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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

O Senado estabeleceu a Subcomissão Temporária de Políticas Sociais 

sobre Dependentes Químicos de Álcool, Crack e Outras Drogas, e a Câmara 

nomeou a Comissão Especial sobre Políticas Públicas de Combate às Drogas. 

Essas duas frentes parlamentares objetivam reunir materiais e subsídios 

técnicos, com o panorama da problemática no País, para dar condições ao 

Poder Executivo de agir com eficácia.

Audiências públicas, debates com especialistas, visitas a comunidades 

terapêuticas e seminários são exemplos das atividades desenvolvidas para 

viabilizar os trabalhos. 

Em entrevista à Agência de Notícias da CNM, o presidente da subcomis-

são, senador Wellington Dias (PT-PI), falou sobre os desafios enfrentados e 

os resultados que almeja alcançar. “Queremos apresentar, ainda no segundo 

semestre deste ano, uma proposta que seja um eixo nacional para aprecia-

ção de uma política, um sistema e uma rede de prevenção e enfrentamento 

às drogas”, disse.

Dias reconhece que o problema é grave, e o governo tem de assumir uma 

postura mais ostensiva. Entre as medidas urgentes que devem ser adotadas, 

ele pontua: implantar a rede de atenção básica para atendimento de alta 

complexidade em todo o Brasil; impulsionar o preparo técnico e a formação 

dos profissionais da Saúde; fortalecer o trabalho desenvolvido pelas comu-

nidades terapêuticas; e ampliar as parcerias com o setor privado, clínicas 

comunitárias e grupos de autoajuda, além das comunidades terapêuticas.

A Comissão Especial da Câmara também vai propor medidas aos diver-

sos problemas sociais causados pelo alastramento do crack e outras drogas. 

De acordo com o deputado Fábio Trad (PMDB-MS), membro da comissão, 

as iniciativas, os projetos realizados e as políticas públicas modelo serão 

condensados em um grande projeto. O objetivo é oferecer um documento 

consistente, com os subsídios necessários para o enfrentamento. 

“O Legislativo não tem a atribuição de executar as políticas públicas, 

mas de formulá-las”, destacou o deputado. 

Crack/Congresso Nacional 

Congresso institui grupos de
trabalho para discutir sobre drogas
Buscar subsídios para editar uma política pública mais moderna, aperfeiçoada 
e abrangente de combate às drogas, especialmente as ilícitas, é o objetivo dos 

grupos de trabalhos instituídos no Congresso Nacional
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SeNAdor rodrigo rolleMberg (PSb-dF)

“O número de viciados em crack tem aumentado assustadoramente. Pesquisa 

feita pela Confederação Nacional de Municípios prevê um futuro muito cruel 

para nossos jovens: 300 mil morrerão em decorrência do uso de crack nos pró-

ximos anos, e o País poderá chegar a 10 milhões de dependentes. Não se pode 

deixar uma geração de jovens brasileiros perder o futuro por uso da droga.”

dePutAdo reNAto MolliNg (PP-rS)

“Cabe ressaltar o caráter pioneiro da iniciativa da CNM em mapear o uso 

do crack no Brasil, investigando a presença das drogas em cada Município, 

procurando, ao mesmo tempo, saber como o poder público municipal es-

tá organizado para enfrentar o problema e qual a participação da União e 

dos Estados. Resta dirigir as devidas congratulações à CNM pela iniciativa 

do mapeamento do uso do crack, por meio do lançamento do Observatório 

do Crack, e por acreditar na possibilidade de construção de um futuro melhor, 

com qualidade de vida nos Municípios brasileiros.” 

Panorama da problemática

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) tem acompanhado 

os problemas enfrentados por milhares de Municípios. E a entidade 

conseguiu reunir informações, como quantidade de usuários reconhe-

cidos e ações desenvolvidas, em um único site. Além disso, a pesquisa 

pioneira da entidade ainda é destaque nacional, e os parlamentares 

reconhecem isso.  

