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Presidente do Senado e
parlamentares se comprometem
com a pauta municipalista
Brasil olímpico nasce de iniciativas municipais
Nesta edição:

Prioridades dos Municípios na reforma
administrativa são defendidas na Câmara
Movimento Mulheres Municipalistas fortalece
participação feminina na política
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Palavra do presidente
O país ainda está voltado ao enfrentamento da

Outras pautas também estão entre as nossas priori-

pandemia e seus impactos. No entanto, precisa-

dades, como a PEC 15/2021, que permite, em caráter

mos também nos mobilizar para aprovar maté-

excepcional, que os débitos previdenciários acu-

rias que estão no Congresso e são essenciais

mulados por Municípios até 31 de dezembro

para a gestão dos Municípios. A Confede-

de 2020 sejam parcelados em 2021 em

ração Nacional de Municípios (CNM)

até 240 prestações mensais (20 anos),

articula a realização de uma sema-

com descontos de 60% em mul-

na de votações municipalistas.

tas e encargos. Não é o ideal,

Vamos atuar para votar me-

porque nós tentamos inserir

didas como a Proposta

uma emenda para permi-

de Emenda à Consti-

tir que os Municípios

tuição (PEC) 391/2017,

pudessem entrar na

que trata do aumento em

reforma da previdência,

1% do FPM em setembro.

mas os parlamentares já dis-

Nosso trabalho começou lá

seram que não avançará. Logo,

atrás, lutando por uma divisão mais

não resolve nosso problema, mas

justa desse recurso tão importante.

ameniza a situação.

Buscamos sempre recompor naqueles

Temos ainda as reformas tributária e

meses em que o valor era mais baixo (julho

administrativa; a revisão da Lei de Improbidade; a aprovação da Lei das Associações; a PEC

e dezembro), como uma espécie de 13º para as

253/2016, que altera o art. 103 da Constituição Fe-

prefeituras. A pauta, já aprovada em primeiro turno na Câmara, pode injetar cerca de R$ 5 bilhões nos

deral para permitir que entidade de representação de
Municípios de âmbito nacional possa propor Ação Direta

cofres públicos.
Outra medida é a correção do piso do magistério pelo

de Inconstitucionalidade (ADI) e Ação Declaratória de Cons-

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Alerto que,

titucionalidade (ADC). A pauta já passou pelas comissões e

se nada mudar no critério atual, teremos um impacto de R$

só precisa ser aprovada no Plenário.

31 bilhões no próximo ano aos Municípios, tornando ainda

Reforço a importância de os gestores municipais se unirem

mais delicada a atuação local na área de Educação. É preciso

para articular ações e estratégias no sentido de garantir que

que o Plenário da Câmara aprove o texto original, rejeitando

os interesses dos Municípios sejam atendidos pelos parlamen-

as modificações do Senado.

tares. Temos atuado fortemente junto a deputados, senado-

A terceira matéria que deve ser votada proíbe que a União

res e presidentes das Casas Legislativas. Fizemos reuniões

e os Estados criem encargos aos Municípios sem o respectivo

em nossa sede em que recebemos o presidente do Senado,

recurso. Essa é uma luta antiga nossa. As decisões tomadas

Rodrigo Pacheco, e outros parlamentares, que se compro-

em Brasília devem levar em consideração os impactos que

meteram com as nossas reivindicações. Também estamos

vão causar na ponta. Isso é fundamental para evitar a impo-

em contato permanente com deputados. No entanto, apenas

sição de novos pisos, como o da enfermagem, com impacto

conseguiremos avançar se estivermos juntos e mobilizados,

de R$ 49 bilhões aos Municípios. Isso, sem contar com a re-

pressionando o parlamento. Conto com cada um de vocês.

dução da carga horária, que exigirá a contratação de mais
Paulo Ziulkoski

250 mil servidores.

Presidente da CNM
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Previdência

PEC que parcela dívidas previdenciárias
traz alívio de R$ 31 bilhões
“As dívidas previdenciárias repre-

neve”. Segundo o líder municipalista, a

sentam hoje os principais gargalos

PEC não traz uma solução estrutural,

para as gestões municipais. Se nada

mas permite neste momento a pres-

for feito, os Municípios vão continuar

tação de serviços públicos ao cidadão.

com as mesmas dificuldades e penali-

Dados da CNM mostram que a dí-

zados. E quem sente o efeito de tudo

vida previdenciária dos Municípios, no

isso é o cidadão”. A fala é do presidente

âmbito do RGPS, totaliza R$ 103 bilhões,

da CNM, Paulo Ziulkoski, em referência à

dos quais R$ 77 bilhões são dívidas que

necessidade de aprovação da Proposta

integram o estoque de débitos previden-

de Emenda à Constituição (PEC) 15/2021.

ciários com a Receita, atualizados em

O texto determina que os Municípios

julho de 2021, e R$ 26 bilhões, apurados

poderão parcelar seus débitos previ-

por estimativa, que se encontram em

denciários em até 240 parcelas mensais

Dívida Ativa da União (DAU) sob gestão

para dívidas vencidas até 31 de dezem-

da Procuradoria-Geral da Fazenda Na-

bro de 2020. Cerca de 3,6 mil que con-

cional (PGFN). Em relação aos RPPS, o

tribuem para o INSS podem ser benefi-

estoque de débito previdenciários dos

ciados. A matéria aguarda votação na

Municípios é de aproximadamente R$

Comissão de Constituição e Justiça e de

22,5 bilhões. Assim, o total dos débitos

Cidadania (CCJC) da Câmara.

que estarão sujeitos ao parcelamento

Apresentada pelo deputado Silvio
Costa Filho (Republicanos-PE), a pro-

previsto na PEC 15/2021 totalizam R$

juros, 60% nas multas e encargos e 50%

A abrangência do parcelamento se limita ao Exercício Fiscal de 2021 e poderão
ser incluídos débitos que já
tenham sido parcelados, os
quais serão obrigatoriamente unificados. O texto limita o
comprometimento da receita
com o pagamento mensal e
confere descontos. A parcela
estará limitada a 2% da média
mensal da receita corrente
líquida, e a correção da soma total de débitos ocorrerá
somente pela Taxa de Longo

125,5 bilhões.

