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Carta do Presidente

Prezado(a) municipalista,

A Rede Municipalista conta cerca de 4 mil Agentes Municipalistas ca-
dastrados e, ano a ano, se consolida como uma grande força em prol dos 
interesses dos Municípios. Seu principal objetivo é ampliar o canal de co-
municação e interação entre o movimento municipalista e os agentes polí-
ticos do Brasil.

Os integrantes da Rede têm acesso exclusivo a conteúdos que farão 
a diferença no aperfeiçoamento e no relacionamento com os demais agen-
tes políticos. A proposta é que todos estejam afinados com as lutas munici-
palistas: prefeitos, vereadores, servidores em geral e cidadãos.

Este guia foi elaborado para levar ao conhecimento de gestores e 
servidores públicos informações sobre a Rede Municipalista e orientações 
sobre a figura do Agente Municipalista. Por meio de tópicos, são elencadas 
as competências, responsabilidades e ações essenciais para o desenvol-
vimento da Rede.

Boa leitura!

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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1. Entenda a Rede 
Municipalista

O projeto Rede Municipalista nasceu da intenção da Confederação Na-
cional de Municípios de organizar uma grande rede de pessoas capacitadas, 
aptas para atuar em bloco e, com isso, garantir a obtenção de conquistas em 
prol dos Municípios. 

Em âmbito local, são personagens da Rede:

 ¡ prefeitos – participam das mobilizações e se dedicam a iniciativas 
como a de pressionar os parlamentares pela causa municipalista; 

 ¡ vereadores – têm como papel defender na Câmara as bandeiras 
municipalistas, estimular os demais a votar em defesa dos Municí-
pios e conscientizar a população; 

 ¡ Agente Municipalista – o grande protagonista da Rede é o elo entre 
a CNM, as prefeituras e os atores políticos brasileiros; 

 ¡ entidades regionais estaduais – ligadas à CNM, as entidades são 
braços operacionais da Rede, no sentido de mobilizar e engajar as 
prefeituras para que participem do movimento com a indicação dos 
Agentes.
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2. Quem é o Agente 
Municipalista? 

O Agente Municipalista desenvolve uma postura de liderança e desem-
penha um papel de interlocutor entre a CNM e o Município. É uma função 
estratégica que exige empoderamento sobre as ações do projeto, facilidade 
em se manter atualizado e disponibilidade de tempo para responder ao con-
tato da CNM e participar das ações.

2.1   Benefícios

O Agente Municipalista tem acesso garantido à área de conteúdo ex-
clusivo do Portal CNM (<http://www.cnm.org.br>). Nesse espaço são dispo-
nibilizadas as informações da Rede Siconv, CiDados, Panorama, Plataforma 
Êxitos, vídeo-aulas, ações judiciais, entre outras. 

Além disso, com o contato atualizado, o Agente recebe informes e alertas 
importantes, com conteúdo personalizado, sobre o que há de mais relevante 
nos fatos que impactam o Município. É convidado a participar de eventos de 
integração com membros da Rede Municipalista de todo o Brasil, permitindo 
compartilhamentos e busca de soluções conjuntas.

Também tem contato direto com os representantes e técnicos da CNM, 
para a solução de dúvidas e busca de orientações, e participa mais do pla-
nejamento das ações da CNM e da definição das prioridades do movimento 
municipalista.

2.2   Perfil	

Devem ser características do Agente:
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1. ser uma pessoa de bem, ética, correta, honesta e disposta a traba-
lhar para construção de um país melhor;

2. ter o compromisso de cumprir aquilo com que se compromete, “co-
locando a mão na massa” sempre que necessário;

3.  ter a capacidade de agir quando obstáculos surgirem no caminho;
4. ter dedicação para o estudo e para a atualização de informações 

constantemente;
5. ser articulado e estar disposto a trabalhar por um cenário positivo 

para os Municípios na votação dos temas importantes em Brasília;
6. possuir capacidade de análise;
7. saber aonde quer chegar e confiar em si mesmo;
8. ser capaz de manter a automotivação, mesmo em situações difíceis;
9. ser capaz de exercer liderança, de motivar e de orientar outras 

pessoas;
10. ser criativo na solução de problemas.

