabalhou com 

a preocupação de transformar 

a Confederação em instituição 

que simplificasse e canalizas-

se a força municipalista. “Uma 

entidade para reivindicar em 

nome de todos e preocupada 

em construir um novo tempo”, 

afirma. “Nestes anos, todos con-

tamos com o apoio de dezenas 

de lideranças que deram forte 

contribuição para a entidade 

alcançar muitas conquistas”, 

reconhece. 

Momentos

O dia 19 de maio de 1998 

tornou-se um marco na história 

do municipalismo brasileiro. Pela 

primeira vez, conclamados por Ziulkoski, prefeitos de todo o Brasil partici-

param de um movimento a Brasília. A Marcha organizou-se para apresentar 

uma pauta de reivindicações ao governo e ao Congresso.

No Palácio do Planalto, os prefeitos foram recebidos pela tropa de choque 

da Polícia Militar e alguns cachorros ao tentar uma audiência com o presi-

dente da República. Este fato fez surgir o maior evento anual municipalista 

da América Latina: a Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que, neste 

ano, terá a sua XIV edição no próximo mês de maio. 

Luta atual

Atualmente, a CNM e as entidades estaduais e microrregionais trabalham 

com uma pauta de reivindicações que inclui, entre outros itens, a distribui-

ção dos royalties do pré-sal para 

todos os Municípios brasileiros 

(proposta vetada pelo presidente 

Lula); aprovação do projeto de 

regulamentação da Emenda 

29 da Saúde (parado há 3 anos 

na Câmara) e um novo Pacto 

Federativo.

A luta da CNM e dos gestores 

busca também alcançar mudan-

ças no modelo que centraliza re-

cursos e conseguir a ampliação 

dos valores que são distribuídos 

aos Municípios que continuam 

enfrentando dificuldades para 

equilibrar suas contas. “Áreas 

como as de Educação e Saúde 

geram enormes gastos aos Mu-

nicípios em razão do aumento 

de compromissos sem o repasse 

correspondente”, explica. 

Ziulkoski reitera que pro-

gramas são criados e repassados 

aos Municípios, fazendo crescer 

compromissos com a Educação 

e a Saúde, por exemplo, sem o 

devido repasse de recursos federais. “O cidadão precisa se conscientizar des-

ta realidade e ingressar na luta que enfrentamos por mudanças”, defende. 

O presidente da CNM destaca que a entidade é apartidária, mantém sua 

linha de atuação independente de agremiação política e que, apesar das 

muitas dificuldades, “o movimento não perderá sua voz destemida e ousada 

por dias melhores que transformem a realidade dos Municípios”, conclui.

Datas 

Confederação Nacional de Municípios (CNM) 
completa 31 anos em defesa  do  municipalismo
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Dois parcelamentos previdenciários sem pagamentos, alto endividamen-

to com restos a pagar, carência no atendimento de Saúde e necessidade de 

melhorias na Educação. Essa era a realidade do pequeno Município de Bicas, 

localizado na Microrregião de Juiz de Fora, em Minas Gerais. 

Além de todos esses problemas, a crise financeira, a redução dos repasses 

Constitucionais e a despesa maior que a arrecadação – dificuldades comuns 

dos Municípios brasileiros – também afetavam Bicas. E, mesmo com esse 

quadro de dificuldade econômica, a prefeitura conseguiu quitar a maioria 

dos débitos e ainda implantar diversos projetos que refletiram diretamente 

na qualidade de vida da comunidade local. 

Assim como a maioria dos Municípios brasileiros, Bicas tem perfil agrope-

cuário e sobrevive do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O que não 

impediu a gestão de evoluir e registrar grandes 

avanços. O prefeito, Honório Oliveira, fez questão 

de apresentar o relatório pessoalmente à equipe 

de Comunicação da Confederação Nacional de 

Municípios (CNM). 