Prazo (TLP).

ú RPPS

efeito de Negativa de Débitos

posta também prevê que, no reparcelamento, haverá redução de 80% nos

ú Como funciona
o parcelamento

nos honorários advocatícios. Com isso,

No caso dos Municípios com RPPS,

espera-se chegar a uma redução poten-

para parcelar os débitos, também em

cial total de R$ 30 bilhões, que corres-

240 parcelas, o Ente precisará de auto-

ponde a 40,15% do débito total. Assim,

rização em lei municipal específica, bem

o total da dívida com a Receita Federal

como observar os parâmetros estabele-

sairia dos atuais R$ 77 bilhões para R$

cidos na legislação federal aplicáveis aos

46 bilhões.

Regimes Próprios. Para estarem aptas

Em entrevista ao jornal O Estado de

ao parcelamento especial, as gestões

S.Paulo, Ziulkoski falou da importân-

municipais com RPPS terão de compro-

cia da medida, sendo uma questão de

var ter adotado regras de elegibilidade,

sobrevivência para as administrações

cálculo e reajustamento dos benefícios

locais. Ele alertou, no entanto, que os

equivalentes, no mínimo, às aplicadas

parcelamentos “baixam a febre, mas a

aos servidores públicos da União, e ade-

pneumonia continua”, na medida em

quado a alíquota de contribuição devida

que as políticas de multas e juros trans-

pelos servidores, nos termos da Emenda

formam esses débitos em uma “bola de

Constitucional 103/2019.

A Certidão Positiva com
deverá ser emitida após dois
dias úteis da formalização do
parcelamento e terá validade
de 180 dias. Caberá à Receita
a informação aos Municípios
da relação de seus débitos,
com os respectivos montantes decompostos entre principal, multas, juros e encargos.
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Tecnologia

Audiência pública debate o papel do
5G para o desenvolvimento regional
Ganhou força no debate nacional

de rádio, e permite o acesso simultâneo

a próxima geração de rede de internet

de aparelhos, sem sobrecarregar a re-

móvel 5G. Em audiência pública da 9ª

de. Exemplo: se o 4G cobre até 10 mil

Mesa do Ciclo de Debates do Senado Fe-

aparelhos por quilômetro, o 5G pode

deral sobre Desenvolvimento Regional,

cobrir até 1 milhão.

que debateu o papel da internet 5G na

“Temos mais de 45 milhões de pes-

promoção do desenvolvimento regional,

soas sem acesso à internet, e o edital

o vice-presidente da CNM e prefeito de

do 5G precisa chegar aos brasileiros

Manaquiri (AM), Jair Souto, destacou a

que precisam, não apenas no aspecto

importância de levar mais tecnologia

econômico e financeiro, mas com o as-

aos Municípios.

pecto social”, destacou Souto durante

O 5G promoverá cobertura mais

a audiência. Segundo ele, mais de mil

ampla, conexões mais estáveis, maior

Municípios não têm serviços das opera-

velocidade para downloads, uploads

doras por não conseguirem fazer chegar

e economia no consumo de energia. A

a fibra óptica.

tecnologia funciona por meio de ondas

Ao falar do desafio a ser enfrenta-

do, o amazonense lembrou que cerca
de 30% da população não possui 4G,
tampouco qualquer tipo de acesso.
Além disso, mais de 70% das propriedades rurais não têm conectividade, o
que é uma barreira para o desenvolvimento, inclusive na área turística.

Educação

Lei do Fundeb deve ser
atualizada até o dia 31 de outubro
Outra Audiência com a participação da CNM debateu a harmonização
dos indicadores para as novas ponderações do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Durante a videoconferência promovida pela Comissão de
Educação da Câmara dos Deputados,
a consultora Mariza Abreu destacou
a obrigatoriedade de atualização de

tou parâmetros e a lista de 20 ponde-

três pontos da Lei 14.113/2020 até dia

rações. Segundo ela, deixar a definição

Por conta da dificuldade de definir

31 de outubro.

de novas ponderações para a comissão

os três níveis de ponderações e indica-

pode gerar uma controvérsia jurídica

dores para o ano que vem, em 60 dias

e política.

e sem os necessários estudos técnicos

• Atuais ponderações VAA;
• Novas ponderações VAA por

forma adequada e gradual.

A consultora alertou para a dificul-

divulgados, a CNM elaborou minuta de

dade de identificar custos, com validade

projeto de lei para atualização da Lei

para o Brasil inteiro, diante das diversi-

14.113/2002, apresentada pelo Senador

dades regionais e das situações diferen-

Luis Carlos Heinze (PP-RS). Dentre as

“Em relação às ponderações exis-

ciadas em que é oferecida a educação

reivindicações, o PL 2.751/2021 prevê

tentes, será complicado para a comis-

escolar. Sobre as novas ponderações,

a prorrogação das regras de transição

são intergovernamental as definir sem

ela destacou a possibilidade de utili-

para 2022 e 2023 e a atualização da Lei

parâmetros legais”, disse. Mariza lem-

zação do indicador de disponibilidade

até 31/10/2023 para vigência a partir de

brou ainda que a lei interior apresen-

fiscal na distribuição interestadual, de

2024 são abordados no texto.