2.3   Atribuições 

O Agente Municipalista mantém o prefeito bem informado, na constru-
ção de seu discurso como agente político junto à sociedade, sobre as ações 
da CNM, associações e federações de Municípios, seus estudos e relatórios, 
sobre as mobilizações políticas e, principalmente, sobre as informações que 
dizem respeito ao seu Município e região. Também compartilha informações 
e dados estatísticos sobre serviços públicos locais e regionais. Uma troca de 
informações que qualificará o trabalho de todos municipalistas.

Além disso, possibilita o levantamento mais detalhado das diferentes 
realidades locais, subsidiando os estudos realizados em Brasília, as análises 
e as soluções propostas pela CNM, a maior participação dos Municípios na 
mobilização pelas pautas prioritárias do movimento municipalista, e disse-
mina informações, conhecimento e experiências sobre gestão pública local.
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2.4   Cadastro 

O Agente é um servidor de confiança do prefeito, selecionado entre os 
funcionários municipais (efetivos ou não). Para credenciá-lo, basta preencher 
o formulário disponível no site da Rede Municipalista (www.rede.cnm.org.br) e 
enviar por e-mail um ofício, assinado pelo prefeito, confirmando a indicação, 
para redemunicipalista@cnm.org.br

Modelo de Ofício

Eu, __________________________________________, prefeito(a) do 
Município de _____________________________________________, 
solicito o credenciamento do(a) Agente Municipalista do meu Mu-
nicípio conforme dados abaixo:

AGENTE MUNICIPALISTA

Nome Completo: _____________________________________________, 

Cargo/função (na prefeitura): _________________________________

Celular: ____________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________

___________________________________________
Prefeito(a) Municipal
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3. Passo a Passo para 
uma Atuação Eficaz 

Você já sabe o que é a Rede Municipalista, enquadra-se no perfil es-
perado do Agente Municipalista e está com o seu cadastro atualizado? Ago-
ra é o momento da ação! Confira um passo a passo sugerido para o melhor 
aproveitamento do seu potencial como membro fundamental da Rede. Ao fi-
nal, um capítulo de perguntas e respostas pode esclarecer seus principais 
questionamentos. 

3.1   Participe do grupo da Rede no Telegram

Os Agentes Municipalistas contam com uma ferramenta de comunica-
ção direta com outros Agentes do Brasil e também com a equipe de técni-
cos da CNM. O grupo tem como objetivo a troca de informações e debates 
sobre temas importantes para a gestão municipal. Os participantes também 
são avisados sobre cursos de capacitação, bate-papos semanais, entre ou-
tras atividades.

Para participar, baixe o aplicativo e solicite a sua inclusão pelo site <ht-
tp://www.rede.cnm.org.br>, clicando no ícone Participe da Rede no Telegram, 
localizado na parte superior da página.

Regras de conduta

Como todo grupo em que se congregam muitas pessoas, algumas re-
gras precisam ser estabelecidas para a manutenção da disciplina e da har-
monia na troca de informações. Antes de solicitar a entrada no grupo, é im-
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portante estar ciente dessas regras. Elas estão disponíveis, em texto e vídeo, 
no site da Rede (www.rede.cnm.org.br), no menu superior.

3.2   Faça o Curso de Formação de Agente 
Municipalista

Para a criação de um canal articulado de comunicação entre os téc-
nicos municipais para a troca de conhecimento organizado, a Rede oferece 
uma capacitação inicial, com duração de 16 horas, divididas em dois dias de 
atividades teórico-práticas. O Curso de Formação de Agentes Municipalistas 
possibilita a qualificação nos principais temas de gestão pública, bem como 
o aprofundamento para a intervenção direta dos Municípios nas pautas que 
tramitam no Congresso Nacional.

A partir de 2018 também serão oferecidas capacitações na modalida-
de EAD.

Metodologia 

Por meio de atividades teórico-práticas são abordados todos os temas 
da pauta prioritária da CNM e assuntos como licitações públicas, gestão, pre-
vidência, financiamento e o processo de tramitação legislativa no Congres-
so Nacional.

Os participantes recebem como material todas as notas técnicas e con-
teúdos técnicos produzidos pela CNM nos últimos anos, além de um arquivo 
detalhando proposições em tramitação no Congresso Nacional sobre temas 
relativos aos Municípios.