Quando assumiu a prefeitura, em 2005, Olivei-

ra encontrou uma dívida de R$ 4,172 milhões. Só 

de parcelamento do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) e precatórios, o Município devia mais 

de R$ 2,8 milhões, sem contar as dívidas com as 

companhias de energia elétrica, de água e de te-

lefonia. “No início, eu não conseguia fazer nada”, 

relembra o prefeito consciente de que diversos 

outros gestores passam pela mesma situação. “Não 

tem o que fazer se não tem dinheiro. E o dinheiro não surge do nada”, salienta.

Em forma de conselho aos demais prefeitos, Oliveira conta: “primeiro 

tivemos de colocar as contas em ordem, para começar a quitar os débitos e 

depois conseguir planejar investimentos em Educação, Meio Ambiente, Saúde 

e Obras, por exemplo”. 

Hoje, em seu segundo mandato, a realidade é outra. Só no patrimônio 

municipal, em cinco anos, a evolução foi de mais de R$ 10 milhões. Em 2004, 

o patrimônio era de 4,5 milhões e, em 2009, já registrava mais de R$ 14 mi-

lhões. O que representa uma evolução de mais de 200%. 

O prefeito conta os caminhos que percorreu para alcançar esses resultados: 

seriedade, comprometimento com a população e respeito com o dinheiro público.

Finanças – De acordo com a secretária de Finanças, Celita Alhadas, 

na administração, não há espaço para desordens, pois o Planejamento é 

seguido com austeridade – rigor no controle de gastos –, e as compras são 

feitas pela modalidade de licitação eletrônica. O que já está comprovado: 

gera economia ao cofre municipal. “Seguimos os planejamentos do PPA e da 

 LDO [Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias] e, no caso de que- 

da de receitas, sentamos, replanejamos o orçamento e cortamos os gastos 

que não prejudiquem tanto. 

E foi dessa forma que a prefeitura conseguiu regularizar a previdência. 

A secretária explica: “quando fizemos a auditoria, tinha um parcelamento de 

1972 em atraso e outro de 2001. Em dezembro deste ano, terminamos de quitar 

um e em abril de 2011, o outro parcelamento”, informa. “Acho que seremos a 

única prefeitura com regime geral sem débitos com o INSS”, especula Celita.

Dos débitos da prefeitura, Celita agora fala com tranquilidade: “conseguimos 

avançar”. Ela recorda que, só do segundo parcelamento com a previdência – de 

2001 a 2004 –, a prefeitura devia quase R$ 2 milhões. “Hoje temos todas as 

nossas contas aprovadas sem restrições”, garante. 

Pagamentos – “Somos rígidos com os paga-

mentos. Não tem essa história de cobradores na porta 

da prefeitura. Pagamos todas as contas nas datas 

certas, nem antes, nem depois”, assegura Oliveira. 

Ele conta que até o salário dos funcionários segue o 

mesmo rigor. “A prefeitura não trabalha com vales 

e adiantamentos, mas no dia certo o salário está 

na conta”, disse. O prefeito confessa: “até as horas 

extras só são liberadas com a minha permissão. 

Se a prefeitura precisar de um serviço, aí paga 

hora extra, caso contrário, não”.

Os fornecedores, por exemplo, de combus-

tível, material de construção e merenda escolar, 

são pagos semanalmente. Oliveira relata como faz isso: “toda quarta-feira 

pegamos todas as notas e fazemos o pagamento até o final da semana. Mas, 

depois de quarta, não entra mais nada. Só na outra semana”.

Todo esse controle administrativo é possível porque o prefeito conhece tudo 

o que ocorre na administração. “Sei de tudo o que acontece no Município. Desde 

obras, projetos e serviços até as compras. Tenho tudo aqui, em minhas mãos”, 

garante e “se não estiver tudo correto, não assino a liberação de pagamento”.

Educação – Na educação, uma das conquistas de Bicas foi o aumen-

to do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), resultado dos 

convênios e dos projetos implantados, como a escola em período integral e 

as creches. A prefeitura não se ateve apenas às suas obrigações constitucio-

nais. Colocou o Município em novo patamar na área de ensino superior com 

a criação do Polo Regional Universitário Aberto do Brasil e de pós-graduação 

na modalidade a distância. 