NSE e indicadores fiscais; e
• Indicador de educação infantil.
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Artigo

Atualização da Lei do novo Fundeb:
a proposta da CNM
A Lei 14.113/2020, de regulamen-

Além dessas alterações nas regras

versais do MEC no cálculo do VAAT das

tação do Fundo de Manutenção e De-

de transição, a Confederação também

redes de ensino. A EC 108/2020, do no-

senvolvimento da Educação Básica e

propõe duas alterações de caráter per-

vo Fundeb, permite que a Lei de regu-

de Valorização dos Profissionais da

manente na Lei do Fundeb, com vigência

lamentação inclua, no cálculo do VAAT,

Educação (Fundeb), prevê (art. 43) sua

já em 2021:

outras receitas além das previstas no

atualização até 31/10/2021, em relação

1ª) supressão, no art. 21 da Lei, da

texto constitucional. Ao mesmo tempo

às ponderações já existentes no Fun-

vedação da transferência dos recursos

em que considera justa a inclusão dos

deb anterior, às novas ponderações do

do Fundeb das contas no Banco do Bra-

royalties nesse cálculo, em decorrência

nível socioeconômico dos educandos e

sil ou na Caixa, onde são disponibiliza-

de sua distribuição desigual entre os En-

indicadores fiscais e ao indicador para

dos para outras contas; e

tes federados, a CNM considera injusta

educação infantil. Ao mesmo tempo, a

2ª) nova redação para o art. 26, pa-

a inclusão, no cálculo do VAAT, dos pro-

Lei (art. 43, § 1º, I, II e III, e § 2º) fixou re-

rágrafo único, inc. II, da Lei, relativo ao

gramas federais universais: Programa

gras de transição para 2021 no que diz

conceito de profissionais da educação

Nacional de Alimentação Escolar (Pnae),

respeito a esses pontos.

para fins de pagamento com o mínimo

Programa Dinheiro Direto na Escola

de 70% dos recursos do Fundeb.

(PDDE), Programa Nacional de Apoio

Porém, até agosto deste ano, não
havia projeto de lei apresentado no

Ao remeter esse conceito ao art.

ao Transporte Escolar (Pnate) e Progra-

Congresso com tal objetivo. Preocu-

61 da LDB, a atual redação da Lei limi-

ma Nacional do Livro Didático (PNLD).

pada com a situação, a Confederação

ta o número de profissionais da edu-

Como, por meio desses programas, a

Nacional de Municípios (CNM) elaborou

cação, não integrantes do magistério,

União repassa valor por aluno igual pa-

proposta apresentada pelo senador Luiz

que poderão ser remunerados com

ra todas as redes públicas de ensino,

Carlos Heinze: o PL 2.751/2021.

esses recursos. Por exemplo, um Mu-

incluí-los no cálculo do VAAT é o mesmo

Em primeiro lugar, considerando o

nicípio do AM possui 149 desses pro-

que retirar com uma mão o que foi dado

pouco tempo até 31 de outubro, a Con-

fissionais da educação, mas apenas 18

com a outra.

federação propõe que as regras de tran-

(12%) possuem curso técnico de nível

Para a CNM, o Fundeb é mecanismo

sição previstas para 2021 sejam esten-

médio ou superior e somente 7 (sete)

imprescindível para financiamento da

didas para 2022 e 2023, e que a Lei seja

com formação em área “afim”, com a

educação básica pública, com mais equi-

atualizada até 31/10/2023, para vigên-

função do cargo ocupado. É a função

dade e justiça social. Por essa razão, foi

cia das novas regras a partir de 2024. A

desempenhada, não a formação nem

transformado em Fundo permanente

CNM propõe também alterar a Lei quan-

o vínculo com a administração pública,

pela EC 108/2020. Portanto, é recomen-

to à complementação-VAAR da União

que determina a inclusão do servidor na

dável cautela na regulamentação do

ao Fundeb, a ser distribuída a partir de

folha de pagamento de determinada ca-

novo Fundeb. Melhor construir regras

2023. Como os indicadores de atendi-

tegoria profissional. Ao mesmo tempo,

permanentes com responsabilidade pa-

mento escolar, aprovação e aprendi-

a atual redação desse dispositivo da Lei

ra sua operacionalização com o tempo

zagem deverão refletir os impactos da

permite incluir psicólogos e assistentes

necessário para assegurar qualidade

pandemia da Covid-19, a Confederação

sociais, em exercício nas redes escolares

técnica e pactuação com a sociedade

sugere que, para 2023, os indicadores

de educação básica, nos 70% do Fun-

das decisões a serem tomadas. Nesse

para distribuição da complementação-

deb, contrariando a CF (art. 212, § 4º)

sentido, a Confederação conclama os

-VAAR sejam excepcionalmente defini-

e a LDB (art. 71, IV), pois os programas

gestores a acompanharem a tramitação

dos por regulamento.

suplementares de assistência médico-o-

do PL 2.751/2021 e a se manifestarem

Ainda quanto aos exercícios de 2022

dontológica, farmacêutica e psicológica,

a senadores e deputados federais de

e 2023, a CNM propõe que os dados

e outras formas de assistência social,

seus Estados.

