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Evite filas: faça o credenciamento no dia 8 de abril
Nesta edição:

Solenidade terá presença de autoridades dos três Poderes
Nosso arranjo federativo é perverso, afirma presidente Jair Bolsonaro
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Palavra do presidente
Unidos pelo Brasil. Esse é o tema da XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, consolidada como o
maior evento político do país em número de autoridades. São mais de duas décadas de lutas e vitórias em
um espaço que reúne e une gestores de todo o país e
todas as legendas partidárias focados em um mesmo
objetivo: buscar melhorias na gestão local e na qualidade de vida da população.
É o momento de promover o diálogo e unir esforços
para construir um novo pacto federativo, que fortaleça efetivamente a gestão local e permita enfrentar com eficiência
a necessidade de ofertar à população brasileira melhores serviços
públicos. Neste ano, a nossa expectativa está no encontro dos gestores municipais com o novo governo federal e os parlamentares eleitos para o período 2019/2022. Assim, a Marcha – que tradicionalmente ocorre em maio – está marcada para os dias 8 a 11 de abril, a fim de
coincidir com os 100 dias de vigência dessa nova gestão.
Vamos reforçar a pauta prioritária dos Municípios, que está dividida em transitória – aquela que garante um alívio a curto prazo aos

cofres municipais –, e estruturante – importante para todos
os Entes federativos e que vai promover o desenvolvimento a médio e a longo prazo ao nosso país. São vários assuntos que nos preocupam e para os quais temos sugestões viáveis de solução.
O Movimento Mulheres Municipalistas (MMM),
que compõe o conselho político da CNM desde 2018,
tem também espaço importante em nosso evento.
Prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, secretárias, parlamentares e outras autoridades femininas vão mostrar
o poder da mulher na política brasileira.
Juntos, iremos mostrar a vontade e a força que temos para participar das decisões e contribuir com as soluções para a crise enfrentada pela nossa população. Esperamos receber na capital federal cerca
de oito mil gestores de todo o país para mostrar que estamos unidos
por um só Brasil.
Glademir Aroldi
Presidente da CNM

Família Municipalista

Visita de gestores à sede da CNM

PREFEITOS DE BABAÇULÂNDIA
E CACHOEIRINHA/TO

SILVIO PEDROTTI
Prefeito de São José das Missões/RS

FÁBIO DONIZETE DA SILVA
Prefeito de Prado/SP

PREFEITO E VEREADORES
DE RODOLFO FILHO/RN

HELIO BRUNING
Prefeito de Três Barras do Paraná/PA

PEDRO SILVA
Prefeito de São Domingos/SE

AYRES SCORSATTO
Prefeito de Juquitiba/PR

CLÊNIO BOEIRA DA SILVA
Prefeito de Dom Feliciano/RS

ANDRE GOMES
Prefeito de Boa Vista/PB

HIDELFONSO ARAÚJO
Prefeito de Abel Figueiredo/PA

JADSON GALVÃO
Prefeito de Coaraci/BA

CLOVIS SALDANHA
Prefeito de São Gabriel da Cachoeira/AM

CLAUDINEI SINGOLANO
Prefeito de Alto Garças/MT

JARBAS MARTINI
Prefeito de Itaqui/RS

SONYARA DE SOUZA RIBEIRO
Prefeita de Lagoa de Velhos/RN

ADELITA PARMESAM
Prefeita de Quatiguá/PR

MARIA ORLANDA
Prefeita da Oiapoque/AP

PRESIDENTE DA CÂMARA E
VEREADORES DE ITABIRITO/MG
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Entrevista

Nosso arranjo federativo é perverso,
afirma presidente Jair Bolsonaro
Divulgação

A regulamentação do pacto federativo é
a principal luta do movimento municipalista liderado pela Confederação. A entidade
alerta que as responsabilidades repassadas
aos Entes locais ano após ano não são acompanhadas dos recursos necessários para que
os gestores possam cumprir um número cada vez maior de obrigações. Esse cenário foi
reforçado pelo presidente da República, Jair
Bolsonaro, em entrevista ao Boletim CNM.
“Hoje, nosso pacto federativo funciona numa lógica contrária a esta, com concentração
da arrecadação dos impostos no nível federal;
menos de 30% disso sendo devolvido para Estados e Municípios”, afirmou. Ele destacou,
ainda, que esse desequilíbrio é o que faz com
que os gestores municipais ainda precisem
vir a Brasília com “pires na mão”.
Bolsonaro reforçou ainda que o lema
“Mais Brasil e menos Brasília” significa um
ideal em que os recursos sejam cada vez mais
geridos pelos Entes locais. Além disso, o presidente defendeu a importância de os gestores locais se mobilizarem para sensibilizar os
parlamentares em relação à necessidade de
aprovar a reforma da previdência. Veja a entrevista na íntegra.
Entre as respostas dos presidenciáveis
durante painel na Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios do ano passado, destacou-se sua fala sobre o repasse direto aos
Municípios. Qual a importância da medida e como ela está sendo implementada?
Em 2018, o povo brasileiro nos deu um voto de confiança para que levássemos à frente
um projeto que envolvia, dentre outras coisas, fazer com que o governo passasse a servir ao povo, aos pagadores de impostos, e eu
entendo que isso passa inevitavelmente pela
revisão do pacto federativo, para que os governos locais possam dispor de autonomia
verdadeira, dependendo menos de Brasília.
E hoje vejo que mais importante do que aumentar o volume de recursos transferidos de
Brasília para os Municípios é permitir que os
recursos arrecadados na localidade fiquem
por lá mesmo, sendo aplicados nas prioridades definidas pelos cidadãos locais, sem precisar, assim, de os prefeitos virem a Brasília
com o “pires na mão”.
No entanto, hoje, nosso pacto federati-

vo funciona numa lógica contrária a esta,

infinita de recursos, fazendo com que se ve-

com concentração da arrecadação dos im-

ja como mais interessante tentar buscar um

postos no nível federal; menos de 30% disso

dinheiro em Brasília do que promover o de-

sendo devolvido para Estados e Municípios;

senvolvimento local.

