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– Gestores querem reposição de perdas com renúncias do IPI
– Prêmios para sustentabilidade de micro e pequenas empresas
– Luta pela divisão democrática dos royalties mexe com o Brasil 
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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Administrar uma prefeitura não é tarefa fácil, defende a Confederação 

Nacional de Municípios (CNM). O trabalho envolve a escolha de pessoas ca-

pacitadas para as secretarias, os departamentos e as diretorias. Elas ajudam 

o prefeito a oferecer os serviços de que necessitam os munícipes. Saúde e 

Educação são os primordiais, mas o Brasil exige cada vez mais atenção aos 

setores como Desenvolvimento Social e Urbano, Tecnologia e Finanças. Es-

ses e outros temas são levados pela CNM aos prefeitos eleitos e reeleitos 

que assumirão as gestões municipais no próximo ano. É o Seminário Novos 

Gestores 2013/2016, que vai a 19 cidades com um objetivo: buscar melho-

rias na gestão para os próximos quatro anos.

Os eventos foram programados para os meses de outubro, novembro 

e dezembro. O primeiro deles ocorreu em Ilhéus (BA), e, até o fechamen-

to desta reportagem, esteve em São José do Rio Preto (SP), Curitiba (PR), 

Florianópolis (SC), Canela (RS), Belém (PA), Manaus (AM), Araxá (MG) e 

Guarapari (ES). Outros seminários estão datados para ocorrer em Barra de 

São Miguel (AL), Porto de Galinhas (PE), João Pessoa (PB), Natal (RN), For-

taleza (CE), Teresina (PI), São Luiz (MA), Poconé (MT), Palmas (TO) e, para 

finalizar, Goiânia (GO).

Os eventos são de iniciativa da CNM, mas são promovidos com a par-

ceria das associações estaduais. Junto a elas, a Confederação tem recebido 

prefeitos, acompanhados dos vice-prefeitos, dos futuros e dos atuais se-

cretários e, inclusive, vereadores. Em todos os Estados onde o seminário 

foi realizado, o auditório esteve sempre lotado, todos atentos ao “Ponto de 

partida para uma gestão de qualidade”.

CoNteúdo dos semiNários

Para a gestão de 2013 a 2016, será preciso cautela, alerta o presi-

dente da CNM, Paulo Ziulkoski, em todas as aberturas do evento. O líder 

convida os novos eleitos a fazerem parte do movimento municipalista, 

que alcança conquistas importantes a cada ano.  “Ser prefeito não é fácil. 

Mas, se fizer aquilo que é obrigação dele, buscar evitar emendas parla-

mentares e cobrar seus direitos do governo federal e dos Estados, a ges-

tão será mais fácil”, recomenda Ziulkoski. 

Durante toda uma manhã, os gestores recebem orientações do líder 

municipalista; à tarde e no segundo dia do encontro, partem para ques-

tões técnicas. Ao longo dos painéis temáticos, são tratados assuntos como 

subfinancimento de programas federais; redução de receitas; dicas para o 

aumento na arrecadação tributária; desafios da Educação; informatização 

na gestão; Saneamento, Habitação; Pacto Federativo; legislação e regras 

na administração; combate ao uso de drogas; e o mais debatidos entre os 

prefeitos na maioria dos Estados: a Saúde pública.

Com relação à reportagem do Boletim CNM, os gestores avaliam, elo-

giam e comentam a importância do Novos Gestores. Confira os depoimentos:

Eventos  

Novos Gestores: 
orientações para cada 
desafio dos prefeitos

“Não tinha conhecimento das implicações dos progra-
mas federais e das emendas parlamentares. Quando vo-
cê assume a gestão, a responsabilidade é toda sua e isso 
assusta um pouco. Mas foi bom tomar conhecimento da 
dinâmica da prefeitura em todos os setores.”