Bicas também implantou período integral no ensino básico, construiu 

Boa administração 

Realidade de Bicas (MG) mudou em cinco anos
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Boa administração 

Realidade de Bicas (MG) mudou em cinco anos
mais três salas e um laboratório na unidade de 

ensino. A realidade mudou e em 2009 já estava 

com mais de o dobro de alunos matriculados e 

Ideb de 5,1. Quatro refeições diárias, oficinas e 

recreação são alguns diferenciais desta escola. 

Saúde – Por meio de Consórcio Intermunici-

pal de Especialidade (Ciesp), com oito Municípios 

vizinhos, a prefeitura conta hoje com médicos 

especialistas em 11 áreas – como ortopedia –, 

laboratórios com mais de nove modalidades de 

exames e uma frota de micro-ônibus destinada 

ao transporte dos pacientes. 

O sistema funciona da seguinte maneira: 

quando um paciente que não é do Município 

marca a consulta, automaticamente, a passagem 

é agendada e o transporte feito com segurança 

e comodidade. O prefeito Honório de Oliveira 

conta que investe na Saúde mais de 18% da ar-

recadação e o grande diferencial foi o consórcio 

implantado em 2006. 

Meio Ambiente e Sustentabilidade – 
O costume da população de Bicas era lançar o lixo a 

céu aberto e não havia nenhuma política de trata-

mento ou de incentivo à reciclagem. Como solução, 

a administração pública partiu para a construção de 

uma Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos 

Sólidos Urbanos com aterro sanitário. Foram defi-

nidas a área, a preparação do terreno e a assinatura 

Algumas das 67 conquistas pontuadas no relatório do Município

Educação e Cultura Saúde Meio Ambiente Obras

* Criação de escola em tempo 
integral.
* Reforma de todas as escolas. 
* Construção de creche. 
* Aquisição de computadores, 
móveis, impressoras, projetor 
multimídia e equipamento de som 
com caixas amplificadoras para 
todas as escolas.

* Construção de clínica de 
Fisioterapia. 
* Aplicação do PSF com cobertura 
de 100% da população.
* Distribuição de medicamento 
gratuito por meio de farmácia 
popular.
* Implantação do Centro de 
Atendimento Psíquico Social (Caps).

* Recuperação de ecossistema e 
áreas degradadas.
*Manutenção e ampliação da 
rede de esgoto.
* Estação de tratamento de 
esgoto.
* Manutenção e recuperação de 
nascentes.

* Revitalização de praças.
* Drenagem, pavimentação e 
calçamento de Vias Públicas.
* Contenção de Encostas.
* Ampliação e extensão de rede 
elétrica. 
* Construção de casas populares. 

de um convênio para ajudar a financiar o projeto. 

Ao mesmo tempo, foi iniciada uma campanha educativa sobre tratamento correto do lixo e sobre 

a nova modalidade de coleta, a seletiva. O assunto também foi incluído no cronograma escolar, passou 

a ser divulgado em audiências públicas e os vasilhames para coleta seletiva instalados em toda região.

Emprego e renda – No que se trata da geração de renda, a política não passou despercebida pe-

la prefeitura. Indústrias de tecelagem estão começando a instalar as atividades na região e o leque de 

oportunidades de empregos será expandido, o que vai promover ainda mais o poder de aquisição da 

comunidade e movimentar a economia. 

Quando perguntamos o que levou a tantas conquistas a resposta é a mesma: “seriedade, técnica e 

comprometimento da equipe que trabalha na prefeitura. Não montei uma equipe de políticos, mas de 

pessoas que querem e sabem trabalhar pelo Município”, conclui o prefeito de Bicas.
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Com objetivo de estreitar os laços com a Confederação Nacional de Mu-

nicípios (CNM), vários prefeitos visitaram a sede da entidade em fevereiro. 

Um destaque, por exemplo, foi a visita da diretoria da Associação dos Muni-

cípios da Região Centro-Sul de Sergipe (Amurces). 