	FIQUE ATENTO!
A abertura das novas turmas é divulgada periodicamente 
no grupo da Rede no Telegram.
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3.3   Estude e participe das outras capacitações 
oferecidas

Depois de formados, os Agentes têm o desafio de conhecer todo o ma-
terial disponibilizado nas capacitações e participar de cursos oferecidos à 
distância. Entre as atividades de capacitação continuada, está o Bate-Papo 
com a CNM, que é um encontro semanal e on-line com os técnicos da Con-
federação para troca de informações e esclarecimento de dúvidas sobre os 
principais temas da gestão municipal. 

Os bate-papos já realizados estão disponíveis na galeria de vídeos 
da Rede Municipalista pelo endereço <http://www.rede.cnm.org.br/videos>.  

	FIQUE ATENTO!
A agenda de bate-papos é divulgada semanalmente nos 
sites da Rede, da CNM e no grupo do Telegram.

3.4   Mantenha-se sempre atualizado!

Recomendamos que você inclua em sua rotina diária o acesso aos prin-
cipais canais de comunicação da CNM e da Rede Municipalista. Nesses es-
paços, você vai encontrar informações atualizadas sobre temas importantes 
para o seu Município, pauta municipalista, votação de projetos importantes, 
campanhas, pesquisas, publicações, estudos técnicos entre outros materiais. 

Confederação Nacional de Municípios
<http://www.cnm.org.br>

Rede

Rede Municipalista
<http://www.rede.cnm.org.br>
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Observatório Político
<http://www.politico.cnm.org.br> 

Biblioteca da CNM
<http://www.cnm.org.br/biblioteca> 

TV CNM
<http://www.youtube.com/tvportalcnm>

Facebook Fanpage CNM
<http://www.facebook.com/cnm> 

3.5   Atualize o(a) prefeito(a)!

Ao receber um alerta da CNM, por meio de SMS ou mensagem no gru-
po do Telegram, leia e estude a informação atualizada. Em seguida, atualize 
o prefeito sobre os passos a serem tomados.

Os alertas são enviados em momentos de urgência, nos quais seja ne-
cessária uma atuação direta e imediata do Agente Municipalista ou do prefeito 
para que possam agir na defesa da pauta de reivindicações.

3.6   Mobilize-se!

Existem diferentes formas de mobilização, e todas devem ser usadas, 
pois a combinação delas aumenta a pressão sobre os parlamentares para 
exercerem o seu papel, o de representantes dos interesses do povo. Para a 
eficácia das ações, é importante reconhecer as diferenças das funções de 
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cada Casa do Congresso. Os anseios gerais da população são o foco da 
Câmara dos Deputados, enquanto o Senado Federal representa os Estados 
e as causas relacionadas à Federação. Com clareza sobre os papéis de de-
putados e senadores, você tem as seguintes ferramentas para mobilizá-los:

Direta
Via telefonemas, cartas, e-mails e telegramas.

Indireta
Quando se recorre a outros atores para influenciar a atuação do parla-

mentar como, por exemplo, a população de uma dada localidade ou os ve-
readores de um Município que é a base do parlamentar.

Individual
Por cidadãos, em expressão própria ou ação popular. Nessa situação, o 

próprio prefeito ou seus secretários procuram o parlamentar individualmente.

Coletiva
Agindo coletivamente, por meio de grupos ou organizações represen-

tativas, pode-se atingir um número maior de parlamentares individualmente, 
e de bancadas ou frentes parlamentares que atuam no Congresso Nacional. 
Um exemplo de ação coletiva é a própria atuação da CNM com a Câmara e 
o Senado.
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4. O que é o Movimento 
Municipalista Forte?

Em mais de duas décadas de Marchas, a CNM se consolidou, não ape-
nas dentro do Brasil, mas também no cenário internacional, como protagonis-
ta na representação política e na busca de oportunidades de cooperação e 
promoção econômica para os Municípios brasileiros. 

A força do movimento municipalista não se faz apenas com a Confede-
ração. Ela se faz com a união de agentes políticos, de servidores e − jamais 
podem faltar − dos cidadãos, atores fundamentais, que sempre têm de ser 
atraídos para as mobilizações, pois a razão das lutas é a elevação da quali-
dade no serviço prestado.

Cada vez mais fortalecido, o movimento municipalista busca a revisão 
do pacto federativo, com partilhas de recursos e responsabilidades mais jus-
tas, para assim, proporcionar melhoria nas finanças das administrações mu-
nicipais e mais autonomia.