SeNAdor WelliNgtoN diAS (Pt-Pi)

“Quero parabenizar a CNM e as entidades municipalistas porque elas fize-

ram o Brasil perceber que as drogas já se espalharam por quase todos os 

Municípios do País.”
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dePutAdo ediNho ArAújo (PMdb-SP)

“a Confederação Nacional de Municípios lançou o portal Observatório do 

Crack com o objetivo de acompanhar esse gravíssimo problema social e de 

saúde pública em todos os Municípios brasileiros. Quero parabenizar a CNM 

pela iniciativa.”
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dePutAdo Fábio trAd (PMdb-MS)

“Vejo com muito alento a iniciativa da CNM e a pesquisa feita pela entidade 

sobre o consumo de crack nos Municípios do País, aliás, muito consistente, 

muito bem feita, a qual está servindo até de base para a orientação dos 

membros da Comissão Especial aqui da Câmara dos Deputados.” 
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Atenção. Nova etapa da iniciativa Observatório do 

Crack começa a partir do final de julho e início de agosto. 

A equipe da Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

vai entrar em contato com as prefeituras para cadastrar o 

login de acesso ao portal. Com a senha cadastrada, o gestor 

terá acesso ao site para incluir ou atualizar informações.  

Se o Município participou da primeira pesquisa, re-

alizada em 2010, as respostas dadas estarão na página 

correspondente no portal e, caso seja necessário, deverão ser atualizadas, de 

acordo com a realidade atual. Novas perguntas foram incluídas no questionário 

on-line. Com elas, serão obtidas informações mais completas e viabilizado o 

retrato mais aproximado da situação.  

A CNM criou a ferramenta – a qual permite aos gestores municipais ter 

acesso a essas informações – para dar continuidade 

ao processo de estruturação das informações munici-

pais no que diz respeito às drogas ilícitas. E, por esse 

motivo, a entidade chama atenção das prefeituras 

para que não deixem de participar deste processo 

importante de coleta de dados.

A partir do estudo O crack nos Municípios Bra-

sileiros, realizado pela Confederação Nacional de 

Municípios (CNM), em novembro de 2010, ficou comprovada a presença da 

droga em 98% dos Municípios. Diante disso, a CNM criou o Observatório do 

Crack, um Portal que auxilia os munícipes com informações sobre vários eixos, 

como prevenção, atendimento, tratamento, reinserção social e profissional 

e repressão ao tráfico.

Pedidos desesperados de socorro chegam diariamente à equipe do 

Observatório do Crack, por meio do Fale Conosco do site. São centenas de 

mensagem com pedido de ajuda desde o lançamento do portal. Familiares, 

dependentes em tratamento, servidores municipais e até 

administradores de comunidades terapêuti-

cas de todos os lugares do País procu-

ram algum tipo de informação e 

orientação para os problemas 

causados pelas drogas, em 

especial pelo crack.    

Os contatos registra-

dos nestes três primeiros 

meses mostram que 

a destruição causada 

pelas drogas não res-

peita idade, sexo, cor ou 

classe social. A primeira 

mensagem recebida no 

dia da inauguração da fer-

ramenta chocou a equipe do Observatório, por se tratar de uma adolescente 

enfrentando graves problemas com o pai, viciado em crack. Ela clamava por 

ajuda, sem saber a quem recorrer e nem a quem procurar. 

A mensagem desta jovem reflete a realidade de milhares que convivem 

com as mazelas causadas pela dependência química. A situação não se re-

sume apenas aos chamados codependentes – os que estão mais próximos 

aos usuários de entorpecentes –, pois o depoimento de pessoas em trata-

mento também chama a atenção. Onde buscar ajuda é o questionamento 

que a maioria faz e, no caso de entidade de recuperação, a principal dúvida 

é: como fazer convênios com o poder público para obter recursos? A falta 

de diretrizes e a ausência de ações ainda é a realidade em diversos Estados 

brasileiros, mesmo com o fato de a droga ser um problema social. 

O Observatório, iniciativa inédita da Confederação Nacional de Municí-

pios (CNM), tem respondido todas as solicitações que chegam pelo portal. 

E, cada dia, os depoimentos, os relatos e os pedidos de ajuda evidenciam 

que as drogas já estão em todos os cantos do País, conforme pesquisa da 

CNM já havia mostrado. Além dos dados, as ações, os projetos e as notícias 

comprovam que estão em meio a uma epidemia de uso de drogas, mas o 

governo insiste em não reconhecer essa triste realidade.