Prefeita eleita em Lençóis (BA), moema maciel.
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“Se não fossem as entidades estaduais e a CNM estarí-
amos enrolados. Sigam as orientações, são essenciais. 
Nós que não seguirmos a cartilha vamos pagar caro por 
isso. Ouçam a CNM.”

“O encontro é excelente. Os alertas aos novos prefeitos 
são bons para que eles saibam o que pode ou não, assim 
agimos com responsabilidade fiscal.”

Prefeito atual de sulina (Pr), Carlos dalcim.

Prefeito eleito de divinolândia (sP), ismar de oliveira.

“As informações dadas aqui são contundentes, mas ne-
cessárias. É bem proveitoso.”

“Precisamos de qualificação nos pequenos Municípios, e 
o encontro dos Novos Gestores tem imensurável impor-
tância, principalmente para quem não possui experiência. 
O presidente Ziulkoski tem mostrado a realidade e as sa-
ídas de como devemos conduzir as prefeituras.” 

Prefeito eleito de Casa Branca (sP), ildebrando Zoldan.

Prefeito de ibicuí (BA), Cláudio dourado.
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“Foram bons os conselhos sobre a economicidade, dimi-
nuir custos no que for possível. Tem de ter responsabili-
dade, porque quem responde depois é o prefeito. Aqui, 
obtive clareza em relação às contas e soube das alterna-
tivas para buscar mais recursos.”

“O Paulo Ziulkoski deixou a gente em alerta com infor-
mações verdadeiras e respaldadas. Tive certeza de quan-
ta responsabilidade terei a partir do dia 1o de janeiro.”

Prefeito eleito de igrejinha (rs), Joel Wilheln.

Prefeita eleita de Arvoredo (sC), Janete Bianchin. 

“A CNM tem cumprido o papel fundamental na defesa dos 
Municípios, uma vez que é notável que, cada vez mais, 
nos são repassadas atribuições. Os prefeitos precisam 
estar atentos às contrapartidas que oneram a máquina 
pública municipal.”

“O mais importante aqui transmitido é a questão da vigi-
lância. Temos de montar uma equipe para não complicar 
o futuro. Deve-se ter cuidado ao entrar na vida pública. 
Devemos ter menos euforia.”

Prefeito eleito de são José do Cedro (sC), Plínio de Castro.

Prefeito eleito de são Jorge do Patrocínio (Pr), delei 
Nascimento.
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“É bom para quem está começando. Os painéis são escla-
recedores e sairemos com uma gama de conhecimento 
bem maior do que quando entramos.”

“O Novos Gestores é uma oportunidade de nós reeleitos 
consertarmos os erros cometidos. Em quatro anos tudo 
mudou e o curso nos atualiza, como, por exemplo, a pres-
tação de contas e o desafio para conseguir arcar com os 
pisos salariais que vêm por aí.”

Prefeita eleita de Novo Airão (Am), Lindinalva silva.

Prefeito reeleito de trairão (PA), danilo de miranda.

“A população vai cobrar muito da gente. Mas a burocra-
cia da prefeitura nos impede de prosseguir e isso foi um 
importante alerta do presidente Paulo.”

“Fui vice e junto com o prefeito colocamos em prática o 
que aprendemos com a CNM. Fechamos bem as contas 
porque seguimos as recomendações, mas foi bom escu-
tar de novo, agora que fui eleita prefeita.”

Prefeita eleita de itaituba (PA), eliene Nunes.

Prefeita de mato Leitão (rs), Carmen Goercks.
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“Gostei das novidades em relação à prestação de contas 
em tempo real. Vai ser um trabalho árduo para os novos 
gestores. O melhor painel foi o de finanças, que é hoje a 
maior preocupação dos prefeitos.”

“Sou especialista em gestão pública, mas fiquei assus-
tado com a dura realidade do municipalismo no Bra-
sil. Tenho de ser municipalista e lutar para que Estados 
e União possam participar mais do financiamento dos 
serviços municipais.”