fiscais relativos aos exercícios de 2020

não podem ser financiados com recur-

e 2021, necessários para o cálculo do

sos de manutenção e desenvolvimento

VAAT em 2022 e 2023, sejam disponi-

do ensino.

bilizados nos termos de regulamento,

Por fim, a Confederação propõe,

assim como os dados de 2019 foram

com caráter permanente a partir de

disponibilizados para o cálculo do VAAT

2022, a revogação do § 3º, V, e § 6º do

em 2021.

art. 13, que inclui as transferências uni-

Ô Link para consulta
no site do
Senado Federal
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mariza Abreu é consultora em Educação da
Confederação Nacional de Municípios (CNM)
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Mulheres e Juventude

Confira algumas dicas para implementar
políticas voltadas à juventude
EBC

Comemorado com live, o

impacto da pandemia nas con-

Dia Internacional da Juventu-

dições físicas e emocionais

de reuniu a CNM, a Secretaria

do público. Mais de 60% dos

Nacional de Juventude do Mi-

jovens relataram aumento do

nistério da Mulher, Família e

grau de ansiedade, outro pon-

Direitos Humanos (MMFDH)

to de apreensão citado pela

e o Conselho Nacional de Ju-

convidada por representar ris-

ventude (Conjuve) em debate

co para uma possível depres-

virtual. Quem acompanhou a

são. Cerca de 9% dos jovens

programação, ocorrida no dia

que responderam à pesquisa

12 de agosto, conferiu orien-

chegaram a se automutilar ou

tações para implementar po-

ter pensamentos suicidas.

líticas públicas eficazes para o público.
Os prefeitos precisam estar atentos às necessidades da juventude para
buscar caminhos e disponibilizar oportunidades. “São motor de desenvolvimento do país”, lembra Paulo Ziulkoski,
presidente da CNM. Diante disso, a CNM
alerta: por serem agentes de transformação, fundamentais para o futuro e
para alcançar um Brasil forte, os jovens
devem ser priorizados no cenário nacional e local.
Dentre as dicas pontuais, destacam-se:
• mapear o público de 15 a 30 anos
do Município;
• analisar a possibilidade de implementação do orçamento participativo;

• articular ações transversais com
as secretarias;
• propor ações inovadoras que

Ô Confira a live
na íntegra

atendam às necessidades reais
do público; e
• envolver os jovens nas políticas
públicas como parceiros ou apoiadores.

Juventude. No Brasil, a expressão é usada para se referir
às pessoas de 15 a 30 anos, em

#LIVE
Foi uma hora de debate ao vivo em
que os rumos das políticas públicas para a juventude foram detalhados e três
importantes datas, voltadas à temática,
foram lembradas – Dia Internacional da
Juventude, Dia do Estudante e Aniversário do Estatuto da Juventude. Nesse
aspecto, para auxiliar os gestores, o
Conjuve possui projetos voltados aos
Municípios e a Secretaria Nacional de Juventude lançou cartilha
e prepara curso de formação em
política pública de juventude.
A secretária Nacional de Juventude do MMFDH, Emily Silva, informou que o Guia para
a Juventude traz orientações
inclusive para estimular o envolvimento do público com a
doação de sangue, que diminui
drasticamente na pandemia. Já
a presidente do Mapa Educação
e conselheira do Conjuve, Wesla
Monteiro, mencionou o aumento de 43% da evasão escolar.
Ela também apresentou o

fase de construção pessoal e social, em que as decisões afetarão
o futuro do indivíduo e da nação.
Esse público representa 1/3 da
população atual brasileira, por
isso a área de Mulheres e Juventude da CNM tem trazido para o
rol de prioridades a necessidade
de políticas locais voltadas ao
público, inclusive pós-pandemia
da Covid-19.
A demografia brasileira, de
modo geral, é marcada por jovens e mulheres. Dos mais de
202 milhões contabilizados em
todo o país, 33,5 milhões têm
mais de 15 e menos de 30 anos.
Pensar nesses números e no desafio de prover ensino de qualidade – para inserção no mercado de trabalho e para evitar o
envolvimento nas mais diversas
ações ilícitas – é o começo de
uma jornada que impacta desde
a primeira infância até o idoso.
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Congresso

Prioridades dos Municípios na reforma
administrativa são defendidas na Câmara
O debate sobre a situação dos empregados públicos na reforma administrativa foi tema de audiência pública
na Câmara dos Deputados, e a CNM foi
uma das convidadas. Representada pela consultora Elena Garrido, a entidade
teve a oportunidade de defender os
interesses e as prioridades do movimento municipalista na Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 32/2020.
Ela reforçou a urgência da aprovação da medida. “A PEC 32 apresentada
pelo governo mereceu especial atenção
do movimento municipalista, porque
a CNM entende que é urgente realizar
uma atualização nas relações de emprego do Estado com seus servidores,
sob pena de ampliarmos cada vez mais
a precariedade do serviço público que
é alcançado ao cidadão e consequente comprometimento da arrecadação

uma pauta antiga da CNM que pede um

atualmente previstos pela Constitui-

com a folha de pagamento”, defendeu

Pacto Federativo mais justo. “ Os Muni-

ção no inc. XVI do art. 37. Dessa forma,

a consultora da CNM.