O presidente Antônio da Fonseca pediu apoio quanto às emendas que 

os Municípios aguardam receber desde 2007. São diversas obras paradas 

em vários Municípios da região. Somente em Poço Verde (SE), os prejuízos 

chegam a mais de R$ 1,5 milhão. 

Foto 1 – Presidente da Associação dos Municípios 
da Araquarense (AMA), Alberto César, e presidente 
da CNM, Paulo Ziulkoski
Foto 2 – Prefeito de Chácara (MG), Hitler Vagner 
Cândido de Oliveira
Foto 3 – Prefeito de Goianinho (RN), Geraldo Rocha
Foto 4 – Prefeito de Oliveira Fortes (MG), Ilário 
Aparecido Lacerda, e o secretário de gabinete, Ge-
raldo Amaral
Foto 5 – Prefeito de Osvaldo Cruz (SP), Valter Martins
Foto 6 – Prefeito de Itirapuã (SP), Marcos Henrique 
Alves, e o assessor administrativo, Edson Ávallos
Foto 7 – Prefeito de Jequié (BA), Luiz Carlos Amaral, 
e o assessor de gabinete, Paulo Santos
Foto 8 – Diretoria do Consórcio Civap – Jairo Costa, 

Marcelo de Souza e Waldemir Caetano – e o Presi-
dente Paulo Ziulkoski
Foto 9 – Prefeito de Maruim (SE), Gilberto May-
nart de Oliveira
Foto 1 0– Membros da Associação dos Municípios do 
Alto Jacuí (Amaja) – Zilmar Varones Han (presidente), 
Ernor Weber, Édio Schrader e João Esnesto Schemmer
Foto 11 – Prefeito de Frei Paulo (SE), José Arinaldo 
de Oliveira Filho
Foto 12 – Prefeito de Joaquim Gomes (AL), José 
Marcelino, e os vereadores Edvaldo Alexandre, Edvan 
Antônio e Paulo Henrique
Foto 13 – Presidente da Associação dos Municípios 
da Região Centro-Sul de Sergipe (Amurces), Antônio 
Fonseca e prefeito de Boquim, Pedro Barbosa

Gestores 

Prefeitos buscam apoio da CNM
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O visual do pequeno Município de Peixoto Azevedo (MT) está mudando em 

razão das hortas comunitárias. O que antes era um terreno baldio para depósi-

to de lixo e proliferação de bichos peçonhentos, agora está produzindo feijão 

maranhense, milho, maxixe, abóbora, tomate, mandioca, melancia e até arroz.

A prefeitura de Peixoto Azevedo limpou a área, nivelou o terreno, além de 

dar todo suporte por meio da distribuição de sementes e assistência técnica 

agrícola. O local foi cedido por dois anos à Associação de Mulheres do Municí-

pio, que toma conta da horta. 

A colheita ajuda mais de 20 famílias carentes da região que antes traba-

lhavam nos garimpos e garante alimentação e mais saúde para as famílias 

que sofriam com repetidos casos 

de malária. Com 33 mil habitan-

tes e uma economia baseada no 

garimpo, que chega a produzir 

mais de 300 kg de ouro por mês, 

Peixoto Azevedo aos poucos está 

voltando sua economia para a 

agricultura e a pecuária.

Segundo a Secretaria de Agri-

cultura, a expectativa é implantar 

um campo experimental em par-

ceria com a Associação de Mulheres 

em que várias culturas poderão ser 

cultivadas de forma consorciada. 

A prefeitura irá preparar o solo e 

garantir acompanhamento com um 

engenheiro agrônomo do Município.

 “O resultado da horta comuni-

tária foi fantástico para as famílias, 

além de ser uma excelente opção de 

alimentação e até o sustento deles, 

pois o que não é consumido pode ser 

comercializado e pode melhorar o projeto”, ressalta o prefeito Silvaldo Santos.

O secretário de agricultura espera expandir a horta para outros bairros 

como contribuição para melhoria da qualidade de vida e de alimentação 

da comunidade. “Muitos moradores se interessaram. Estamos mapeando 

os lugares que dariam certo e até o final do ano devemos ter mais algumas 

hortas espalhadas pela cidade”, informa. 