Prefeituras receberão ligação da CNM
para cadastrar acesso ao portal

Observatório do Crack 

Ajuda, o pedido da maioria das mensagens 
recebidas pelo Observatório do Crack
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Os alunos da Escola Major José Tenório, do Município alagoano Boca 

da Mata, têm um novo aliado para sua educação. Os estudantes vão contar 

com uma sala de aula interativa, com lousa digital conectada à internet, 

datashow, notebook e ar-condicionado. Além disso, para evitar o desgaste 

vocal dos docentes, os professores utilizarão um microfone facial acompa-

nhado de uma caixa de som.

Para a estudante do oitavo ano, Maísa da Silva Santos, de 12 anos, 

a novidade em sua escola é bem-vinda. 

“As aulas ficam interessantes e divertidas. 

Podemos tirar dúvidas com o acesso imediato 

à internet”, comenta a aluna.

Para Clarisse Araújo, 13 anos, do nono ano, com a sala interativa as aulas 

também ficaram melhores. “Gostei muito dessa sala, agora eu e os outros 

alunos ficamos mais atentos às explicações do professor porque as aulas se 

tornam mais interativas”, relata Clarisse.  

A professora de Filosofia e Ensino Religioso, Poliana Maria Barros, diz que 

o somatório de recursos tecnológicos utilizados em sala auxilia os docentes 

durante as explicações. “Com esses subsídios, as aulas se tornam mais dinâ-

micas. Como a lousa digital proporciona imagens durante os comentários 

dos professores, os alunos ficam mais atentos, mais interessados. Com a sala 

interativa, os estudantes estão mais incentivados a vir à escola, o que pode 

evitar a evasão escolar e a reprovação”, explica a professora.

Sala interativa em todas as escolas

Em entrevista ao Boletim CNM, o prefeito do Município, José Maynart 

Tenório, explicou que o projeto-piloto está em teste. A tecnologia está im-

plantada em uma primeira sala da escola para que os alunos, os professores 

e a comunidade escolar opinem sobre ela 

e deem possíveis sugestões de mudanças.

“Após os testes, todas as salas de aula da 

Escola Municipal Major José Tenório vão ter 

instalada a sala interativa. Nossa pretensão 

e desejo é que, em todas as sete escolas municipais de Boca da Mata, os 

alunos sejam beneficiados com este projeto”, relata. O prefeito diz ainda que 

pretende fazer ainda uma parceria com os colégios particulares do Município 

para apresentar o projeto e verificar o interesse deles em instalá-lo também. 

A secretária de educação do Município, Rosa Melo, explica que a pre-

visão é que até o início de 2012 as salas interativas estejam instaladas em 

toda escola. “Ao todo, são 15 salas. Este ano, ainda vamos implantar em pelo 

menos metade delas. Aí haverá uma escala e um revezamento das turmas 

para que todos assistam às aulas com a tecnologia até que todas as salas 

estejam equipadas”, comenta.

Frequência eletrônica

Em breve, os estudantes de Boca da Mata vão deixar de responder dia-

riamente à velha chamada. De acordo com o prefeito, em todas as escolas 

do Município, será instalado um equipamento digital que vai registrar a pre-

sença dos alunos. “A frequência digital irá nos auxiliar no controle da evasão 

escolar. Outro ponto positivo é que, quando um aluno faltar à aula, o pai ou 

o responsável receberá uma mensagem de texto no celular informando o 

ocorrido”, explica Tenório. 

Outra vantagem está relacionada à merenda escolar, a qual será elabo-

rada de acordo com a quantidade de alunos presentes na escola a cada dia. 

“As merendeiras também serão informadas da frequência dos estudantes. 

Isso vai evitar o desperdício de alimentos”, conclui o prefeito.

Educação 

Alunos de boca da Mata têm aulas 
dinâmicas em sala interativa
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A diversidade da culinária regional brasileira está se transformando em 

renda para pequenos Municípios brasileiros que aproveitam os pratos e os 

sabores locais para montar rotas gastronômicas. A Confederação Nacional de 

Municípios (CNM) orienta que as prefeituras avaliem e estudem as possibilidades 

turísticas da região e aconselha que é possível ganhar  turistas pelo estômago. 