cípios têm uma enorme preocupação

a CNM pleiteia o acréscimo de condi-

Na audiência, que ocorreu em 11

com essa relação de emprego prevista

ções de contratos por prazo determi-

de agosto, Elena frisou a dificuldade

constitucionalmente hoje e que é mui-

nado. “Os Municípios acabam sendo

enfrentada pelos atuais gestores mu-

to restrita. Nós precisamos alargá-la

compelidos a admitir pessoal em seus

nicipais que destinam a maioria dos

para que haja a possibilidade de uma

quadros, com concurso público, para

recursos do Município para folha de

melhor prestação de serviços”, justifi-

execução de atividades que não têm

pagamento e acabam ficando sem ter

cou e lembrou ainda que a reforma ad-

sequer a segurança de que terão a de-

como investir em áreas como infraes-

ministrativa não deve ser restrita aos

vida continuidade, já que os programas

trutura e inovação, indispensáveis para

servidores públicos, mas abrangente a

governamentais mudam a cada gover-

o desenvolvimento local. A consultora

toda a administração.

no”, argumentou a representante da

lembrou que a reforma é importan-

A CNM se posiciona no sentido de

tíssima, mas que o texto deverá ser

que a estabilidade seja mantida apenas

Sobre os funcionários públicos que

aperfeiçoado, e a CNM está pronta

para os cargos típicos de Estado e que

se aposentam e continuam a exercer

para contribuir no sentido de auxiliar o

estes sejam definidos em Lei, mas que

cargos, a consultora apresentou o po-

Parlamento na produção de regras que

tenham como característica básica a

sicionamento contrário da entidade.

tornem o Estado mais ágil, eficiente e

indelegabilidade, ou seja, serão cargos

“Entendemos e apoiamos inteiramen-

preparado para atender aos anseios

típicos de Estado apenas aqueles que

te a extinção dos vínculos com a apo-

da população.

se destinem às funções indelegáveis

sentadoria. Não pode acontecer o que

“Os governos locais são compelidos

do Estado, como justiça e diplomacia.

se vivencia hoje, que é a permanência

a executar todas as políticas públicas

Entre os pontos listados pela CNM

no serviço público em atividades em

geradas pelos Estados e União, e na

está a discordância com a previsão de

que a condição física é fundamental”,

execução dessas políticas o maior en-

abertura para os acúmulos de cargos

defendeu Elena. A CNM entende que a

cargo sempre fica sob a responsabili-

ou empregos, pois esta é indiscutivel-

reforma administrativa é fundamental,

dade do Ente local, que é obrigado a

mente a premissa básica para a ine-

mas como instrumento para sanar as

admitir pessoal para realizar a políti-

ficiência. O entendimento é de que

mazelas do Estado e não como instru-

ca”, lamentou a especialista ao falar de

sejam possíveis apenas os acúmulos

mento para ampliá-las.

Confederação.
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Instit

Conselho Político: Ziulk
e microrregionais a
Ag. CNM

O presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Ziulkoski,
reuniu os presidentes das entidades
estaduais e municipais em duas ocasiões neste mês de agosto. Os debates
sobre pautas que são de interesse dos
Municípios avançaram no Congresso
Nacional e isso reforçou a importância
de os gestores municipais se reunirem
para articular ações e estratégias a fim
de garantir que os interesses dos Municípios fossem atendidos pelos parlamentares. O primeiro encontro foi
marcado pela presença de presidentes
das entidades estaduais e microrregionais, prefeitos, deputados e senadores, inclusive o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco, e representantes do
governo federal (veja mais nas páginas
10 e 11). Gestores locais também acompanharam os debates de forma virtual.

como uma espécie de 13º para as pre-

CNM e, com o apoio da consultora de

A reunião ocorreu na sede da CNM no

feituras”, lembrou o líder. A pauta, já

Educação Mariza Abreu, eles explicaram

dia 11 de agosto.

aprovada em primeiro turno na Câmara,

pontos importantes que devem ficar no

pode injetar cerca de R$ 5 bilhões aos

radar dos gestores. Ela explicou quais

cofres públicos.

as sensibilidades em relação ao Fundo

Entre as matérias urgentes, Ziulkoski
elencou Reforma Tributária e Administrativa; o projeto que trata dos encargos dos Municípios; a revisão da Lei de
Improbidade; a aprovação da Lei das
Associações; o novo parcelamento das
dívidas previdenciárias; o aumento em
1% para o Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) para o mês de setembro; o piso nacional do magistério e o
percentual mínimo da Educação.
Ao falar da pauta que trata do aumento em mais 1% do Fundo de Participação dos Municípios para setembro
– PEC 391/2017 –, Ziulkoski lembrou da
atuação da Confederação para acrescentar receita à principal fonte de renda da maioria dos Municípios. “Nosso
trabalho começou lá atrás, buscando
uma divisão mais justa desse recurso
tão importante. Buscamos sempre recompor naqueles meses em que o valor
era mais baixo, como julho e dezembro,