A prefeitura de Peixoto Azevedo está finalizando também um Centro de 

Comercialização; local onde os produtores da região vão poder encaminhar 

suas colheitas para a venda e onde a produção excedente da horta poderá ser 

comercializada. Estão sendo organizadas mais cooperativas para que as famí-

lias produzam doce de cana e farinha como forma de oferecer alternativa de 

trabalho para o povo que está saindo do garimpo.

Campo Bom (RS)

No Município de Campo Bom, a receita de sucesso se repete, e a horta 

comunitária já produz abóboras, melões e melancias. A iniciativa oferece 

opção saudável de alimentação, pois tudo é produzido sem agrotóxico. Mais 

de 200 famílias são beneficiadas. Toda a produção da horta é dividida pelas 

famílias, e o excedente, entre a população do bairro. 

O prefeito de Campo Bom, Fai-

sal Karam, comemora a colheita e 

acredita que este tipo de projeto é 

importante, pois as pessoas começam 

a valorizar mais o que está sendo 

feito na comunidade. “É um comer 

melhor, viver melhor e interagir 

de forma viva com o crescimento 

e o desenvolvimento de Campo 

Bom”, afirma. 

Remédio caseiro

Os moradores também vão 

cultivar plantas medicinais na hor-

ta, como camomila, hortelã, erva 

cidreira, funcho e guaco, plantas 

conhecidas da cultura popular 

por suas qualidades medicinais. 

O presidente da Associação de 

moradores, José Balonf, lavrador 

de 57 anos e um dos encarregados 

da horta, fala das vitórias da comu-

nidade com o projeto. “Colhemos, 

500 pés de rúcula, 2.000 pés de alface e estamos colhendo hoje abóboras. 

Antes, isso aqui era um depósito de lixo. Hoje, o povo passa por aqui e gosta 

do que vê”, afirma José.

Outros bairros também querem suas hortas, e os moradores já estão mon-

tando comissões à procura de espaços que sirvam para o cultivo. “Todo o projeto 

foi montado pela prefeitura e as associações de moradores, com o apoio das 

igrejas dos bairros, e a participação ativa da comunidade teve um papel muito 

ativo”, festeja o secretário de agricultura, Maximiliano de Souza.

Agricultura e Saúde 

Hortas comunitárias:
opção saudável para os Municípios
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A inclusão digital tem alcançado Municípios em todo o país. Em Caria-

cica (ES), foi implantada uma nuvem digital na Praça Marechal Deodoro da 

Fonseca. Possui este nome, pois toda a área da praça terá acesso gratuito à 

Internet banda larga. Foi instalada uma grande antena que assegura ampla 

cobertura para transmitir o sinal seguindo o padrão Wi-Fi. 

A iniciativa prevê uma melhora na qualidade de vida dos 340 mil ha-

bitantes de Cariacica. Para o prefeito, Helder Ignácio, nem todo mundo usa 

a Internet em razão do custo. Isso facilita o acesso do cidadão à informação 

para realizar negócios, abrir empresas, preencher cadastro de empreende-

dor individual e retirar guias da prefeitura, entre outras ações. “É um serviço 

inovador no Brasil e uma forma de facilitar a vida”, avalia Helder.

O Município conta ainda com cinco telecentros com Internet banda 

larga e 35 escolas com laboratório de informática e Internet.  Segundo o 

prefeito, o objetivo da atual administração é estender a nuvem digital para 

outras praças da cidade.

TAuá (CE)

Outros Municípios cearenses também apostam na tecnologia Wi-Fi para 

levar modernidade aos habitantes, como em Tauá no Ceará onde a prefeitu-

ra interligou toda a cidade no sistema de Internet sem fio. Elvis Gonçalves, 

secretário de Ciência e Tecnologia, disse em entrevista à Agência CNM que 

o Município implantou esse sistema em 2006 e já colhe frutos.