Na aconchegante Pirenópolis, em Goiás, por exemplo, gastronomia é 

assunto sério que traz para o Município centenas de turistas todos os anos. 

O festival gastronômico que acontece desde 2003 reúne, durante quatro dias, 

apreciadores da boa mesa. Os visitantes degustam as iguarias com  ingredien-

tes típicos do cerrado.  

Um produto tipicamente brasileiro que está ajudando a mudar o turismo em 

vários locais do País é a cachaça. A bebida colocou no mapa a pequena Monte 

Alegre do Sul, com apenas 6 mil habitantes. O Município com 60 alambiques 

espalhados pela zona rural  pretende investir em um roteiro para a bebida. 

Além disso, Monte Alegre fica pertinho de Serra Negra, com intenso comércio 

de roupas e doces caseiros. 

A famosa Paraty (RJ) também esconde seis alambiques que produzem pin-

ga artesanalmente e atraem os amantes da bebida. Se o centro histórico – que 

é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) 

– merece um passeio, o roteiro da pinga também é sempre uma boa opção.

CoMidiNhA de CASA – Minas Gerais têm ares de cozinha caseira, café 

feito no coador de pano, fogão de lenha, e muitos Municípios históricos apro-

veitam a fama de boa comida para trazer renda e turistas para a região. Com o 

propósito de recriar a comidinha caseira, Municípios mineiros se uniram para que 

o turista vivencie novas experiências e participe da vida local, como tomar um 

Turismo 

Sabores do Brasil
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Culinária e sabores de Municípios  brasileiros viram roteiro de férias
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Turismo 

Sabores do Brasil
Culinária e sabores de Municípios  brasileiros viram roteiro de férias

cafezinho na casa dos moradores. O modelo foi batizado de Cardápio Turístico 

das Cidades Históricas e é fruto do esforço das 24 prefeituras que apostaram 

na identidade local para incrementar a atividade. Ouro Preto, Mariana, Sabará, 

Diogo de Vasconcelos e Itabira são alguns dos Municípios que estão colhendo 

os frutos da iniciativa implantada em agosto de 2007. 

“Os primeiros resultados mostram que houve um aumento de 15% sobre o 

movimento mensal de turistas. Foram capacitados 260 novos empreendedores, 

um bom exemplo são as senhoras com até 80 anos de Santa Bárbara, que ofe-

recem café colonial em suas casas e atuam como guias de turismo. Elas não só 

foram integrados à atividade, com incremento da renda, como se sentem mais 

valorizadas pelo fortalecimento da cultura local”, avalia a gestora da Associação 

das Cidades Históricas de Minas Gerais, Míriam Rocha. 

rotA doS viNhoS – O Município de Garibaldi (RS), de 30 mil habitantes, 

é conhecido como a capital da champanha nacional e  produz 60% de toda a 

bebida feita no Brasil. De 1913, quando foi produzido o primeiro espumante 

nacional, até os dias de hoje, Garibaldi vem ganhando fama com a bebida. 

O prefeito Cirano Cisilotto explica que a prefeitura criou dois roteiros gastronô-

micos: a estrada do sabor e a rota dos espumantes. Os projetos criados há cinco 

anos trouxeram geração de renda e desenvolvimento econômico ao Município. 

“A rota do sabor é a mais procurada, pois oferecemos comidas tipicas italianas, 

produção de embutidos e vinhos  feitos pela agricultura familiar”, conta o pre-

feito, que assume que estruturar o turismo municipal foi a melhor forma de 

valorizar a cultura de Garibaldi.

O pequeno Municipio gaúcho de Santa Tereza também inovou e criou o 

roteiro do pão. A prefeitura construiu até uma casa do pão, onde mostra a for-

ma artesanal que é feito o produto, além de oferecer pães dos mais váriados 

tipos e sabores, todos artesanais.

exotiSMo – Os técnicos da CNM orientam que os Municípios sigam es-

se exemplo e, mesmo que não tenham belezas naturais ou prédios históricos, 

aproveitem  o público de turistas que viaja em busca de novos sabores, como 

o farto café da manhã oferecido no Município de Rio Preto da Eva. 