ú Prioridades
Sobre a previdência, Ziulkoski explicou aos prefeitos que a PEC 15/2021,
que permite, em caráter excepcional,
que os débitos previdenciários acumulados por Municípios até 31 de dezembro
de 2020 sejam parcelados em 2021 em
até 240 prestações mensais (20 anos),
com descontos de 60% em multas e encargos. “Não é o ideal, porque nós tentamos inserir uma emenda para permitir
que os Municípios pudessem entrar na
reforma da previdência, mas os parlamentares já disseram que não avançará. Então não resolve nosso problema,
mas ameniza a situação. Por isso, vamos
apoiar para aprovar o quanto antes”,
justificou o presidente da CNM.
Pautas que tratam da área de Educação foram citadas pelo presidente da

de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb) e
ao piso do magistério. A consultora da
CNM na área de Educação Mariza Abreu
explicou a necessidade de avanço nas
matérias para aprimorar a qualidade
da educação nos Municípios.
Na conversa com os prefeitos e os
presidentes, o presidente da CNM também falou sobre a PEC 253/2016, que
altera o art. 103 da Constituição Federal
para permitir que entidade de representação de Municípios de âmbito nacional
possa propor Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) e Ação Declaratória de
Constitucionalidade (ADC). “Quero pedir
a vocês para pressionar os parlamentares, pois essa pauta já passou pelas
comissões e só precisa ser aprovada no
Plenário”, disse Ziulkoski.
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ú Preocupações
Ao longo da reunião, além da participação de parla-

Ag. CNM

koski e líderes estaduais
alinham estratégias
mentares, os presidentes aproveitaram para esclarecer
dúvidas sobre essas matérias. Dentre os assuntos mais
abordados, o Piso dos Enfermeiros também ganhou
destaque. A grande preocupação dos prefeitos é com o
impacto de R$ 47 bilhões/mês, uma vez que o FPM representa em média R$ 8 bilhões. Isso, sem contar com a
redução da carga horária, que exigirá a contratação de
mais 250 mil servidores.
Sobre isso, o presidente da Associação dos Municípios
do Vale do Rio dos Sinos (Amvars), Luciano Orsi, expressou o sentimento dos prefeitos. “A preocupação é grande com os profissionais de saúde. Mas neste momento
é impossível a gente trabalhar em uma
melhoria salarial dessa magnitude”, lamentou o gestor.

Ô Confira a galeria de fotos da
reunião presencial

Conselho Político virtual
Ainda em agosto, o líder do

ficativo. Se isso ocorrer, é fechar as

na e que ela é essencial neste mo-

movimento municipalista voltou

escolas, pois os prefeitos não terão

mento em que diversas categorias

a reunir as lideranças estaduais e

mais recursos para outras áreas

pleiteiam pisos salariais, sem levar

microrregionais para comunicar

da educação. Tem que ter um pi-

em consideração as receitas muni-

e consultá-los sobre a construção

so, desde que não comprometa o

cipais. “Vocês não podem imaginar

de acordos junto ao Legislativo. O

atendimento à população”, alertou

o que isso representa no futuro. Is-

objetivo da reunião, que ocorreu

o presidente da CNM, que mencio-

so é o verdadeiro pacto federativo”,

de forma virtual, foi alinhar pontos

nou ainda a desatualização da legis-

frisou Ziulkoski.

desses projetos a fim de garantir

lação e a falta de lei específica para

que as demandas municipais sejam

regulamentar o piso.

atendidas.

Paulo Ziulkoski encerrou a reunião agradecendo a participação

O presidente da Confederação

e o empenho de todos os líderes e

Uma das pautas em debate na

relatou ainda a negociação de votar

destacou que a união do movimen-

reunião de hoje foi o Piso do Ma-

a Proposta de Emenda à Constitui-

to municipalista é essencial para

gistério. Ziulkoski avaliou junto às

ção (PEC) 122/2015, que proíbe a

o avanço das prioridades. Partici-

demais lideranças que a matéria

União de atribuir responsabilidade

param da reunião presidentes e

precisa avançar diante do cenário

a Estados e Municípios sem a fonte

secretários-executivos de entida-

atual. “Da forma como está, a esti-

de financiamento, uma luta antiga

des estaduais e microrregionais de

mativa é de que no ano que vem o

da CNM. Ziulkoski afirmou que a

Municípios, bem como a diretoria

aumento do piso venha a ser signi-

matéria pode avançar nesta sema-

da CNM.
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Parlamentares reforçam apoio
à pauta municipalista
O presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco, e outros 27 parlamentares

do não cumprimento das obrigações
de ordem constitucional.

estiveram na sede da CNM para de-

No caso da PEC 156/2019, que

monstrar apoio à pauta municipalis-

trata dos Regimes Próprios de Previ-

ta apresentada pelo presidente Pau-

dência Social (RPPS), o parlamentar

lo Ziulkoski na reunião do Conselho

pediu o apoio da CNM e garantiu que

Político da entidade. Deputados e se-

a matéria, já aprovada pela Comis-

nadores se comprometeram a atuar

são de Constituição e Justiça (CCJ),

para que as demandas avancem no

não deve encontrar problemas para

Congresso Nacional. Ao longo da re-

avançar e ser aprovada pelo Plenário.

união do Conselho, os representantes do Legislativo ouviram os pleitos
apresentados pelo movimento municipalista e discursaram sobre as
matérias.
Em sua primeira visita à sede da
CNM, Pacheco prometeu trabalhar
pelo avanço de demandas municipais, ressaltou que os Municípios
têm sido prejudicados e sinalizou que
está aberto ao diálogo para debater
a pauta municipalista. “Os Municípios nessa relação federativa com o
Estado e a União são penalizados, e
essas correções precisam ser feitas
em busca do equilíbrio, pois quem
sai ganhando é o país. Sempre busquei defender a causa municipalista
e, assumindo a presidência do Senado, não vai ser diferente. Vamos
ouvir a CNM em relação a todos os
temas que afligem os Municípios”,
enfatizou.
Dentre os pleitos que podem
avançar, o presidente do Senado
defendeu a revisão da Lei de Improbidade Administrativa, prevista no
Projeto de Lei (PL) 10.887/2018. “Vejo
com muito otimismo a possibilidade de aprovação. E a previsão é que
possamos ter esse projeto aprovado
no mais tardar no início do mês de
setembro”, afirmou. O parlamentar
teve o mesmo entendimento e adiantou que vai recomendar celeridade
na aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 13/2021, que
prevê penalidades em decorrência

“Os prefeitos teriam de ter enviado os
projetos às Câmaras municipais até
dia 16 de julho”, deputado Geninho
Zuliani (DEM-SP) sobre a criação da
taxa de lixo pelos Municípios.