Curso de formação de Agentes 
Municipalistas em Brasília/DF

Curso de formação de Agentes 
Municipalistas em Goiânia/GO
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5. Pacto Federativo

O Brasil é uma Federação. Significa que os recursos públicos deveriam 
ser descentralizados e compartilhados entre os Municípios, os Estados e a 
União. É a forma de aproveitar a principal vantagem do modelo federativo: a 
adequação das leis e instituições às necessidades específicas de cada re-
gião. Mas sofremos com um paradoxo: a maior parte dos recursos está con-
centrada nas mãos da União, mas o peso das obrigações recai nos Estados 
e nos Municípios.

A luta por um pacto federativo mais justo e equânime é a principal 
pauta política da CNM. É em busca de descentralização e de autonomia pa-
ra os Municípios que a entidade desenvolve suas ações. Esse esforço pro-
duz reivindicações concretas, algumas já atendidas e outras ainda a serem 
conquistadas. 

Curso de formação de Agentes 
Municipalistas em Recife/PE

Curso de formação de Agentes 
Municipalistas em Fortaleza/CE
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6. Pauta Municipalista

São as proposições que têm um impacto direto na administração dos 
Municípios brasileiros e a sua aprovação resulta em melhoria em curto prazo 
das contas municipais. As propostas estão distribuídas conforme a Casa on-
de tramitam atualmente, isto é, Senado Federal ou Câmara dos Deputados.  

Participante da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios acompanhando a Pauta, 
que tem sua versão impressa tradicionalmente lançada durante o evento
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7. Perguntas e Respostas

Outros questionamentos podem ser encaminhados para: 
redemunicipalista@cnm.org.br

Como faço para alterar o Agente Municipalista do meu 
Município?
Envie um e-mail para redemunicipalista@cnm.org.br com a indicação, as-
sinada pelo prefeito, do novo Agente Municipalista e solicite a substituição.

O que é o Curso de Formação de Agentes Municipalistas?
É uma capacitação oferecida pela CNM, que conta com uma metodologia 
diferenciada com atividades teórico-práticas. O curso prepara o Agente Mu-
nicipalista para atuar em todas as áreas da gestão municipal e para agir com 
os atores políticos, deputados e senadores, para a aprovação da pauta prio-
ritária municipalista. Tem duração de 16h, divididas em dois dias.

Quantas pessoas de cada Município podem participar do 
curso?
Como as vagas são limitadas, é permitida a participação de apenas dois 
Agentes por Município.

O Curso de Formação de Agentes Municipalistas tem custo?
Não. O curso é gratuito para todos os Agentes de Municípios filiados à CNM.
Não estão inclusas despesas de transporte, alimentação e hospedagem.
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O que levar para o Curso de Formação de Agentes 
Municipalistas?
Documento de identificação com foto (Ex: RG, CNH etc.) e computador ou 
equipamento com acesso à internet.

Como se inscrever no curso?
Acesse o site da Rede Municipalista (www.rede.cnm.org.br), clique na op-
ção “Cursos” (www.rede.cnm.org.br/curso), escolha o local mais próximo ao 
seu Município, clique em ‘’Inscreva-se aqui’, preencha os dados solicitados, 
clique em “gravar”.

Quem tem direito à carteirinha de Agente?
Todos os Agentes Municipalistas de Municípios filiados à CNM que concluí-
ram o curso de formação e permanecem atuando na função.

Quanto tempo leva para a entrega da carteirinha?
De duas a três semanas após o recebimento da foto pela CNM. Quem tirou a 
foto no curso tem o processo agilizado.

Qual o e-mail para enviar a foto para a carteirinha de Agente?
Envie para atendimento@cnm.org.br. 

O	curso	fornece	certificado?
Sim, ao final do curso o Agente recebe um certificado. Quem não recebeu, 
pode solicitar para redemunicipalista@cnm.org.br.

Como faço para acessar o conteúdo exclusivo da CNM?
Entre em contato com o atendimento institucional da Confederação pelo fone 
(61) 2101-6000 ou pelo e-mail atendimento@cnm.org.b e solicite um login e 
senha de acesso. É preciso ter em mãos o número do CPF.
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Quem tem direito ao acesso exclusivo?
Prefeitos e Agentes de Municípios filiados à CNM.

Quem pode participar dos bate-papos semanais com a CNM?
Prefeitos, Agentes Municipalistas e demais interessados nas prefeituras nos 
temas propostos.

Onde os temas dos bate-papos são divulgados?
No sites da Rede Municipalista e da CNM, redes sociais e no grupo da Re-
de no Telegram.