O Município amazonense está  implantando  rotas gastronômicas na região. 

Para o secretário de turismo, Marcos Sousa, o café da manhã com mais de 60 

pratos típicos é o maior atrativo da região. “Temos vários tipos de tapioca, frutas 

exóticas, bolo de macaxeira, mingau, enfim, é muita comida boa. E tem gente 

que vem para cá só para tomar o café da manhã, é nosso cartão postal”, conta 

o secretário, que também tenta implantar no próximo ano a rota dos peixes, 

com os melhores restaurantes da região que sirvam as iguarias.
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Prefeitos de todo o País enfrentam dificuldades para gerir os ativos 

de iluminação pública. A taxa de Custeio do Serviço de Iluminação Pública 

(Cosip) foi conquistada em benefício aos Municípios graças ao trabalho da 

Confederação Nacional de Municípios (CNM), por esse motivo, a entidade 

ressalta a necessidade da cobrança. O imposto é usado para ajudar as pre-

feituras a pagar os gastos no setor. Sem receber a Cosip, eles não têm como 

arcar com a conta de iluminação pública. 

Um exemplo é o Município paulista de Barão de Antonino, que não co-

bra a contribuição e enfrenta dificuldades orçamentárias. “Se a taxa fosse 

cobrada, ajudaria a equilibrar as contas municipais. Porém, as famílias pobres 

da região não têm condições de pagar mais um tributo”, desabafa o prefeito 

Francisco Neres de Meira.

O Município, com pouco mais de dois mil habitantes, não têm grande ar-

recadação e depende de financiamentos do Estado e da União. “Dessa forma, 

sofre para garantir todos os serviços à comunidade, que também é carente”, 

conta o prefeito. Com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0.706, 

considerado baixo em relação à média geral do Estado de São Paulo, que é de 

0.780, o Município luta para tirar as famílias da pobreza. Discrepância que é 

acentuada quando comparado ao IDH do Município vizinho de São Caetano 

do Sul, de 0.919, o maior do Estado.

Marilena Oliveira, gestora da Assistência Social, afirma que a maioria das 

famílias pobres de Barão está na zona urbana e que muitas delas só contam 

com o auxílio de transferências de renda. Os recursos arrecadados pelos Mu-

nicípios com o tributo custeiam a energia fornecida pelas concessionárias 

para a iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos. 

“Se o consumo de energia de todas as prefeituras fosse somado, elas 

seriam as maiores consumidoras de energia do País”, afirma o presidente 

da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski. Mesmo 

assim, as prefeituras se equilibram para pagar os ativos de iluminação 

pública e lutam contra novas atribuições dadas pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel). 

MANuteNção – Outra questão que preocupa o prefeito de Barão 

de Antonina diz respeito à decisão da Aneel que repassa, até setembro de 

Finanças 

gestores municipais enfrentam dificuldades com ativos de iluminação pública
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Finanças 

gestores municipais enfrentam dificuldades com ativos de iluminação pública

Luiz Carlos Marabele, tesoureiro municipal de Barão, diz 

que o custeio da iluminação pública é de aproximadamente 

cinco mil reais por mês, mas que o Município faz malabaris-

mos para fechar o mês sem dívidas com os R$ 400 mil que são 

arrecadados e divididos para todas as áreas. “Não temos caixa 

para arcar com uma manutenção dessa magnitude”, adverte. 

A CNM, preocupada com a situação de Barão de Antonina 

e de outros 5.562 Municípios brasileiros que devem enfrentar 

dificuldades com o setor, anunciou que vai manter as prefei-

turas em alerta para que não assinem nenhum novo contrato 

com as concessionárias de energia elétrica até que a Aneel 

tenha uma definição do assunto. 

A entidade também reivindica que a Aneel determine 

às distribuidoras que prestam serviços aos Municípios a não 

inclusão das perdas dos reatores nas faturas mensais das pre-

feituras. E que as distribuidoras juntem, no primeiro mês de 

cada ano, na fatura de iluminação pública, o relatório indivi-

dualizado das potências que as compõem. 

Dessa forma, como representantes dos Municípios brasi-

leiros, a CNM espera que a iluminação pública não seja motivo 

de discórdia entre gestores, contribuintes, concessionárias e 

agência reguladora. 