além de esta devolução não se transformar

Eu entendo que esse arranjo federativo é

em serviços públicos que reflitam o esforço

perverso, estimula a competição predatória

empenhado pelos trabalhadores e empreen-

por recursos e inibe a cooperação. Enfim, é

dedores das localidades em que os impostos

um arranjo que não nos ajuda a superarmos

federais foram arrecadados. Ou seja: há uma

nossas diferenças sociorregionais, não forta-

hipertrofia federal e uma distribuição de re-

lece o accountability e não nos leva a termos

cursos que não privilegia o trabalho e passa

uma Federação forte. Tanto é que esse mode-

uma falsa lógica de que a União é uma fonte

lo, que existe há mais de cinquenta anos e vem
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sendo aprofundado desde a década de 1960,
não nos trouxe mudanças nas condições de
bem-estar das regiões menos desenvolvidas
do país. Por isso, queremos promover essas
mudanças em nossa pactuação federativa, devolvendo para os cidadãos, nas suas cidades
e nos seus Estados, a autonomia para que decidam sobre onde aplicar os recursos que foram gerados a partir de suor do trabalho que
se deu naquela região.
Como eu disse na Marcha de 2018, o processo não é fácil. A estrada é longa, mas entendo que esta é uma forma de tratar o assunto que, antes de tudo, respeita o trabalhador
e o empreendedor brasileiros, que todos os
dias saem de suas casas para dar duro e conseguir gerar renda; renda esta que os governos vão lá e ficam com uma parte. Nada mais
justo do que permitir que essa parte da renda dos trabalhadores que virou imposto arrecadado passe a estar sujeita à vigilância e
à alocação definida por estes mesmos cidadãos. E não há forma melhor de permitir isso do que fazendo com que os estes recursos
nem cheguem a colocar os pés em Brasília,
mas fiquem no local em que foram gerados
e arrecadados.
Os pleitos do movimento municipalista giram em torno de uma questão principal, a regulamentação do pacto federativo. A luta, de anos, vai ao encontro do lema
adotado em seu governo, de “Mais Brasil,
Menos Brasília”?
Sim, “Mais Brasil, menos Brasília” representa um ideal para o governo federal em que
os Entes da Federação são cada vez menos dependentes de transferências federais e mais
autônomos para escolher onde alocar os seus
recursos. Como respondi antes, “Mais Brasil,
menos Brasília” significa um ideal em que cada vez mais os recursos são gerados e geridos
nos próprios Municípios, em que a pirâmide
é invertida e o poder flui dos cidadãos para o
Estado, dos cidadãos para o nível político municipal, deste para o estadual, e do estadual
para o federal. Esta é a lógica que passei para
o ministro Santos Cruz, para que seja adotada
pela Secretaria de Governo, na coordenação
da elaboração da proposta do governo federal de revisão do pacto federativo.
O governo completará 100 dias de gestão em 11 de abril, quando estará ocorrendo a Marcha em Brasília. O que os gestores podem esperar desse marco temporal
– avanços até lá e a comemoração, juntamente com o maior evento em número de
autoridades políticas do país?
Esperamos que por esse momento toda
a sociedade e todos os grupos de interesse

já estejam compreendendo que não podere-

tão para superar a crise a curto, médio e

mos ter crescimento econômico e criação de

longo prazo?

oportunidades de geração de emprego e ren-

O governo federal está firmemente com-

da de forma sustentável enquanto o governo

prometido com a adoção das medidas neces-

federal precisar incorrer em seguidos défi-

sárias para que o Brasil possa retomar o ca-

cits, bem como tirar tan-

minho do crescimento

tos recursos das pessoas

econômico. E, desta vez,

e das empresas, via endividamento ou tributação,
para custear um sistema
previdenciário perverso,

“A aprovação das

um caminho sustentável,

reformas da previdência

uma economia livre, me-

fundado em pilares de
nos dependente do Esta-

que privilegia poucos em

e do pacto federativo

detrimento de muitos, e

são marcos essenciais,

nomia e na liberdade dos

que operarão efeitos

plementar medidas que

que coloca nas costas das
gerações futuras todo o peso pelo sustento financeiro do sistema vigente. Para isso, é importante que
governadores e prefeitos
atuem junto aos deputados federais e aos senadores que representam

do, mais calcada na autocidadãos. Queremos im-

de curto, médio e

tragam melhoria para o

longo prazos para a

com mais segurança ju-

ambiente de negócios,

retomada do caminho da

rídica, e que facilitem a

prosperidade no Brasil”.

querem empreender.

os seus Estados, sensibi-

vida dos brasileiros que
Confiamos nos brasileiros e entendemos que

lizando-os da necessidade de termos a refor-

o governo tem a obrigação de ajudar quem

ma da previdência aprovada o quanto antes,

queira empreender. Entendo que a aprova-

dado que isso também trará benefícios para

ção das reformas da previdência e do pacto

o equilíbrio das contas das prefeituras e dos

federativo são marcos essenciais, que opera-

governos estaduais de todo o Brasil.

rão efeitos de curto, médio e longo prazos para a retomada do caminho da prosperidade

A crise financeira pela qual passou o

no Brasil, pois propiciarão sensível melho-

país impactou a vida da população e a ad-

ra nas contas públicas, sem aumento de tri-

ministração municipal. O que os gestores

butação, além de desonerarem as atividades

brasileiros podem esperar da atual ges-

produtivas e os investimentos.
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Artigo

Plataforma + Brasil: um
sonho ou realidade?
No imaginário da opinião pública brasileira

do que o anunciado e que aquele dinheiro que

indeterminado. Quinto, precisamos de uma rede

prevalece a figura de Municípios sobrevivendo

ficou na mão dos governadores também não

colaborativa de capacitação e apoio à gestão lo-

de recursos federais. Estudos da CNM, porém,

virá este mês.

cal, com fortalecimento de mecanismos de con-

revelam que em 2017 37% dos recursos execu-

Por isso, a luta da CNM é pelo fortalecimen-

tados pelos Municípios tiveram como origem

to das instituições brasileiras, que parecem não

trole social, como os conselhos municipais e da

órgãos federais, sendo que 23% são constituí-

estar funcionando. Ciente da falta de dinheiro,

O sonho é que todas essas distorções sejam

dos por fonte de repartição fiscal garantidos na

a proposta é trocar cada vez promessas de re-

corrigidas pela Plataforma + Brasil. A CNM apoia-

Constituição de 1988. Na contramão desse pen-

cursos voluntários por mais repasses continua-

rá a assinatura do normativo +Brasil, em subs-

samento predominante, observa-se que, nos úl-

dos à totalidade dos Municípios. Só na platafor-

tituição ao Decreto 6.170/2007. Defendemos a

timos dez anos, houve uma redução de 5% do

ma Siconv, em que tramita apenas 1% de todo

gradativa incorporação de 100% dos recursos

peso das transferências intergovernamentais

o recurso que chega ao Município, há projetos

transferidos pela União para os Municípios, em

sobre a receita disponível municipal, ocasiona-

em andamento datados de 2008, com orçamento

plataforma única, no prazo de 4 anos.

da pela diminuição de repasses federais e o au-

empenhado acumulado em mais de 23 bilhões

mento das arrecadações próprias municipais.

só para os Municípios. A mé-

as melhorias processuais e tec-

Dos outros 14% de recursos com origem fe-

dia nacional de execução des-

nológicas promovidas pela Re-

deral, maior parte são transferências destinadas

ses projetos ultrapassa o man-

a programas de saúde, educação e assistência so-

dato de um prefeito. E a culpa

cial, legalmente estabelecidos dentro do precei-

parece continuar nas mãos dos

to de responsabilidade compartilhada. Ao todo,

Municípios.

Câmara de Vereadores.