Prefeito eleito de são miguel da Anta (mG), Cristiano 
machado.

Prefeito eleito de Porto Acre (AC), Antônio Portela.

“As orientações e as reflexões são essenciais e válidas. 
Achei o seminário excelente, porque apresenta informa-
ções antes desconhecidas.”

“O encontro foi positivo e tenho de ter atenção redobrada 
para manter sempre o Município adimplente. Expresso a 
minha confiança na CNM e quero ser parte integrante.”

Prefeito de Normandia (rr), Jairo Araújo.

Prefeito eleito de Nova olinda do Norte (Am), Joseias 
silva.
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“A CNM está de parabéns. O congresso é importante para 
os reeleitos que sempre aprendem algo e para os novos 
que não têm nenhuma orientação. É sempre bom rever 
certas situações.”

”Para ser prefeito não se pode brincar, deve-se estar pre-
parado e preparar também a equipe para não sofrer as 
consequências. Às vezes, por falta de experiência e co-
nhecimento, o prefeito acaba cometendo erros.”

Prefeito reeleito de Varre-sai (rJ), eduardo Ferreira.

Prefeito eleito de Nova Venécia (es), mário Lubiana.

“Atitudes drásticas devem ser tomadas no início da gestão 
para continuar sendo ficha-limpa daqui a quatro anos. 
Tem muita coisa que podemos trabalhar, como mostrou 
o seminário, até mesmo o uso do cartão de crédito na 
cobrança do IPTU pode aumentar a receita.”

“Como futura gestora, o evento teve grande importân-
cia. A exigência para a próxima gestão é bem maior do 
que a dos anteriores.”

Prefeita eleita de Guacui (es), Vera Costa.

Prefeita eleita de Formoso (mG), maria marchese.
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Entre as 5,5 mil prefeituras brasileiras, multipli-

cam-se inspiradoras práticas de sustentabilidade. 

Valorizar essas ações é o objetivo do Concurso de 

Artigos sobre Iniciativas de Estímulo à Sustentabi-

lidade nas Micro e Pequenas Empresas, que marca 

uma década da parceria entre a CNM e o Serviço 

Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa (Se-

brae) e tem inscrições abertas até 1º de dezembro.

No sul da Bahia, por exemplo, Caculé comemo-

ra os cinco anos de um programa de coleta seletiva 

que combina a valorização da vida, do ambiente 

e da gestão municipal e ainda tem subprodutos, 

como a vassoura ambiental, confeccionada com 

garrafas pet, e o sabão ecológico, a partir do óleo 

de cozinha usado. Organizados em cooperativa, 

os catadores recebem treinamento, atendimento 

psicossocial e alfabetização. A população é incen-

tivada a participar, inclusive com a recompensa de 

redução de imposto.

Em Maringá (PR), um dos tesouros ambientais 

mais ameaçados no planeta, a Mata Atlântica, ga-

nhou proteção. O Plano Municipal de Conservação 

e Recuperação da Mata Atlântica prevê desde o cer-

camento e a sinalização das áreas protegidas até a 

elaboração de Caderno de Incentivos 

e Alternativas Econômicas para Zonas 

Produtivas com Restrições. 

Com o apoio da prefeitura de 

Campo Grande (MS), nasceu a Coo-

perativa de Produtores de Orgânicos 

da Agricultura Familiar. Hoje com de-

zenas de produtores de orgânicos cer-

tificados, essa associação é símbolo de 

uma transformação social, econômica 

e ambiental a partir do investimento 

em agricultura familiar como motor de um desen-

volvimento rural sustentável. 

saiba mais sobre o concurso – Podem con-

correr trabalhos individuais e em grupo, de candi-

datos vinculados à administração pública municipal 

de qualquer cidade brasileira, independentemente 

do nível de formação pessoal. Os candidatos po-

derão apresentar um artigo sobre um dos quatro 

seguintes temas: gestão ambiental, eficiência 

energética, resíduos sólidos e sustentabilidade 

rural. Serão premiados os três primeiros coloca-

dos em cada tema. Os valores: 1o lugar: R$ 5 mil;  

2o lugar: R$ 3 mil; 3o lugar: R$ 1 mil.