Prefeituras sem caixa 

2012, toda a responsabilidade da manutenção da iluminação pública para 

as prefeituras. A CNM entrou com pedido para a suspensão do artigo 218 da 

Resolução 414/2010, que transfere para as prefeituras essa responsabilidade. 

O prefeito Francisco, assustado com a nova responsabilidade, acrescenta 

que se o artigo for mantido, a prefeitura não terá condições de pagar a ma-

nutenção da iluminação pública e muito menos dispor de pessoal especiali-

zado. “Sem a manutenção correta do sistema, isso só sucatearia a iluminação 

pública do Município”, afirma.

Ziulkoski avalia que a medida reflete no orçamento municipal e causa 

danos também ao contribuinte, pois para arcar com a manutenção os pre-

feitos teriam de aumentar a Cosip, uma vez que o nosso País já possui uma 

das cargas tributárias mais elevadas do mundo.
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As flores enfeitam a primavera com sua cor e graça, e o lixo, nem todos 

os prefeitos sabem o que fazer com esse problema. A solução encontrada 

pelo Município de Tibagi no Paraná é um bom exemplo. A administração 

conseguiu gerir todos os seus resíduos sólidos e ainda embelezar o Município. 

O projeto chamado de Recicla Tibagi foi criado em 2009 pela prefeitura 

com o objetivo de reciclar todo o lixo orgânico do Município e aproveitar a com-

postagem para a produção de mudas de flores. A Associação de Catadores de 

Matérias Recicláveis (Acamarti), 

que emprega 70 trabalhadores 

e varredores, é responsável por 

coleta, triagem, compostagem 

e reciclagem de todo o lixo 

produzido em Tibagi. 

Os trabalhadores iniciaram a produção de mudas em maio de 2011 e já 

contam com resultado positivo, pois foram plantadas mais de duas mil mu-

das de flores ornamentais nas praças do Município, todas produzidas com 

o adubo feito de lixo orgânico. Para incrementar ainda mais a geração de 

trabalho e renda, três estufas foram implantadas para a produção de flores 

ornamentais, e a prefeitura cedeu todas as sementes e estrutura. 

Marilene de Fátima Agostinho, presidente da Acamarti, conta que, quan-

do a comunidade separa o lixo em casa, isso ajuda na geração de trabalho e 

renda aos associados e ainda preserva o meio ambiente. Ela detalha que os 

recicláveis são comercializados e o valor é dividido entre os integrantes da 

Acamarti. O composto orgânico é vendido por R$ 0,50 o quilo.

exemplo para o resto do País – O projeto está dando tão certo que a 

prefeitura foi convidada a apresentar o Recicla Tibagi no Fórum Lixo e Cida-

dania de Maringá. Referência no tratamento de resíduos sólidos na região, 

o projeto mostra que os Municípios podem resolver seus problemas com os 

aterros sanitários, fazendo o aproveitamento integral dos resíduos por meio 

de compostagem e reciclagem.

O prefeito de Tibagi, Sinval Ferreira, afirma que o Recicla Tibagi busca 

levar essa experiência positiva de gestão de resíduos para os Municípios bra-

sileiros, pontuando as questões 

de impacto social, econômico 

e ambiental. 

Entretanto, o objetivo 

principal do projeto era re-

solver o problema do lixo no 

Município. O prefeito ressalta que 80% do lixo é reciclado e somente 20% é 

enviado para aterro sanitário. Além disso, o lixo reciclado gera receita com 

a venda do lixo seco e do orgânico. “Gastamos no Recicla Tibagi cerca de 

200 mil reais por mês, mas a prefeitura economiza bastante ao contratar a 

associação de catadores em vez de uma empresa privada para transporte e 

administração dos aterros sanitários, como acontece na maioria dos Muni-

cípios”, conta Sinval.

Para o prefeito, o custo para deixar a cidade mais bonita e aumentar a 

autoestima dos moradores é baixo. “É muito legal entrar no Município e vê-

-lo todo limpo e ornado. As pessoas se sentem bem, valorizam morar aqui”, 

conclui o prefeito, satisfeito. 