ú Imposto de Renda
O relator da proposta de reforma
do Imposto de Renda, deputado Celso Sabino (PSDB-PA), conversou com
representantes do Conselho Político
da entidade e mencionou que não
haverá perdas aos Entes municipais.
O deputado esclareceu alguns pontos da proposta e ressaltou que os
Municípios não terão perda de recursos nem redução de verba para fazer
frente às duas demandas.

“A lei como está escrita hoje permite ao
Ministério Público fazer injustiças com
os prefeitos. Atualizaremos essa lei,
estabelecemos um rol muito claro das
condutas indevidas que são sinônimas
de desonestidade. Aguardaremos a
votação no Senado e espero que seja
rápida”, deputado Carlos Zarattini (PTSP), relator da proposta que revisa a
Lei de Improbidade Administrativa.

ú Outros pleitos
Deputados e senadores também
endossaram a importância do avanço de vários itens da pauta prioritária, tais como: a criação da taxa de
lixo para garantir sustentabilidade
econômica dos resíduos sólidos e
aprovação da PEC 15/2015, que trata
do parcelamento dos débitos previdenciários em 240 meses, e da PEC
391/2017, que prevê o 1% do FPM
para setembro, além da redistribuição dos recursos do Imposto sobre

“A PEC dará um fôlego para que as cidades
possam retomar a economia. Pedimos o
apoio de todos, a fim de que mobilizem
as suas bancadas para aprovar a PEC
15/2012 e assim amenizar minimamente
a situação fiscal”, deputado Silvio
Costa Filho (Republicanos-PE) sobre o
parcelamento de débitos previdenciários.

Serviços.

ú ISS
“Temos que aprovar essa legislação que vai trazer R$ 20 bilhões aos
Municípios. E a receita não vai ser
uma vez e sim para sempre. É um
dinheiro novo que vai ajudar a população”, deputado Herculano Passos
(MDB-SP) sobre o ISS.

“Esse projeto é muito importante.
Estamos fazendo muito trabalho
para ser aprovado em agosto ou
setembro”, deputado Júlio Cesar (PSDPI) sobre o 1% do FPM de setembro.
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Representantes do governo marcam
presença em debate sobre pautas prioritárias

A parceria entre o movimento municipalista e áreas estratégicas do governo federal foi tema de uma importante reunião realizada no mês de agosto na sede da
Confederação Nacional de Municípios, em Brasília. O presidente Paulo Ziulkoski reforçou junto aos deputados, senadores, membros de entidades estaduais e microrregionais presentes algumas das pautas prioritárias do movimento municipalista.
Após ouvirem as demandas municipalistas, secretários ligados a importantes
pastas do governo federal participaram da reunião e se colocaram à disposição para
ajudar nas demandas dos Municípios. Ele também lembrou da importância na atenção aos cuidados com a seca, que atinge, de forma histórica, o Nordeste do Brasil e
que, nos últimos anos, tem também castigado o Sul do país. Seca essa que tem prejudicado o desenvolvimento da agropecuária dessas regiões. As cheias, problema
conhecido de perto pela região Norte, também foram tratadas pelo representante
durante a reunião.

ú Assuntos
apresentados
Outros pontos da pauta municipalista apresentados nesta reunião
foram a Lei Complementar 175/2020,
que dispõe sobre o padrão nacional
de obrigação acessória do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). A CNM faz parte do Comitê Gestor das Obrigações Acessórias
(CGOA). “Preenchemos requisitos
para simplificar tudo e derrubar a

Ag. CNM

liminar do STF, que havia suspendido a lei. Estamos finalizando os
trabalhos do Comitê para os então
prefeitos poderem encaminhar a lei
às câmaras municipais e assim arrecadar mais”, comentou Ziulkoski,
que também é presidente do CGOA.
Os outros assuntos constantes
nesta lista são: a questão das obras
paradas nos Municípios; o aumento
no Fundo de Participação dos Municípios (FPM); a prorrogação do prazo
do VAAT-Fundeb; a prorrogação do
eSocial; e a discussão da CNM com
Representando a ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da

o Instituto Brasileiro de Geografia e

República, Flávia Arruda, o secretário especial de Assuntos Federativos, Flávio Adal-

Estatística (IBGE) para a realização

berto Ramos Giussani, lembrou de quando foi prefeito de Braúna, no interior de

do Censo; além dos Municípios com

São Paulo, e como conhecedor do movimento municipalista pretende ajudar com

Regimes Próprios de Previdência

as necessidades dos Municípios. “Vamos desenhar um fluxo de contatos e informa-

(RPPS) que precisam instituir a con-

ções entre a CNM e a Secretaria Especial de Assuntos Federativos. Temos o papel

tribuição complementar até o dia 13

de, junto ao governo federal, articular e aperfeiçoar o pacto federativo”, finalizou.