A proposta da Plataforma +Brasil aproveitará

A luta da
CNM é pelo
fortalecimento
das instituições
brasileiras, que
parecem não estar
funcionando

de Siconv, como os aplicativos
de monitoramento on-line de
obras por georreferenciamento; a inteligência artificial da

são mais de 100 programas de repasses conti-

O projeto Êxitos da CNM

nuados aos Municípios, com valores congela-

contabilizou recentemente

análise de pareceres da presta-

dos no tempo. A ironia é que esses repasses são

mais de 5.000 oportunidades

considerados obrigatórios, mas não a atualiza-

para captação de recursos nos

ção dos respectivos valores. Em muitos deles, a

órgãos federais. Um mesmo ar-

defasagem já soma mais de 70% do valor inicial.

gumento, repetido várias vezes,

Um dos principais pleitos do movimento muni-

fez com que a população acre-

cipalista é recuperar aos poucos esses valores e

ditasse na explicação única da falta de projeto.

por mandatária, engenharias e prefeituras que

garantir a atualização anual. Para a XXII Mar-

A verdade, porém, é que não há recursos finan-

permitem a alteração corretiva na execução de

cha a Brasília foram selecionados cinco progra-

ceiros para todos os projetos, as emendas par-

obras, bens e serviços.

mas de caráter republicano que alcançam qua-

lamentares não são impositivas, resultando em

Em 2019, para que o sonho se integre à rea-

se a totalidade dos Municípios: Pnae (merenda);

um grande desperdício de tempo e recurso pe-

lidade, a CNM terá como pauta junto ao Minis-

Pnate (transporte); IGD (Bolsa-Família); PAB Fi-

los servidores municipais.

tério da Economia, além da assinatura do nor-

ção de contas, que reduzirá de
até 5 anos para 4 meses a análise do processo; e os painéis
gerenciais e de transparência
para o acompanhamento das
etapas e dos serviços realizados

xo e Estratégia da Saúde da Família (ESF). Se es-

O compromisso com o Brasil exigirá uma

mativo +Brasil, a integração do Siconv com o

ses cinco programas fossem 100% atualizados,

união de todos os setores para mudar esta rea-

Comprasnet, que aprimorará as licitações para

o impacto orçamentário em 2019 seria de 6,2 bi-

lidade. Primeiro, é preciso mais transparência,

sistema on-line; a confecção do sistema de alerta

lhões. Enquanto nada acontece, os Municípios

com o desenvolvimento de uma plataforma única

instantânea de prazos, prioridades e urgências

vão pagando a conta da União.

e simples que garanta mais rastreabilidade dos

para os prefeitos e demais atores; e a prestação

Antes fosse a correção inflacionária o úni-

recursos. Segundo, é urgente uma repactuação

de contas dos Municípios geradas automatica-

co problema dos Municípios. Embora muito se

nacional com definição de prioridades claras so-

mente após finalização do contrato ou entrega

fale em cooperação federativa, apoiado sobre a

bre o que receberá recursos e criar alternativas

da política pública.

égide do investimento tripartite, o dinheiro re-

para os projetos que deverão ser abandonados.

Em 2020, a Plataforma +Brasil dará conti-

passado para atender às políticas definidas pe-

Ao corrigir erros de obras inacabadas do passa-

nuidade ao processo gradativo de incorporação

los gestores federais está longe de ser suficiente

do antes de se comprometer com novas promes-

de fundos, repasses obrigatórios e discricioná-

frente ao custo efetivo. A cada um real recebi-

sas, daremos um fim aos restos a pagar da União

rios, respeitando as regências normativas ante-

do, os Municípios são obrigados a colocar pelo

com os Municípios, que já somam 33 bilhões.

riores, mas se direcionando para um processo

menos outros três. Enquanto a União repassa

Terceiro, a revisão do PPA federal em 2019 tem

de redesenho das transferências, objetivando a

0,36 centavos, o custo médio da merenda dia

de ser capaz de padronizar normas e reduzir a

desburocratização, a simplificação, a integra-

é 4,50. O repasse de 10.685 mil para a ESF não

quantidade de novos programas voluntários e

ção, a rastreabilidade e a efetiva entrega de po-

é suficiente para arcar nem um terço do valor

valorizar os repasses continuados (atualmen-

líticas conectadas às reais necessidades locais.

real de 42.500 mil. E os Estados? Quebrados, al-

te subfinanciados). Quarto, precisamos rever o

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

guns não conseguem repassar nem os impostos

método de prestação de contas, que a estrutura

Gustavo Cezário é diretor-executivo da CNM

constitucionais aos Municípios. Ou seja, além de

federal não consegue analisar, e o gestor muni-

e secretário da Federação Latino-americana

pagar a conta da União, o gestor municipal des-

cipal é fadado a guardar caixas de cópias de do-

de Municípios (Flacma). Mestre em relações

cobre que o preço da mercadoria é bem maior

cumentos em cômodos da sua casa por tempo

internacionais pela Universidade de Brasília.
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Credenciamento

Evite filas: registre-se no dia 8
A Marcha a Brasília reúne anualmente cerca
de oito mil participantes durante os quatro dias
de programação. E um dos primeiros passos ao se
chegar a esse grande evento é realizar o credenciamento – momento em que a Confederação atualiza e confirma os dados dos participantes, bem como verifica as singularidades de cada Município.
Importante ressaltar que, para atender a todos de
forma rápida, a entidade disponibiliza dezenas de
guichês. O credenciamento terá início às 14 horas
do dia 8 de abril, no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Evite filas e se antecipe.
Já na terça-feira, 9 – abertura oficial do encontro –, o credenciamento será aberto a partir das 7
horas. A sugestão da CNM é de que os participantes estejam no local o quanto antes para realizar
o processo que, neste dia, será realizado também
pela equipe de segurança do Palácio do Planalto.
Lembramos que no auditório principal cabem 6 mil
pessoas e que a entrada será por ordem de chegada.
Além de dar nome e localidade a quem participa, o crachá permite o acesso a um mundo de
conhecimentos municipalistas. A programação é
extensa e vai desde colher informações e sanar
dúvidas com técnicos da CNM até ouvir o que representantes do governo federal tem a dizer ou
anunciar aos gestores municipais.

É a terceira vez na Marcha?
A Confederação preparou uma surpresa aos
gestores que participam do evento pela terceira
vez consecutiva. Se é o seu caso, informe na área
de credenciamento e viva a Marcha de uma maneira diferente.

Viva a Marcha

ESPAÇO EXCLUSIVO
Uma novidade para o Município
que é contribuinte da Confederação: os
gestores municipais terão acesso a um
espaço exclusivo. No ambiente, prepa-

Com o sentido de ser Marcha, a equipe da

rado para atender quem passar por lá,

CNM passou meses tentando imaginar um cená-

estarão disponíveis notebooks; atendi-

rio em que você, participante, prefeito, prefeita,

mento personalizado para atualização

gestor, gestora, vereador ou vereadora, sentisse na

de documentos; workshops de conteú-

pele cada segundo do que vai se passar na Mar-

do exclusivo da entidade, como a plata-

cha. Sendo assim, te convidamos a, de fato, viver

forma Êxitos; além de um mini estúdio

e respirar o evento. Mas como vai ser possível?

de TV para depoimento de quem esti-

Nós explicamos: desde o momento que você pi-

ver no local e um totem para impres-

sar no Centro de Convenções até o encerramento,

são de fotos.

você estará convidado a integrar um mundo di-

Se você não é associado, mas tiver

gitalmente novo. Através de plataformas de inte-

interesse, uma equipe estará disponível

rações espalhadas por todos os ambientes, nós te

para realizar a filiação de novos contri-

apresentaremos cada detalhe da Marcha, as nos-

buintes, bem como, apresentar a gama

sas publicações e vídeos.

de serviços oferecidos pela CNM. Duran-

Certamente a experiência será única. Outros

te a Marcha, não deixe de conferir es-

detalhes, ainda, vão colocar os participantes num

se espaço exclusivo feito especialmen-

universo paralelo, onde a palavra interação será o

te para você.

diferencial. Viva essa experiência. Seja a Marcha.