Meio Ambiente 

Flores e lixo dão exemplos ambientais em tibagi

“estamos felizes em contribuir para que outros 
Municípios possam acabar com o problema do lixo, 

principalmente em pequenos Municípios, pois o projeto 
é fácil de gerir, é simples e barato”, conta o prefeito
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Em junho, o Município de Messias Targino (RN) recebeu o III Encontro 

da Rede de Prefeitos Empreendedores. Doze prefeitos, todos vencedores ou 

finalistas do Prêmio Prefeito Empreendedor – promovido em parceria entre o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Confe-

deração Nacional de Municípios (CNM) –, participaram do evento. Além de 

membros de diversas outras prefeituras, da CNM e do Sebrae, a governadora 

do RN, Rosalba Ciarlini, prestigiou o encontro.

O objetivo do encontro consiste em difundir as boas práticas de apoio 

ao empreendedorismo, incentivar a implantação da Lei Geral de Apoio às 

Microempresas e promover o intercâmbio entre os Municípios.

A prefeita do Município-sede do encontro, Shirley Targino, foi vencedora 

da VI edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor na categoria Forma-

lização de Empreendimentos. A gestora reconhece que sediar o encontro é 

um desafio bastante positivo. “É uma oportunidade de os participantes co-

nhecerem outro ambiente, a realidade de um Município pequeno, diferente 

dos que já sediaram os anteriores”, explica. Messias Targino (RN) tem apenas 

4,2 mil habitantes, de acordo com o Censo 2010.

A partir de iniciativas como a Rede de Prefeitos Empreendedores, gesto-

res de todos os cantos do País podem se beneficiar da visão empreendedora 

para gerar empregos e impulsionar o desenvolvimento local. 

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, avalia como bastante importante o 

incentivo à formalização, à capacitação de produtores rurais, ao apoio à produ-

ção e aos programas de alfabetização previstos em eventos como os da Rede.

Shirley Targino e outros promotores do evento planejam agora um encon-

tro nacional com prefeitos empreendedores do Brasil inteiro. Sem data certa 

até o momento, o encontro deve ocorrer em Brasília no mês de dezembro.  

A coordenadora do projeto da Rede de Prefeitos no Sebrae, Denise Do-

nati, sugere que sejam realizadas novas reuniões periódicas, opcionais, em 

Brasília. Mesmo que ocorram todo mês, os prefeitos podem participar quando 

estiverem na capital federal, por exemplo, sem obrigação ou pauta específica.

A prefeita de Nossa Senhora de Nazaré (PI), Luciene Silva, também 

participou do III Encontro da Rede de Prefeitos Empreendedores. O Municí-

pio, localizado a 110 km da capital, Teresina, tem quatro mil habitantes e 

foi a primeira cidade do Piauí a implantar a Lei Geral das Micro e Pequenas 

Empresas. Luciene venceu duas edições do prêmio Prefeito Empreendedor 

na categoria estadual. Ela dá a receita: “a Lei [Geral] é a base para a promo-

ção do desenvolvimento municipal focada nos micro e pequenos negócios”. 

Na primeira vitória, em 2008, ela apresentou um projeto que contou com a 

parceria do Sebrae para a construção de cinco aviários no Município.

Desenvolvimento local 

Messias targino (rN) sedia encontro para 
difundir o empreendedorismo

Programa de Promoção do Desenvolvimento Local com
Fundamento na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa

Município Legal.
Lei Geral,
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A novela dos royalties tem nova data final para o 

último capítulo. Agora, a apreciação do veto do ex-pre-

sidente Lula à distribuição igualitária dos recursos ou de 

um novo substitutivo está fixada para 15 de setembro. 

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) participa 

diretamente da discussão e elaboração da nova pro-

posta que beneficiará todos os Municípios brasileiros. 

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, tem sido 

convidado para uma série de audiências em Comissões 

Permanentes da Câmara e do Senado.  Na quarta-feira, 

13/7, em reunião que contou com a presença de de-

putados e senadores, foi destacada a importância de 

participação da entidade nas articulações técnicas e 

políticas.