Mais detalhes: http://www.portaldodesen-

volvimento.org.br/concurso/

Desenvolvimento local  

o reconhecimento a ações sustentáveis 
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A maioria dos deputados ouviu o apelo da 

Confederação Nacional de Municípios (CNM) e 

de centenas de prefeitos e aprovou, no dia 6 

de novembro, em três votações, o Projeto de 

Lei (PL) 2.565/2011, do Senado, que distribui, 

democraticamente, os royalties do petróleo 

para todos os Municípios e Estados brasileiros. 

O projeto foi aprovado com 286 votos favorá-

veis e 124 contra.

Após a votação, os prefeitos se mobilizam, 

agora, para sensibilizar a presidente com a cam-

panha Sanciona, Dilma! Além de apoio financeiro, 

os prefeitos que participaram da mobilização da 

CNM no dia 13 de novembro também pressiona-

ram para que a presidente Dilma Rousseff sancio-

nasse o projeto. A presidente tem até o dia 30 de 

novembro para decidir sobre a sanção ou o veto.

A CNM lançou a campanha Sanciona, Dilma! 

em nível nacional, e o presidente da entidade, Pau-

lo Ziulkoski, convocou todos os prefeitos a envia-

rem mensagens ao Palácio do Planalto pedindo 

a sanção do projeto. “Contamos com a ajuda de 

todos os gestores para que possamos vencer mais 

essa luta e sensibilizar a presidente”, destaca.

A partir da sanção presidencial – se ocorrer 

–, todos os Estados e os Municípios receberão re-

cursos provenientes da extração do petróleo em 

alto mar no território brasileiro. “Essa é mais uma 

conquista do movimento municipalista e todo 

povo brasileiro”, disse Ziulkoski. Ele relembra as 

diversas mobilizações que envolveram milhares 

de pessoas, tanto no Congresso Nacional como 

nos próprios Municípios, marcadas pelo apelo 

O Brasil Quer Royalties Para Todos.

De acordo com a estimativa da CNM, apenas 

123 Municípios vão perder recursos no próximo 

ano em relação ao que receberam em 2011. 

Os demais 5.440 Municípios ganham mais recur-

sos. No Rio de Janeiro, 59% dos Municípios rece-

berão mais do que em 2011, porcentual que no 

Espírito Santo é de 53,8%.

A ministra de Relações Institucionais, Ideli 

Salvatti, afirmou que a presidente Dilma utiliza-

rá todo o prazo que tem para analisar o projeto.

“Essa questão dos royalties é estratégica para 

o País, a questão da partilha, a questão dos no-

vos leilões que vão acontecer no ano que vem, 

o risco da judicialização desse processo. Durante 

esse período, a presidente estará avaliando e irá 

utilizar, com certeza, todo o prazo que tem para 

fazer a análise”, afirmou Ideli.

Moradores de Itaúna (MG) e os servidores 

municipais entram na campanha “Sanciona Dil-

ma. Royalties para todos” e iniciaram ações em 

favor da causa já na  terça-feira, 20 de novembro. 

O movimento das prefeituras visa a pressionar a 

presidente da República, Dilma Russeff, para que o 

projeto aprovado pelo Congresso Nacional que prevê 

novos critérios para distribuição do dinheiro arre-

cadado com a exploração do petróleo. Os recursos 

são partilhados entre os governos federal, estadual 

e municipal e chegam à população local por meio 

de melhorias na qualidade de vida.