Segundo pesquisa da prefeitura de Tauá, em 2002, 0,73% da população 

ou 380 pessoas tinham acesso à informática. Em 2010 houve um salto para 

30,7%, mais de 17 mil pessoas. A meta é chegar até o segundo semestre de 

2011 com 80,7% da população incluída, e expandir o sistema para a zona rural.

Com a inclusão, estudantes da cidade construíram um protótipo de ca-

bine telefônica, onde é possível ligar gratuitamente através de tecnologia 

Voip, o que facilita a vida dos moradores que não têm telefone ou recursos. 

Elvis ressalta que o importante não é só a inclusão. “A proposta não pode ser 

só o acesso, tem que ser integração e a criação da tecnologia. Nós descobri-

mos grandes talentos aqui na cidade, jovens que estão ganhando dinheiro 

exportando tecnologia”, explica Elvis.

O programa cidade digital de Tauá é dividido em cinco partes: Inclusão 

digital, Digital a net – internet como ferramenta de modernização; Incu-

badoras de empresas na área de informática; Reciclagem e Modernização 

da gestão pública. “Oferecemos cursos de nível profissionalizante, como 

criação de sites e webdesign, manutenção de micro e temos um programa 

de reciclagem de computadores, onde criamos objetos com partes descar-

Governança eletrônica 

Inclusão digital começa a ser ampliada em Municípios brasileiros
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Governança eletrônica 

Inclusão digital começa a ser ampliada em Municípios brasileiros
tadas de velhos computadores, são chaveiros, lixeiras, capas de caderno, móveis, tudo que a 

imaginação permitir”, finaliza.

ICAPuí (CE)

 

Seguindo o caminho da inovação, o pequeno Município cearense de Icapuí se transforma 

em cidade digital.  O programa está sendo implementado em fases e abrange as áreas Admi-

nistrativa, de Saúde, Educação, Segurança, Comunicação e Ciência e Tecnologia. Com expec-

tativa de que todas as áreas da cidade estejam ligadas à Internet até julho de 2011, o prefeito 

Edilson da Silva acompanha a implantação do cinturão digital e espera que o Município possa 

atrair mais empresas e melhor qualidade de vida para seus habitantes. 

Inicialmente, todos os órgãos públicos, como secretarias, postos de saúde, hospitais e 

escolas vão receber o sinal. A segunda fase terá bibliotecas virtuais, telecentros e outras ati-

vidades educacionais que envolvam a tecnologia da informação. A terceira fase, Saúde Digital, 

prevê a informatização de todo o sistema de saúde pública do Município. A quarta fase, Cida-

dania Digital, permitirá a ampliação dos serviços voltados para  a cidadania digital, devendo 

atender à população de baixa renda. 

A quinta fase, Segurança Digital, visa à implantação de câmeras de alta definição de ima-

gem e com mobilidade inteligente. A sexta fase, denominada Comunicação Digital, envolve 

a informatização dos serviços de comunicação da prefeitura, além da implantação de um 

Auditório Municipal de Videoconferência.

A sétima fase, entitulada de Cidade Digital, possibilitará o acesso gratuito à Internet a 

todas as residências, estabelecimentos comerciais, pousadas, hotéis, restaurantes e outros. 

A oitava, e última fase, chamada Parteci, contempla o parque tecnológico, que contará com 

empresas voltadas para o crescimento do Município e da região, abrangendo o agronegócio 

(Icapuí detém o título da maior fazenda de melão do mundo), piscicultura (lagosta é a prin-

cipal cultura), petróleo, caju e coco. 
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Finanças 

Municípios: cada vez mais 
responsabilidades e menos recursos

Esta é a realidade da maioria dos 5.564 Municípios nos últimos anos. 

As responsabilidades assumidas pelos gestores – a maioria delas traçadas 

como metas pela União e Estados – não param de crescer. Mas tudo sem o 

devido repasse da verba necessária para garantir a execução dos programas. 

“Tudo acaba ficando nas costas do Município”, afirma o presidente da Con-

federação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski.