ALIMENTAÇÃO
NO EVENTO
Antecipe a compra da sua alimentação no evento. No local tem um restaurante que fica localizado atrás do
palco principal e que ofertará 7 pratos quentes e 7 pratos frios, além de
bebidas e sobremesas pelo valor de
R$68,00. Para antecipar, os gestores
podem comprar o voucher no momento do credenciamento. Outra opção de
alimentação é uma lanchonete que fica localizada na área de exposições do
evento, com lanches reforçados – como
cachorro-quente; hambúrguer; misto
quente; salada no pote; salgados diversos; sucos; refrigerantes; cafés; e chocolates. A compra destes itens só será
feita no próprio local.
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Abertura

Solenidade terá presença de
autoridades dos três Poderes
A Marcha talvez seja uma das poucas oportunidades que um prefeito tem de estar frente
a frente com um chefe do Executivo federal. E
um dos poucos momentos que líderes dos Três
Poderes estarão dispostos a ouvir e a debater as
principais demandas municipalistas. Há anos esse
momento acontece na abertura do maior evento,
em número de autoridades, da América Latina.
Marcada geralmente pela emoção do hino
nacional e pelo vídeo de abertura preparado para surpreender os gestores, a solenidade nesta
edição tem confirmada a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, e seus ministros.
Além disso, presidentes dos tribunais federais e
do Legislativo devem comparecer na abertura.
Diversos parlamentares e outras autoridades
também já confirmaram presença, não só na
abertura como em outros momentos do evento
(veja na página 9).
Além disso, a Marcha acontece no período
em que o governo deve apresentar um resumo
dos primeiros 100 dias de atuação. A expectativa
da entidade é que o evento seja palco de grandes
conquistas. “A Marcha será o espaço para promover o diálogo, unirmos esforços de forma a
construir um novo pacto federativo que permita
enfrentar com eficiência a necessidade de ofertar para a população brasileira mais e melhores
serviços públicos, a fim de garantirmos avanços
no desenvolvimento social e econômico de nosso país”, lembra o presidente da CNM.
Glademir Aroldi tem se reunido com assessores da Secretaria Especial de Assuntos Federativos (SAF) e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República para
alinhar as demandas municipais, a participação
de ministros e do presidente da República no
evento. Nas ocasiões, o líder municipalista sempre destaca a importância do avanço de pautas
prioritárias do movimento municipalista como,
por exemplo, o repasse adicional de 1% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para o
mês de setembro, a prorrogação da Medida Provisória (MP) 868/2018 e o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). (Saiba mais sobre a pauta nas páginas 10 e 11).
O evento já se tornou referência na defesa
da pauta municipalista. Entretanto, além do papel institucional, a Marcha é espaço de debates
e oficinas de trocas de experiência. No local, os
gestores municipais terão diversos eixos para escolher quais temas mais lhe interessam. Toda a
programação, a principal e a paralela, pode ser
conferida no site do evento.
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Lançamentos

Marchando sem parar: novidades
movimentam programação
A programação da XXII Marcha a Brasília em

MuniCiência é uma ação pioneira da CNM em

Defesa dos Municípios não vai parar neste ano. Os

parceria com universidades e apoio da União

participantes irão conhecer projetos da Confede-

Europeia para identificar, reconhecer e reapli-

ração em parceria com entidades e organizações

car práticas inovadoras em gestão municipal.

que são relevantes para a administração munici-

Depois, ocorre o lançamento de 165 estudos

pal. Os horários dos lançamentos dessas ações po-

sobre desenvolvimento urbano sustentável do

dem ser encontrados na programação do evento

Programa de Cooperação Urbana Internacio-

como Temas Municipalistas e ocorrem nos dias 9

nal para América Latina (IUC-LAC).

e 10 de abril, de 15 em 15 minutos.

Esse material apresenta experiências exi-

No dia 9 de abril, será assinado o Termo de Coo-

tosas implementadas em cinco países da Amé-

peração com o Sistema das Nações Unidas no Bra-

rica Latina, incluindo o Brasil, que abordam 11

sil, que reúne 26 agências da Organização. O obje-

temas. Entre eles, o desenvolvimento de cidades

tivo da cooperação abrange áreas de comum ação

inteligentes; sistemas de energia limpa; trans-

entre as duas entidades, como forma de promover

porte sustentável; construções verdes; gestão

o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sus-

ambiental e regeneração urbana.

tentável (ODS). Alinhado a essa cooperação, o Sistema também apoia a entidade em temas como o
Movimento de Mulheres Municipalistas (MMM).
Também na área de atuação internacional da CNM, está previsto o lançamento do projeto Interiorização + Humana – da Casa Civil.
A expectativa com essa ação é sensibilizar sobre a
necessidade de interiorizar os migrantes que estão atualmente na fronteira como, por exemplo,
em Roraima.
A CNM tem trabalhado com instituições da
sociedade civil e do governo federal para o lançamento da campanha onde todos poderão apoiar
os Municípios que decidirem receber migrantes.
Está prevista a presença de um representante do
governo federal, do Alto Comissariado das Nações
Unidas para Refugiados (Acnur) e também do presidente da CNM, Glademir Aroldi. Além disso, será
realizada uma arena com essa temática com experiências de prefeitos que já receberam imigrantes.

MuniCiência e IUC
Depois, será a vez do MuniCiência. Neste ano,
serão lançados os guias de reaplicação do Prêmio
e abertas as inscrições para o ciclo 2019/2020. O

Termo de cooperação
Cooperação entre a CNM e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).
Esse ato visa a buscar soluções inovadoras para os Municípios brasileiros. A intenção desse
acordo é desenvolver soluções estratégicas e
projetos especiais que possam criar, primorar, promover e validar a criação de soluções
inovadoras em Cidades Inteligentes.

CNM Qualifica
Com o objetivo de qualificar os gestores
e melhorar a arrecadação municipal em diferentes localidades do país, os participantes da Marcha irão conhecer o projeto CNM
Qualifica. A Confederação e as entidades municipalistas parceiras têm promovido eventos de capacitação de servidores municipais
em todo o país. Durante a Marcha, o público
terá a oportunidade de conhecer mais detalhes do CNM Qualifica e a programação da
visita da comitiva municipalista nas cidades
brasileiras. O lançamento está previsto para
o dia 9 de abril.