Itaúna foi uma das primeiras prefeituras a colo-

car em prática a ação. O prefeito em exercício, Pedro 

Paulo Pinto, esteve na mobilização que ocorreu no 

Congresso Nacional. De acordo com o site da prefei-

tura, a gestão está engajada na campanha que busca 

a sanção do projeto de redistribuição dos royalties.

Mobilização  

Royalties: prefeitos se mobilizam 
para que dilma sancione o projeto

itaúna inicia ações da campanha Sanciona Dilma 
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O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, 

e os presidentes das entidades estaduais foram recebidos pela ministra de Rela-

ções Institucionais, Ideli Salvatti, no dia 13 de novembro no Palácio do Planalto. 

Na ocasião a ministra divulgou uma série de ações em resposta ao pacote de 

medidas que foi pedido na última mobilização. 

Entre as medidas está o pagamento até sexta-feira, 16 de novembro, do 

Fundo de Exportações (FEX) devido aos Municípios de cerca e R$ 1 bilhão e 900 

mil que estavam na pauta de reinvidicações da CNM. Além disso, uma Medida 

Provisória que será publicada no Diário Oficial da União (DOU) até amanhã, 14 

de novembro, permitirá que os Municípios parcelem suas dívidas previdenci-

árias e possam receber repasses do governo de auxílio à estiagem.

O governo também deve liberar até o final de 2012 mais de R$ 1,5 bilhão em 

Restos a Pagar (RAP). E quanto ao Fundo de Participação de Municípios (FPM) 

que foi a principal pauta colocada pelos prefeitos, o governo se comprometeu 

a agir como em 2009, em que garantiu o FPM nominal. 

Para Ziulkoski, as medidas do governo ajudam, mas não resolvem o proble-

ma dos Municípios. “O FPM é a maior urgência dos prefeitos no atual momento 

que o fechamento de contas não bate, e nós esperávamos que o governo aten-

desse esse pedido. São mais de três mil prefeitos que podem ser ficha-sujas e 

essas medidas ajudam, mas não tiram a corda do pescoço de ninguém”, de-

fende e ressalta. “O rombo de mais de 1,8 bilhão precisa ser coberto”, afirma.

Segundo o presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do 

Sul (Assomasul) e prefeito de Chapadão do Sul, Jocelito Krug, seu Município 

mesmo tendo um dos melhores Índices de Desenvolvimento Humano (IDHs) 

do Estado não escapou da crise financeira. “Estamos passando sérias dificulda-

des e ninguém aqui quer sair da carreira política preso, eu quero honrar minha 

trajetória e minha família, e não vou sair como um ladrão, os prefeitos estão 

clamando por ajuda”, argumenta ele durante a reunião.

Após o anúncio das medidas, os prefeitos fizeram um relato emocionado 

de suas dificuldades e apelaram para que a questão do FPM fosse analisada 

com mais cautela, pois as medidas anunciadas não salvariam os prefeitos das 

punições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

“Queremos construir um diálogo com o governo. É preciso achar uma 

forma para esse encaminhamento do FPM, que é muito sério. O importante 

agora é levar em conta a realidade dos Municípios, o governo mexeu no caixa 

dos Municípios e deixou os gestores na mão na hora de pagar as contas”, con-

firma o presidente.

A ministra sensibilizada pelos apelos dos gestores se comprometeu a trazer 

uma resposta sobre o tema no dia 29 de novembro e afirmou que negociará 

junto à presidente Dilma Rousseff e à área econômica do governo um possível 

aumento do repasse de verba federal a prefeituras pelo FPM.

Mobilização  

ideli se compromete a negociar com 
dilma mais verbas para municípios
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Os prefeitos lotaram o auditório do Senado Federal no dia 13 de novem-

bro com a expectativa de receber uma resposta do governo sobre o pacote de 

ajuda que a Confederação Nacional de Municípios (CNM) e os presidentes das 

entidades estaduais entregaram na última mobilização. 