O senador Wellington Dias (PT-PI), coordenador dos 

debates, além de destacar a presença da CNM, lembrou 

que foi a ação da Confederação, a partir de constantes 

mobilizações de prefeitos e demais gestores municipais, 

em Brasília, que estabeleceu a busca e a necessidade 

de um entendimento que acabe com os privilégios e 

estabeleça democracia na distribuição dos royalties. 

A “partilha com justiça” foi defendida pelo presi-

dente Paulo Ziulkoski, presente ao debate. “Chega de 

transferência de datas e compromissos não cumpridos 

para a votação do veto do ex-presidente Lula à dis-

tribuição igualitária dos royalties, afirmou”. Ziulkoski 

lembrou que o Congresso deveria ter realizado sessão 

naquele mesmo dia – 13 de julho – para decidir sobre 

o veto, conforme promessa anterior. “Mais uma vez 

foram palavras ao vento”, criticou.

AgorA é PArA vAler –  O presidente da CNM 

informa que o compromisso de senadores e deputados 

com a data de 15 de setembro nasceu de uma ampla 

discussão “que construiu uma estratégia que será obser-

vada a partir do recesso de julho”, informa. Está prevista 

a coleta de assinaturas de deputados e senadores para 

votar, em regime de urgência, uma proposta de substi-

tutivo ao Projeto de Lei 16/2010, que já foi votado pela 

Câmara e está na Comissão de Infraestrutura do Senado.

A proposta, de autoria do Executivo, dispõe sobre 

a exploração e a produção de petróleo, de gás natural 

e de outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de 

partilha de produção, em áreas do pré-sal e em áreas 

estratégicas, altera dispositivos da Lei  9.478, de 6 de 

agosto de 1997, e dá outras providências. (Exploração 

e produção de petróleo; competências do CNPE, da ANP 

e do Ministério de Minas e Energia; casos de contrata-

ção direta e de licitação para exploração de petróleo; 

contratos de partilha de produção; rateio das rendas 

governamentais no regime de partilha de produção 

(royalties); comercialização do petróleo). 

Com base nessa proposta, será produzido um substi-

tutivo que deverá incluir as principais reivindicações feitas 

ao longo dos últimos meses pela CNM, nas mobilizações 

que organizou em Brasília. “O objetivo é garantir a distri-

buição dos royalties para todos os Municípios, acabando 

com os privilégios atuais que destinam a poucos o que é 

uma riqueza de todos”, explica. 

PróxiMoS PASSoS – O senador Vital do Rego 

(PMDB-PB) deve ser o relator do substitutivo que, a partir 

do pedido de urgência, será levado diretamente ao ple-

nário sem a necessidade de ser discutido nas comissões. 

A aprovação, de acordo com a estratégia montada, deve 

ocorrer até o dia 15 de setembro para permitir o imediato 

encaminhamento do texto aprovado à Câmara.

A estratégia aprovada inclui a votação do substitu-

tivo a ser elaborado, pelo plenário do Senado, até o dia 

15 de agosto, em regime terminativo, para permitir seu 

imediato envio à Câmara. Já os deputados terão de votar 

e aprovar a matéria antes do prazo fixado, quinta-feira, 

15 de setembro, data final para o envio da proposta ao 

Palácio do Planalto.

12
junho de 2011

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

O Boletim CNM é uma publicação da Confederação Nacional de Municípios.  Todo o conteúdo pode ser copiado, distribuído, exibido e reproduzido livremente, desde que seja citada a fonte.

Presidente: Paulo Roberto Ziulkoski  •  diretor-técnico: Jeconias Rosendo da Silva Júnior  •  jornalista responsável: Tairo Arrial •  reportagens: Isabella Renault, Michelle Horovits, 

Raquel Montalvão e Tâmara Ramos.  Colaboradores: Áreas Técnicas da CNM  •  Fotos: Agência CNM  •  diagramação: Themaz Comunicação  •  revisão: Keila Mariana de A. Oliveira

endereço: SCRS 505, bloco C, 3o andar, 70350-530, Brasília(DF)  •  telefone: (61) 2101-6000  •  Fax: (61) 2101-6008  •  E-mail: atendimento@cnm.org.br  •  Site: www.cnm.org.brCr
éd

it
os

Royalties 

Com apoio da CNM, Congresso pode
votar nova proposta para o pré-sal
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