Perdi a transmissão ao vivo do bate-papo, como eu acesso 
posteriormente?
Os vídeos ficam disponíveis no site da Rede (www.rede.cnm.org.br/videos) e 
no canal da CNM no YouTube (m.youtube.com/user/TVportalCNM). 

Quem pode participar do grupo da Rede no Telegram?
Todos os Agentes Municipalistas indicados pelos prefeitos.

Como faço para participar do grupo?
Baixe o aplicativo do Telegram em seu celular e solicite a inclusão neste link: 
<http://www.rede.cnm.org.br/telegram>.

Por que o grupo está no Telegram e não no WhatsApp? 
Porque a ideia é que todos os Agentes possam estar em contato em um úni-
co grupo, e o WhatsApp tem limitação de usuários por grupo. No Telegram, 
é possível chegar a 5 mil pessoas.



Agente Municipalista: competências, responsabilidades e ações essenciais26

Onde estão publicadas as regras de conduta do grupo no 
Telegram? 
As regras estão disponíveis em texto e vídeo na parte superior do site da Re-
de: <http://www.rede.cnm.org.br/regras-de-conduta-do-grupo-rede-munici-
palista-da-cnm-no-aplicativo-telegram>.

Tenho um documento para encaminhar à CNM, para qual 
e-mail devo enviar?
Envie para atendimento@cnm.org.br. 

Todos os Municípios conveniados com a CNM têm acesso a 
Plataforma Êxitos?
Sim. A Plataforma Êxitos é uma das ferramentas oferecidas pela área de con-
teúdo exclusivo da CNM. Portanto, todos os Municípios filiados têm acesso 
garantido.

Quais os recursos oferecidos pelo conteúdo exclusivo da 
CNM?
Entre os principais recursos estão Rede SINCOV, CIDados, Panorama, Trans-
parência, Portal das Transferências Constitucionais e Plataforma Êxitos.

Qual o telefone da CNM? 
(61) 2101-6000

Qual o endereço da nova sede da CNM?
SGAN Quadra 601 Módulo N
Brasília/DF | CEP: 70.830-010
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8. Contatos das Áreas 
Técnicas da CNM

Assistência Social 
a.social@cnm.org.br
Perguntas e respostas: <http://www.cnm.org.br/areastecnicas/
perguntas_e_respostas/desenvolvimento-social>

Cultura
cultura@cnm.org.br
Perguntas e respostas: <http://www.cnm.org.br/areastecnicas/
perguntas_e_respostas/cultura>

Desenvolvimento Rural
d.rural@cnm.org.br
Perguntas e respostas: <http://www.cnm.org.br/areastecnicas/
perguntas_e_respostas/agricultura-e-pecuaria>

Finanças
financas@cnm.org.br
Perguntas e respostas: <http://www.cnm.org.br/areastecnicas/
perguntas_e_respostas/financas>

Internacional
internacional@cnm.org.br
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Meio Ambiente e Saneamento
meioambiente@cnm.org.br
saneamento@cnm.org.br

Saúde
saude@cnm.org.br
Perguntas e respostas: <http://www.cnm.org.br/areastecnicas/
perguntas_e_respostas/saude>

Turismo
turismo@cnm.org.br

Contabilidade Pública
contabilidade.municipal@cnm.org.br
Perguntas e respostas: <http://www.cnm.org.br/areastecnicas/
perguntas_e_respostas/contabilidade>

Defesa Civil
defesacivil@cnm.org.br
Perguntas e respostas: <http://www.cnm.org.br/areastecnicas/
perguntas_e_respostas/defesa-civil>

Educação
educacao@cnm.org.br
Perguntas e respostas: <http://www.cnm.org.br/areastecnicas/
perguntas_e_respostas/educacao>

Governo Eletrônico
governoeletronico@cnm.org.br
Perguntas e respostas: <http://www.cnm.org.br/areastecnicas/
perguntas_e_respostas/governo-eletronico>
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Jurídico
juridico@cnm.org.br

Planejamento Territorial e Habitação
habitacao@cnm.org.br
Perguntas e respostas: <http://www.cnm.org.br/areastecnicas/
perguntas_e_respostas/desenvolvimento-urbano>

Trânsito e Mobilidade
transito@cnm.org.br
Perguntas e respostas: <http://www.cnm.org.br/areastecnicas/
perguntas_e_respostas/transito-e-mobilidade>
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