O documento entregue à ministra de Relações Institucionais, Idelli Salvatti, 

no dia 10 de outubro, pelo presidente da entidade, Paulo 

Ziulkoski, pede apoio financeiro aos Municípios em razão 

das quedas constantes do Fundo de Participação dos Mu-

nicípios (FPM) causadas pelas desonerações do governo 

ao Imposto de Produtos industrializados (IPI). 

O prefeito de Araújos (MG), Júlio César Ferreira, contou 

à Agência CNM que ocorreu a queda do FPM e do ICMS e 

ele foi obrigado a cobrir essas despesas demitindo mais de 

50 funcionários. “Cortamos horas extras, e esse problema 

tem prejudicado a área da Saúde, pois não temos como 

levar os pacientes para o entorno”, explica o prefeito, que 

também tem fechado a prefeitura nas sextas-feiras como 

medida de contenção de gastos e orientou a nova prefeita 

eleita a participar da mobilização da CNM.

A prefeita eleita de Araújos (MG), Sônia Maria Ba-

tista, aceitou as orientações do prefeito e participou da 

mobilização. “Eu compareci porque estou assustada com 

a situação, é uma transição complicada, pois a gente sa-

be que o governo toma decisões sem pensar no Município. É minha primei-

ra experiência como prefeita e vamos ter um mandato de insegurança se a 

posição do governo não mudar, pois as expectativas econômicas não são 

boas”, avalia a nova gestora, que continua a parceria com a CNM à procura 

de apoio à gestão pública.

A prefeita de São João do Paraíso (MA), Eva Íris Martins, também concorda 

com a gestora Sônia. “A transição política não vai ser fácil, pois dependemos do 

FPM e não temos recurso próprio, mesmo cortando muitos gastos”, argumenta.

Os prefeitos que participaram da mobilização aguardam nova resposta 

do governo sobre a questão do FPM, pois o pacote de medidas anunciado não 

agradou aos gestores, que buscavam uma aporte financeiro para a questão 

do FPM, que segundo a CNM pode deixar mais de três mil prefeitos ficha-suja. 

A ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, se comprometeu a 

negociar com a presidente Dilma Rousseff novas medidas para os Municípios 

até o dia 29 de novembro.

Promessa de sarney – Antes do encerramento da mobilização, Paulo 

Ziulkoski e os representantes das entidades estaduais foram recebidos no ga-

binete do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP). O senador foi solícito 

ao apelo dos gestores municipais. Ziulkoski entregou o mesmo ofício elaborado 

pela CNM para a ministra Ideli Salvatti. “As perdas já passam de R$ 1,8 bilhão, 

e os prefeitos correm o risco de serem fichas-sujas”, explicou.

Atento, Sarney recebeu explicações também sobre os Restos a Pagar (RAP) 

– devidos pela União aos Municípios – e dos impactos do salário-mínimo e do 

piso dos professores. “Quando os deputados e os senadores criam essas despesas 

aqui no Congresso, isso prejudica os Municípios. Agora tem prefeito devendo 

salários, e as contas serão rejeitadas”, esclareceu Ziulkoski.

Os demais participantes da reunião confirmaram as dificuldades, e o por-

ta-voz fez o pedido: “penso que o Senado poderá nos ajudar com o governo 

federal para que ele nos atenda com o auxílio financeiro”. 

“Sem dúvida alguma, vou encaminhar”, respondeu José Sarney. O presi-

dente da Casa advertiu que todas as vezes que os prefeitos vão ao Senado, são 

bem atendidos, com prioridade. Porém, o senador fez um alerta. “Apesar do 

problema com a LRF, a questão é muito mais social do que política. É assim que 

temos de pensar. Deve-se evitar demissões e falta de pagamento aos servidores”.

A promessa de Sarney foi repassada por Ziulkoski aos prefeitos que es-

peravam no auditório. Houve manifestações de participantes a favor de mais 

mobilizações. Ziulkoski encerrou o encontro e pediu que os prefeitos continu-

assem a manifestar apelo ao governo, mesmo longe de Brasília. “Só estamos 

pedindo o que era nosso e foi tirado”.