Plataformas
Êxitos e + Brasil
Na quarta-feira, 10 de abril, a partir das 12h30, ocorrem os lançamentos
das Plataformas Êxitos e + Brasil. As
ferramentas foram desenvolvidas pela
CNM em parceria com instituições e com
o governo federal. A Plataforma Êxitos
concentra em um único ambiente oportunidades de captação de recursos e programas federais de repasse continuado.
Na Marcha, serão divulgadas novidades
para os dois ambientes.
Dentre elas, volume diversificado
de oportunidades nacionais e internacionais, filtradas de acordo com o perfil
do Município. Ainda será apresentado
um novo painel gerencial, onde o usuário conseguirá analisar visualmente toda a estrutura dos programas federais. O
lançamento da Plataforma + Brasil ocorre logo em seguida, às 13h. A ferramenta representa quebra de paradigma no
modelo nacional de transferências de
recursos que permite execução direta
do recurso empenhado e a rastreabilidade da execução das políticas públicas
em todos os Municípios do país.
A CNM trabalha com o Ministério da
Economia para gerar transferências simplificadas de recursos apenas pela plataforma +Brasil e apoia a transformação do Sistema Siconv devido à análise
de prestação de contas informatizadas,
monitoramento on-line da execução de
obras por painel de gerenciamentos e
aplicativos, além de rastreabilidade por
OBTV nesta plataforma. A expectativa é
de que em 4 anos estejam na Plataforma 80% das transferências de recursos
da União aos demais Entes.
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Ministérios

Parcerias para melhorar política local
Além da manhã de terça-feira, 9 de abril,
quando alto escalão do governo e lideranças
municipalistas prestigiarão a solenidade de
abertura da Marcha, o Poder Executivo Federal estará presente, em peso, em outros dois
períodos. A partir das 14h de terça e da quarta-feira, 10, o palco principal terá uma extensa programação com os Ministérios, incluindo
pronunciamentos de autoridades e cobranças
da entidade das pautas apresentadas às pastas. A participação no evento tem sido garantida pelos próprios ministros e suas equipes,
que se encontraram com o presidente Glademir Aroldi em diferentes ocasiões nesses primeiros três meses do ano.
Nas reuniões ministeriais, a CNM apresentou cadernos com propostas que precisam ser
atendidas para melhorar a execução das políticas públicas em nível local. Algumas a serem

ministração municipal e a população.

cumentos é o pacto federativo. Além de desta-

implementadas nos primeiros 100 dias de gover-

Com tantos temas prioritários a tratar com

car a maior luta do movimento municipalista,

no, que coincidem com a Marcha, outras de mé-

a equipe do ministro da Economia, Paulo Gue-

a Confederação listou medidas que contribuem

dio e longo prazo por demandarem maiores in-

des, a Confederação entregou um caderno com

para o maior equilíbrio entre as responsabili-

vestimentos – de tempo, estruturais, técnicos ou

35 propostas que envolvem da Nova Previdên-

dades e a arrecadação da gestão local. “A im-

financeiros. As pastas de Economia, Educação,

cia à Plataforma Mais Brasil. Aliás, a nova pla-

plementação das medidas iniciais e estruturan-

Saúde, Cidadania, Agricultura, Desenvolvimen-

taforma para transferências, convênios e con-

tes necessita do trabalho conjunto e do mútuo

to Regional e Meio Ambiente devem apresentar

tratos é tema transversal e está abordado em

apoio entre as Casas e os Municípios, porque a

aos cerca de oito mil participantes do encontro

cadernos para diferentes pastas.

CNM acredita que um Brasil forte se faz com a

as ações que vão beneficiar diretamente a ad-

Outro assunto que ganhou destaque nos do-

participação de todos”, conclui Aroldi.

A CNM entregou 10 cadernos
com mais de 100 propostas
municipalistas aos Ministérios:

• Casa Civil

• Cidadania

• Segov

• Meio Ambiente

• Economia

• Agricultura

ra o gestor sobre o saldo em conta em diversas áreas, ou seja, os valores que estão

• Educação

• Des. Regional

disponíveis, mas o Município não tem conhecimento ou não executou, será um dos

• Saúde

• Justiça

LANÇAMENTOS
Entre as apresentações ministeriais, estão previstos alguns lançamentos (leia
mais na página 8). O Dinheiro na conta, que traz informação disponibilizada pa-

destaques do evento.
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Congres

Pauta prioritária: Observatório para
Listar todos os projetos que tramitam no Con-

reiro, durante um café que contou com mais de

gresso Nacional e impactam a gestão municipal

180 parlamentares e a coleta de assinaturas para

positiva ou negativamente e acompanhar a atua-

a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa

ção dos parlamentares no que diz respeito aos

dos Municípios. Agora, as mais de oito mil autori-

pleitos dos gestores não são tarefas simples. Com

dades locais reunidas na capital – entre prefeitos,

esse desafio, a CNM criou o Observatório Político,

secretários, vereadores – irão defender as suas

uma ferramenta exclusiva, de fácil entendimento

prioridades e cobrar atuação favorável aos En-

e disponível na internet, que ganhou ainda mais

tes municipais na gestão 2019-2022. Tradicional-

relevância em razão do alto índice de renova-

mente, a Marcha recebe os presidentes das duas

ção do quadro no Legislativo: 47,3% na Câmara

Casas, no caso o deputado Rodrigo Maia (DEM-

dos Deputados e 87% no Senado. Boa parte dos

-RJ) e o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP). Ao

recém-empossados exerce o primeiro mandato

lado de outros congressistas, eles alinham a pauta

político, o que exige ainda mais sensibilidade e

prioritária e se comprometem com as votações.

MMM

dedicação das lideranças para orientá-los sobre

Em relação ao ano passado, a expectativa é

as demandas e as peculiaridades dos Municípios

ainda maior. Tanto pela renovação do quadro

de Norte a Sul do país. É fundamental que cada

político e pelas reformas que devem passar pe-

Dois anos após o lançamento do Movimento

municipalista conheça os representantes do seu

lo Legislativo, quanto pela volta da tramitação

Mulheres Municipalistas (MMM), a Marcha abre

Estado para reivindicar compromisso.

das Propostas de Emenda à Constituição. As PE-

espaço, no palco principal, para lideranças polí-

A Marcha a Brasília será a grande oportuni-

Cs não puderam ser apreciadas nos plenários em

ticas e técnicas femininas discutirem O Poder da

dade de os gestores apresentarem os pleitos e a

2018 e enfrentaram morosidade nas comissões

Mulher na Política. Durante os meses que ante-

articulação política do movimento. Um primeiro

por causa do decreto de intervenção federal na

cederam o evento, representantes do MMM se

encontro ocorreu na sede da CNM em 13 de feve-

segurança pública do Rio de Janeiro.

reuniram em diferentes cidades para reforçar
o convite às gestoras – prefeitas, vice-prefeitas,
secretárias e vereadoras –; às primeiras-damas;

Frentes dos Municípios
e do pacto federativo

às parlamentares; às ministras e à primeira-dama da República. O número de mulheres eleitas
para a Câmara dos Deputadas subiu de 51 para

Nessa legislatura, as pautas municipalistas

77, o que representa 15% do total. Já, no Senado,

serão tratadas, principalmente, pelas Frentes

são 12 representantes em exercício. A importân-

Parlamentares Mistas em Defesa dos Municí-

cia de incluí-las na programação do maior en-

pios e do Pacto Federativo. Elas foram lançadas,

contro da gestão municipal se dá pela discussão

com o apoio total da CNM, e os parlamentares

e pelo alinhamento da pauta prioritária. Assim

integrantes terão o desafio de fazer avançar e

como pelo espaço de reflexão e diálogo sobre a

aprovar pleitos importantes aos governos locais.

participação da mulher na política e nos processos decisórios.
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ra monitorar e Marcha para avançar
ANOTE
Os painéis Observatório Político e
Congresso Nacional na Marcha ocorrem
logo cedo na quarta-feira, 10 de abril. Um
dos pontos altos da programação política do evento, a plenária está prevista para iniciar as atividades do dia às 8h e encerrar às 11h30, tendo sequência com o
MMM – O Poder da Mulher na Política,
que deve contar com a participação de
deputadas e senadoras.