Grande parte das ações não recebe investimentos suficientes das duas 

esferas (União, principalmente, e Estados). Um bom exemplo é o caso dos 

Agentes de Saúde. São 300 mil espalhados pelo País e está para ser aprovado 

pelo Congresso R$ 840 como piso da categoria. “A União transfere R$ 540 

por agente, ficando o restante para ser bancado pelo Município, incluindo 

toda a estrutura necessária”, conta.

Outro exemplo é o programa Bolsa Família. O valor do benefício repas-

sado às famílias é feito pela União. Mas as prefeituras que se virem para 

bancar a contratação de assistente social, profissionais para acompanhar 

essas famílias e veículos para atuar na fiscalização. “Como arcar com tudo isso 

contando com o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) cujos valores 

têm variado constantemente”, indaga. Só com Saúde, os Municípios estão 

investindo mais de 20% de seus orçamentos para cobrir o que a União deixa 

de investir. Pela Constituição teriam de gastar 15%.

FPM –  A redução no repasse do FPM que vem se repetindo nos últimos 

anos tem abalado as contas dos Municípios. Os gestores programam suas 

despesas de acordo com os valores incluídos no Orçamento da União que 

não se confirmam ao longo dos anos. Em 2008, dos R$ 56,5 bi previstos, só 

foram repassados R$ 51,3 bi; em 2009, dos R$ 58,5 bi, foram distribuídos 

apenas R$ 49,4 bi; e, em 2010, de 58,5 bi, chegaram aos Municípios R$ 53,2 

bi. Só nesses três anos a diferença a menor foi de R$ 19,6 bi. “Essas reduções 

comprometem ainda mais a debilitada situação das finanças municipais”, 

afirma Ziulkoski.

 O governo federal colocou no Orçamento da União de 2011 um valor de 

R$ 69,9 bi para o FPM. Deste total, a CNM acredita que o repasse até o mês 

de dezembro poderá somar R$ 60 bi, o que vai servir para ampliar a difícil 

crise dos Municípios. 

Em 2011, o repasse do FPM já acumula R$ 

10,3 bi, valor que representa um crescimento 

de 54,6% em relação ao mesmo período do 

ano passado. O ótimo desempenho do FPM 

pode ser creditado ao pagamento de imposto 

de renda pelos fundos de pensão que ocor-

re no final do mês de janeiro e indica que o 

crescimento da economia está chegando aos 

cofres municipais. 

Conforme a CNM havia dito no ano pas-

sado, existe um hiato temporal entre o de-

sempenho da economia e a chegada destes 

recursos aos cofres municipais. Parte deste 

crescimento expressivo é em razão do baixo 

nível que o fundo apresentava neste período 

no ano passado, quando registrou uma queda 

de 17,4% em relação a 2009 (Veja tabela).

Tabela do FPM 
Valores brutos nominais dos anos de 2009, 2010 e 2011

Meses 2009 (A) 2010 (B) 2011 (C) (B - A) (C - A)

Janeiro  4.407.565.084,45  3.786.491.098  5.709.228.314  (621.073.987)  1.301.663.229 

Fevereiro  4.108.988.523,05  4.623.032.838  6.130.224.300  514.044.315  2.021.235.777 

Março  3.284.796.515,56  3.434.248.300  4.229.854.767  149.451.785  945.058.251 

Abril  3.921.102.228,65  4.114.744.696  4.779.735.887  193.642.468  858.633.658 

Maio*  4.657.719.627,59  5.066.088.767  408.369.139 

Junho*  4.018.968.679,93  4.396.720.594  377.751.914 

Julho*  3.083.738.157,98  3.233.077.892  149.339.734 

Agosto  3.587.403.898,84  4.332.969.940  745.566.041 

Setembro  3.175.626.625,50  3.617.019.980  441.393.354 

Outubro  3.653.023.662,80  3.893.679.757  240.656.094 

Novembro  4.559.932.203,24  4.667.604.997  107.672.794 

Dezembro  6.790.403.098,88  8.113.049.118  1.322.646.019 

Total  49.249.268.306  53.278.727.977  20.849.043.268  4.029.459.671  5.126.590.916 

Fonte: CNM.