Mobilização  

transição de mandato será 
complicada para gestores
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Há pouco mais de um mês para o fechamento 

das contas e entrega de mandatos, 1,5 mil gestores 

municipais se reuniram em Brasília no dia 13 de 

novembro. Convocados pela Confederação Nacio-

nal de Municípios (CNM), eles estiveram no Senado 

Federal, nas dependências do auditório Petrônio 

Portela, para esperar a resposta do governo fede-

ral referente aos pedidos feitos para ajudar os Mu-

nicípios que vivem uma aguda crise econômica.

No dia 10 de outubro, também por meio de 

mobilização, os representantes municipalistas 

foram recebidos pela ministra de Relações Insti-

tucionais, Ideli Salvatti. Na ocasião, lhe foi entre-

gue um documento onde a Confederação mostra 

quais as dificuldades e pede auxílio financeiro, com 

destaque para restituição do que foi perdido com 

o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 

O principal financiador das prefeituras perdeu só 

este ano R$ 1,8 bilhão por causa das desonerações 

do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI), 

exonerado pelo governo de Dilma Rousseff, como 

política contra crise.

Pela manhã, logo no início do encontro, o 

presidente Ziulkoski recebeu alguns senadores 

e deputados solidários às reivindicações muni-

cipalistas. Ele ressaltou a importância que eles 

têm para evitar mais problemas aos Municípios. 

“O Congresso permite que o governo federal faça 

as desonerações que nos prejudicam. E eles fazem 

o que querem. Somos marionetes nas mãos do go-

verno”, lamentou.

Royalties –  Paulo Ziulkoski lembrou que um 

dos pedidos feitos pelos prefeitos foi atendido no 

dia 6 de novembro: a votação do Projeto de Lei (PL) 

2.565/2011, que redistribui os royalties de petróleo 

entre todos os Estados e Municípios. “Os partidos 

tinham de ouvir os prefeitos, assim como foi na 

votação dos royalties e temos de parabenizá-los.” 

O autor e o relator do PL no Senado, senadores 

Wellington Dias (PT-PI) e Vital do Rêgo (PMDB-PB), 

também marcaram presença na mobilização. “A vi-

tória nos royalties é o primeiro passo para a discus-

são do novo Pacto Federativo. Valeu a pena mais de 

sete horas debatendo por uma boa ideia”, defen-

deu Vital. De acordo com ele, a nova distribuição do 

imposto pago pela extração do petróleo no Brasil 

era uma lacuna que precisava ter sido preenchida.

“Se Deus quiser, nós vamos construir uma vi-

tória. As gerações futuras não vão nos perdoar se 

fizermos uma distribuição injusta”, alegou Welling-

ton Dias. Em relação a este tema, o presidente da 

CNM lamentou a ausência dos governadores na 

campanha pela sanção presidencial do projeto. 

“Onde estão eles que vão ganhar milhões com os 

royalties?”, questionou.

APoio PArLAmeNtAr – Um dos senadores 

que discursou pelo ressarcimento aos Municípios 

foi Valdir Raupp (PMDB-RO). “Um país que tem R$ 

1,5 bilhão de reserva não pode deixar que a maio-

ria dos prefeitos termine o mandato infligindo a 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)”, considera. 

Segundo o congressista, a União agiria em prol 

da população e não só dos gestores.

“Eu andei um pouco pelo Brasil este ano e 

senti o drama dos prefeitos”, contou o senador Ál-

varo Dias (PSDB-PR). O colega senador Waldemir 

Moka (PMDB-MS) pediu: “espero que seja editada 

uma Medida Provisória para salvar os Municípios 

ainda este ano”.
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Mobilização  

Prefeitos voltam a Brasília para obter 
resposta do governo sobre crise