Bancadas estaduais
Em um país de extensão continental, é natural que cada região tenha suas características
e demandas. Identificar e dialogar sobre o perfil e as necessidades com os parlamentares, para garantir a diversidade e a abrangência nacional das propostas e das políticas públicas é,
portanto, uma das funções das entidades municipalistas. O encontro com as bancadas estaduais é indispensável nesse processo. Com a
renovação recorde das Casas, a CNM incentiva
uma aproximação com os deputados e os senadores da base, e a Marcha não deve ser o único
momento para isso. Os gestores devem sempre
manter contato telefônico com os parlamentares para falar da pauta nacional do movimento
e solicitar a presença deles na Marcha. E encontros nos Estados para discutir a pauta têm acontecido em alguns Estados.

Pauta
Anualmente, a CNM compila e divulga os
projetos prioritários em tramitação no Congresso e a pauta completa. Em 2019, mais uma vez, a
Marcha será a ocasião para o lançamento da lista, que abrange as diferentes áreas da entidade.
Na pauta prioritária, constam mais de 15 pleitos,
entre matérias que já tramitam ou que devem ser
apresentadas. Sete delas são chamadas de estruturantes, pela maior complexidade e potencial
de reformulação da administração local e federal. Já o caderno chamado pauta municipalista
deverá conter mais de 150 propostas. O material ficará disponível no Observatório Político.

NÃO DEIXE DE
ACOMPANHAR
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Fórum de Consórcios:
tradição garantida na Marcha
Firmar parcerias por meio de consórcios

os desafios legais, operacionais, as perspectivas

públicos tem sido uma alternativa encontra-

das cooperações e a valorização das parcerias.

da pelos gestores para diminuir dificuldades

O deputado Geninho Zuliani (DEM-SP) vai

e cumprir obrigações que são comuns entre

participar do evento e se comprometeu com a

os Municípios. O trabalho de cooperação inter-

pauta legislativa dos consórcios na Câmara.

municipal cada vez mais ganha notoriedade na

Dados da CNM apontam que a busca por con-

administração pública local, e a temática esta-

sórcios cresceu significativamente. Ao todo,

rá na programação principal da XXII Marcha a

o Brasil conta com 491 consórcios, sendo que,

Brasília com a realização do 1º Fórum Muni-

dos 5.568 Municípios, 4.081 participam de pe-

cipalista de Consórcios. No dia 10 de abril, a

lo menos uma cooperação. A programação da

partir das 13h, representantes da CNM, presi-

Marcha também inclui uma arena conjunta

dentes de consórcios, superintendentes e ges-

com a área técnica do Jurídico da CNM, que tra-

tores marcam presença no evento para contar

tará da responsabilização dos prefeitos e dos

suas experiências. Na ocasião, serão debatidos

presidentes dos consórcios por improbidade.

Fique por dentro

Conecte-se e viva uma experiencia única
Interação, integração e inovação. Essas foram algumas das palavras
que nortearam o planejamento da XXII Marcha a Brasília. A proposta
da Confederação é tornar um dos maiores eventos políticos do país em
uma experiência inesquecível aos cerca de oito mil participantes que
devem estar presentes no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) entre os dias 8 e 11 de abril.
Um importante lembrete aos gestores é que nesta edição a programação da Marcha não para, ou seja, das 8h às 18h o evento disponibilizará painéis, palestras e lançamentos de forma que em todo tempo o
palco principal e as plenárias paralelas estarão disponíveis aos participantes. Assim, nossa dica é: se organize, confira nossa programação
completa e escolha de quais espaços pretende participar.
E como aproveitar tudo o que a Marcha tem de melhor? A resposta
é: conecte-se. Pelo computador, pelo telefone fixo, pelo tablet ou pelo celular, você pode acessar os diversos canais que a CNM disponibiliza para se manter próxima dos gestores municipais e da população dos 5.568
Municípios brasileiros. Importante lembrar que, para tornar essa comunicação
mais efetiva, é fundamental manter o seu
cadastro sempre atualizado.
Para começar a viver essa experiência, baixe o aplicativo da CNM, disponível
para versão Android ou IOS. O download

Aumente o som do seu celular
Nessa 22ª edição, a Marcha trará uma abertura diferente, em que os municipalistas serão convidados a aumentar o volume do aparelho celular. Interatividade é uma marca garantida nessa solenidade. Assim, ao se registrar no evento, lembre-se de informar seu número de contato para que você não fique de
fora. É a informação chegando em tempo real diretamente até você. Aproveite!

#EuSouaMarcha
A Confederação também está presente nas principais redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, Flickr, Youtube e LinkedIn. Quer fazer parte dessa
grande rede? Curta as páginas da Confederação, faça seus registros do evento
e marque a CNM usando a hashtag #EuSouaMarcha.

Confederando
Chegou em Brasília pelo aeroporto internacional? Que tal tirar uma foto
com o Confederando, ícone da CNM? O personagem simboliza os gestores municipais que deixam seus Municípios para estarem em Brasília em busca de melhores condições de vida para suas populações. O Confederando estará recepcionando os prefeitos que chegam de longe tanto no aeroporto quanto no local do
evento. Faça sua foto com o Confederando e marque a CNM nas redes sociais.

Transmissão ao vivo

do app pode ser feito por meio do Goo-

Não conseguirá estar presente? Não tem problema, o evento será trans-

gle Play e da App Store, respectivamen-

mitido ao vivo pelos canais de comunicação da entidade: Facebook e Youtu-

te, buscando-se o termo “CNM”. Por meio

be. Acompanhe e interaja comentando e destacando suas impressões sobre

da ferramenta, você receberá informa-

o evento. Uma novidade desta edição é que serão realizadas entrevistas com

ções e alertas importantes à gestão mu-

muitas autoridades federais e locais. Além disso, a transmissão também se-

nicipal. Além disso, o app terá um espa-

rá realizada em 360, o que permitirá aos telespectadores a sensação de estar

ço exclusivo dedicado à Marcha, onde os

dentro do evento.

participantes poderão visualizar toda a

Outro espaço que os participantes terão para falar é o IGTV do Instagram.

estrutura do evento conferir a progra-

Um colaborador da entidade estará circulando pelo evento para gravar de-

mação e as principais notícias do evento.

poimentos de gestores que queiram mandar um recado para seu Município.
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Internacional

CNM na Cúpula Hemisférica
de Governos Locais de 2020
Reunir representantes locais latinos americanos para debater o desenvolvimento local e
buscar soluções, por meio de ação coordenada de
implementação de políticas públicas regionais,
é o objetivo da Cúpula Hemisférica de Prefeitos e Governos Locais. A XIII edição da Cúpula, que ocorrerá em março de 2020, será lançada durante a programação principal do maior
evento municipalista dos últimos tempos, no dia
10 de abril, às 15h.
“A Marcha reúne milhares de municipalistas
e, dentre eles, representantes da América Latina.
E fazer o lançamento da próxima Cúpula nesse
ambiente é bastante significativo, uma vez que
o evento será aqui no Brasil”, avalia o presidente da CNM, Glademir Aroldi. Ele se refere ao encontro que ocorrerá em Pernambuco (PE), promovido pela CNM em parceria com a Federação
Latino-americana de Cidades, Municípios e Associações de Governos Locais (Flacma), a Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe)
põe incentivar e fortalecer a apropriação política

território anfitrião e a população local, o evento

Anualmente, a Cúpula reúne municipalis-

da agenda de inovação – pelos governos locais –,

prevê a articulação com organizações e grupos

tas dos 24 países do continente e, após 13 anos,

a fim de que contemplem o cotidiano dos habi-

locais para a promoção de atividades culturais,

o evento retorna ao Brasil. Com a proposta Cida-

tantes e as comunidades territoriais.

artísticas, de capacitação, de tecnologia e de re-

e com o governo do estadual.

des Inovadoras para as Pessoas, o encontro pro-

Com a proposta de deixar um legado para o

creação em espaços públicos e privados da cidade.

Estados

Novidade na programação:
Fórum de Governadores
A Marcha sempre recebe representantes dos Estados durante suas
atividades, no entanto, em plenárias aleatórias. Este ano, a programação
traz uma inovação, o Fórum de Governadores, que propõe reuni-los durante a programação principal – no dia 10 de abril às 15h30. “Será um
espaço para promover o diálogo e a união de esforços para construir um
novo pacto federativo que permita enfrentar com eficiência a necessidade de ofertar mais e melhores serviços para a população”, explica o presidente da CNM, Glademir Aroldi.
Os governadores dos 26 Estados e do Distrito Federal foram convidados
para o encontro com os municipalistas, por meio de ofício. Muitos também
receberam o convite, em mãos, dos presidentes das entidades estaduais.
O objetivo é tratar da relação federativa e da pauta convergentes, com
foco na articulação dos prefeitos com os governadores. E a expectativa é
promover a reflexão e buscar alternativas às questões que influenciam
diretamente o cotidiano da população e a gestão das cidades. Dentre as
pautas comuns é possível mencionar os royalties de petróleo, o Piso Nacional do Magistério, o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios (FPE e FPM) e a regulamentação da Lei Kandir.
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Institucional

Participe da assembleia-geral
A inclusão do Movimento Mulheres Muni-

O termo, de origem do inglês to comply, significa

cipalistas (MMM) no estatuto da Confederação

agir de acordo com regras, instruções internas e

Nacional de Municípios (CNM) foi uma impor-

comandos. Em resumo, a estratégia é adotar me-

tante decisão aprovada pelos municipalistas, du-

didas para evitar, detectar e/ou corrigir inconfor-

rante a assembleia-geral de 2018. Assim, como o

midade. Também manter a observância rigorosa

exemplo acima, diversos outros direcionamentos

da legislação, a aplicação de princípios éticos nas

do movimento serão tomados durante o chama-

tomadas de decisões e a preservação da integri-

mento deste ano, previsto para a quarta-feira,

dade dos colaboradores e da alta administração.

10 de abril, às 17h30, no auditório principal.

Ao instituir a ferramenta, a CNM pretende

O presidente da CNM, Glademir Aroldi, con-

não só monitorar e assegurar práticas e con-

voca os demais integrantes da diretoria e os pre-

dutas legais e orientadas pela política institu-

sidentes estaduais e microrregionais a mobiliza-

cional, como também servir de exemplo aos

rem seus correligionários para estarem presentes

gestores municipais para que façam o mesmo.

na assembleia. Os prefeitos dos Municípios filia-

“Essa ferramenta vai trazer maior transparên-

dos à CNM têm direito a voto, mas é importante

cia às nossas ações e vai aumentar, ainda mais,

a participação de todos os municipalistas, uma

o comprometimento e o nosso rendimento no

vez que os próximos encaminhamentos do mo-

trabalho”, explica Aroldi. Ele destaca ainda que

vimento nacional serão definidos.

o legado deste um ano de gestão e os preparati-

A adoção da ferramenta compliance nos processos da CNM será um dos assuntos tratados.

vos para os Encontros Novos Gestores também

NOVOS
GESTORES
Os encontros Novos Gestores são promovidos pela CNM, em parceria com as
entidades estaduais e microrregionais,
em todos os anos de eleições municipais.
O Objetivo é reunir os prefeitos eleitos,
principalmente os de primeiro mandato, para apresentar o movimento municipalista e para indicar ações de capacitação para uma gestão de qualidade.
A primeira edição do projeto foi em 2004,
nos Estados, e os preparativos para os
encontros de 2020 começam agora, durante a Marcha.

serão abordados.

Justiça

Ministro da Justiça e STJ
marcam presença em debate
Justiça, Transparência e Probidade.
Esse é o tema da plenária marcada para o dia
10 de abril, às 17h30, que conta com a presença
do ministro da Justiça do Brasil, juiz Sérgio Moro; e de representantes do Supremo Tribunal de
Justiça (STJ), ministro Mauro Luiz Campbell e
ministro aposentado Gilson Dipp. O objetivo da
plenária é abordar os temas fundamentais para a gestão municipal, em seus aspectos legais
e práticos, e debater leis e projetos que tratam
dessas três premissas.
Para entender melhor a importância do debate, vale destacar os termos a serem tratados.
Arrow-Circle-Right JUSTIÇA – o reconhecimento do mérito
de alguém ou de algo. Apesar de ser um

blica, intrínseca no conceito de publici-

conceito abstrato, a ideia é estabelecer

dade, e atualmente deve ser promovida

blicas para fins de aperfeiçoamento das políticas no âmbito local, a Marcha deste ano propõe

equilíbrio nas interações sociais, com im-

por meio da internet.

abordar os temas com autoridades nos assuntos.

parcialidade entre os interesses das pes-

Arrow-Circle-Right PROBIDADE – previsto indiretamente

“É preciso mostrar a realidade da gestão local e

soas envolvidas em determinado grupo

nos princípios da administração públi-

os desafios, uma vez que a maioria dos prefei-

social.

ca, por meio da moralidade e da eficiên-

tos busca promover gestões eficientes e dentro

cia, o conceito traz a ideia de integrida-

da legalidade”, destaca o presidente da CNM,

de, honestidade e retidão.

Glademir Aroldi.

Arrow-Circle-Right TRANSPARÊNCIA – na gestão pública
ganha a importante função de publicitar os atos e as informações da gestão de

No contexto atual, em que se discute o com-

Além de Aroldi, a plenária também deve

forma acessível, clara e organizada. Está

bate à corrupção e a atualização de normas que

contar com a participação do ex-presidente da

entre os princípios da administração pú-

atribuam uma maior eficiência nas compras pú-

entidade Paulo Ziulkoski.
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Palavra municipalista

Legislativo municipal na Marcha
Vereadores

Governança

Com a palavra, municipalistas

Discutir práticas de gestão; incremento de

Entre as aproximações institucionais que a CNM

Desde o ano passado, a plenária Palavra

receitas; e, principalmente; a pauta do movi-

tem buscado, a com os órgãos de controle merece des-

Municipalista passou a fazer parte da progra-

mento municipalista e a articulação desta no

taque por alinhar as dificuldades enfrentadas pelos

mação, com espaço para os gestores munici-

Congresso Nacional, além de fortalecer a luta

gestores com normas e boas práticas de governança.

pais apresentarem ideias e contribuírem para

pela autonomia e o desenvolvimento municipal

O Tribunal de Contas da União (TCU) tem um papel

os debates da Marcha. Neste ano, o momento

são alguns dos objetivos do Fórum de Nacional

centralizador nos debates e é presença garantida no

acontece na quinta-feira, 11 de abril, último

Vereadores durante a Marcha. Nesta edição, a

evento municipalista. Na plenária O Fórum Nacional

dia de evento, a partir das 8h. Trata-se de um

plenária acontece no dia 11 de abril, às 9 horas.

de Controle e a integração com a gestão local, prevista

momento para que os prefeitos e os verea-

Desde 2006, considerando a indispensabili-

para ocorrer na manhã do dia 11 de abril, a CNM de-

dores possam apresentar suas ideias e tro-

dade da participação dos legislativos municipais

verá receber o presidente do Tribunal, ministro José

car experiências da gestão municipal. Além

no movimento, a CNM instituiu o Fórum Nacio-

Mucio Monteiro, ou algum representante.

disso, muitos gestores aproveitam a oportu-

nal de Vereadores no evento mais importante

O objetivo é garantir a continuidade do diálo-

do ano. Para a Confederação, dedicar atuação

go que se iniciou nas duas primeiras edições do Fó-

especial a este segmento representa a impor-

rum, em outubro de 2017 e novembro de 2018. Com

tância da participação dos Poderes Legislati-

as discussões, espera-se integrar as instituições de

vos na defesa dos interesses dos Municípios.

controle externo e interno das três esferas da Fede-

O espaço de debates é uma continuação

ração e de todos os poderes; desenvolver atividades

dos seminários realizados em algumas cida-

de capacitação conjuntas; promover ações de contro-

des, especialmente voltados para os legislati-

le integradas; propor legislação sobre controle exter-

vos locais, objetivando a instrumentalização

no; compartilhar informações e divulgar e dissemi-

dos vereadores brasileiros que exercem a fun-

nar boas práticas. Outras instituições parceiras são

ção fiscalizadora e motivadora das comunida-

a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas

des na discussão dos temas de seus interesses

do Brasil (Atricon), a Associação Brasileira de Tribu-

e no conhecimento das causas geradoras dos

nais de Contas dos Municípios (Abracom) e o Institu-

problemas que a sociedade enfrenta.

to Rui Barbosa (IRB).

nidade para lembrar as dificuldades enfrentadas pela administração local.

PARTICIPE!
A CNM recomenda que os gestores
interessados em falar na plenária preparem um discurso de no máximo 3 minutos com temas ou boas práticas que
possam ser aproveitadas pelos outros
participantes. Para participar da mesa, os prefeitos e os vereadores devem
procurar a equipe da CNM para se inscrever previamente.

Saiba mais:

Conhecimento

Conheça o maior acervo
municipalista do Brasil

Conheça o acervo
digital da CNM:

Levar conhecimento às administrações lo-

Para celebrar essas marcas, a entidade vai

A divulgação

cais para melhorar a qualidade de vida da po-

lançar, durante a XXII Marcha a Brasília, cole-

das coletâneas vai

pulação é um dos principais objetivos da CNM.

tânea de 16 áreas técnicas que compõem a Con-

ganhar espaço no

Nesse contexto, a Confederação ultrapassou a

federação. São elas: Consórcios, Internacional,

palco principal e na

marca de mil publicações sobre a administra-

Finanças, Turismo, Previdência, Contabilidade,

programação parale-

ção municipal, se consolidando como a entida-

Assistência Social, Cultura, Educação, Saúde, De-

la do evento. Além de ter o conteúdo em primei-

de que possui o maior acervo municipalista do

fesa Civil, Desenvolvimento Rural, Habitação e

ra mão, os participantes poderão tirar dúvidas

país. Em um período de cinco anos – desde que

Planejamento Territorial, Meio Ambiente, Sanea-

nos estandes setoriais e interagir com os pano-

a entidade passou a contabilizar os acessos –,

mento, Trânsito e Mobilidade. Todo esse material

ramas do seu Município. Assim como no balan-

as publicações disponíveis na biblioteca digi-

poderá ser acessado também no painel da Mar-

ço que já está disponível no Conteúdo Exclusivo

tal já alcançaram mais de 2 milhões de down-

cha pelo celular. O Boletim CNM também ganha

do contribuinte, será possível acessar os dados e

loads, o que representa uma média de 17 mil

uma versão especial destinada ao evento e tam-

as informações com indicadores da cidade, se-

acessos por mês.

bém será enviado eletronicamente aos gestores.

parados por área da gestão local.
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Espaço

Exposição traz um mundo de novidades
e tecnologias para os gestores
Já pensou em ter à disposição tudo que há

a comunidade onde moram.

de mais moderno em serviços, produtos e tecno-

Os olhares são voltados para

logias? Olhando assim, o primeiro pensamen-

diversas áreas: saneamento,

to que passa na mente do gestor municipal é

meio ambiente, educação, saú-

o de que levaria meses para conferir tudo que

de, turismo, iluminação públi-

o mercado pode oferecer de novidade para o

ca, entre outros. Os produtos

Município. Pensando em agilizar esse processo

oferecidos vão de carteiras

e oferecê-lo ao gestor municipal, a Confedera-

escolares a tratores e equi-

ção Nacional de Municípios promove a XI Ex-

pamentos para agricultura,

posição de Produtos, Serviços e Tecnologias

passando por itens de ilumi-

e do Atendimento técnico-institucional durante

nação pública que prometem

a XXII Marcha a Brasília.

diminuir o gasto público com

A exposição surgiu após algumas edições

esse serviço essencial.

do evento, quando se notou a necessidade de

Além disso, no espaço, em-

o gestor municipal buscar produtos e serviços

presas prestadoras de servi-

que, em razão de diversos fatores, se tornava

ços oferecem alternativas para, através de

quase que impossível. É a oportunidade para

simples medidas, reduzir custos da prefei-

o prefeito, daquele Município pequeno, poder

tura e, ao mesmo tempo, melhorar o servi-

entrar em um mundo de novidades. Um espaço

ço ofertado para a população. Para chamar

é reservado às entidades estaduais, cada Esta-

atenção de quem passa, vale tudo: desde

do tem seu estande e nele oferece atendimen-

exposição dos produtos ao corpo a corpo,

to regionalizado aos participantes.

convidando quem passa a entrar e conhe-

A inauguração oficial da exposição acon-

cer as novidades. Não deixe de conferir a

tece às 14 horas do dia 8 de abril, para que, já

XI Exposição. Entre nesse mundo de novi-

nas primeiras horas de evento, o municipalis-

dades, navegue à vontade e descubra um

ta possa conferir, num amplo espaço, estandes

mundo em tecnologia e inovação munici-

com o que há de mais moderno e tecnológico

pal. Neste ano, a área terá uma pegada mais

para os Municípios.

cultural nas apresentações previstas para

Todos os anos, a exposição fica cheia de pre-

o local. A exposição fica disponível duran-

feitos, prefeitas, vereadores, vereadoras e ges-

te toda a edição da Marcha, entre os dias

tores municipais em busca de melhorias para

8 e 11 de abril.
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