de novembro.
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Tribunais reafirmam decisão do STF e parecer
da CNM sobre revisão de remuneração
Posições recentes publicadas por

que faz referência a outros Tribunais de

dia 30 de junho com leis contrárias à

Tribunais de Contas de alguns Estados

Contas estaduais e ao STF. Esse enten-

LC. Ficou decidido que os valores já

ratificaram a proibição da concessão

dimento da Corte de contas estadual

recebidos – por se tratarem de verbas

de qualquer tipo de revisão ou rea-

também vai ao encontro dos pareceres

alimentícias – não precisam ser devol-

juste dos servidores. O entendimen-

jurídicos da Confederação.

vidos, e, a partir de então, os reajustes

to segue a determinação do Supremo
Tribunal Federal (STF) em relação à Lei
Complementar 173/2020 nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs)
6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e os pareceres jurídicos 1/2021, 2/2021 e 3/2021
da CNM, emitidos antes da decisão da
Corte Suprema. Os Tribunais de Contas
analisaram questionamentos e publicaram orientações aos gestores. Veja as
decisões por Estado.

ú Acre
O Tribunal de Contas do Acre foi
questionado pela CNM. A Ouvidoria respondeu à entidade para informar que o
tribunal ainda não formalizou o entendimento sobre o assunto. No entanto,
demandas que chegarem
serão tratadas impedindo
qualquer tipo de reajuste
ou revisão.

ú Alagoas
O Ministério Público de Contas e o
Tribunal de Contas publicaram recomendação conjunta para reforçar a orientação de não conceder qualquer reajuste
salarial até o final de 2021.
Em caso de existir legislação aprovada no período
de vigência da LC, o gestor
precisa se abster de pagar
o valor do reajuste ou corre
o risco de ter as contas do
Município reprovadas.

ú Ceará
O tribunal cearense
proibiu qualquer tipo de
reajuste na remuneração
e publicou nota técnica em

ú Espírito Santo
O plenário do Tribunal de Contas capixaba se manifestou por meio de pare-

devem ser suspensos.

ú São Paulo
Os tribunais de Contas e de Justiça

ceres publicados em março

e o Ministério Público Estadual paulista

pela proibição do Estado e

editaram, conjuntamente, o Ato Nor-

dos Municípios na revisão

mativo 1/2021 para vedar

geral das remunerações.

a concessão de reajuste. O

ú Mato Grosso do Sul
Tribunal de Contas e Ministério Público emitiram recomendação conjunta
que determina que os Poderes Executivo e Legislativo devem cumprir fielmente a proibição de concessão de reajuste

Tribunal de Contas estadual
ainda disponibilizou uma
publicação que consolida
o entendimento acerca da
decisão do STF.

ú Pará

entre 28 de maio de 2020 e 31 de de-

Duas resoluções do Tribunal de Con-

zembro de 2021. Municípios que apro-

tas estadual foram publicadas em maio

varam leis contrárias a essa

e junho de 2021. Uma veda os reajustes

proibição devem corrigir a

e define que pagamentos já realizados

situação e interromper o

foram convalidados pelo princípio da

pagamento desses valores.

boa-fé e a outra trata da

ú Rio Grande do Sul
O Tribunal de Contas gaúcho entendeu pela impossibilidade da revisão em face da
decisão do STF. O plenário
do Tribunal enviou o Ofício
Circular 13/2021, que deter-

questão da aplicação do
reajuste do salário mínimo
aos servidores apenas como piso remuneratório total e não como indexador
de vencimentos.

ú Paraná

mina que todos os gestores

O STF decidiu a favor de um pedido

públicos proíbam a revisão

do Município de Paranavaí a respeito

da remuneração.

da interpretação da LC 173/2020, por

ú Santa Catarina
O Tribunal de Contas encaminhou
ofício aos gestores no sentido de entender a vedação absoluta de reajuste
ou revisão dos agentes públicos (políticos) e tratar da questão enfrentada aos que
receberam os valores de
reajustes e revisão até o

parte do Tribunal de Contas paranaense. O TCE estadual havia decidido pela legalidade na concessão de revisão
geral anual aos servidores públicos do
Município. Essa interpretação contraria o decidido
por meio das ADIs 6.450 e
6.525, no STF.
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Parceria pretende aumentar a
fiscalização da exploração mineral
Garantir a fiscalização técnica da

e sugeriu a definição de ações para in-

que existem algumas normas para fir-

Compensação Financeira pela Explo-

tensificar a fiscalização. “Se aumentar

mar parcerias com a ANM. No entanto,

ração Mineral (Cfem) foi pleito do pre-

a fiscalização, também aumenta a

se colocou à disposição para que a sua

sidente da Confederação Nacional de

arrecadação e, aumentando a arre-

equipe técnica e a da CNM trabalhem

Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, tra-

cadação, aumenta a geração de em-

conjuntamente. “Temos a perspecti-

tado em reunião com o diretor-geral da

prego. Por isso, queremos ser mais

va de somar esforços fiscalizatórios.

Agência Nacional de Mineração (ANM),

proativos na fiscalização. O nosso

Vamos trabalhar com os Municípios

Victor Hugo Froner Bicca. A intenção

interesse é aprofundar a parceria pa-

para aprimorar esse objetivo. Esta-

com a parceria é cumprir dispositivo

ra fiscalizar e cumprir a legislação”,

mos à disposição”, disse Bicca.

previsto na Constituição Federal e au-

pontuou Ziulkoski.

Também ficou definido que a equipe

Ao responder, o diretor-geral da

técnica da ANM e da CNM irão se reunir

O presidente da CNM relatou per-

ANM listou algumas das ações para

para começar a definir as ações conjun-

das dos Municípios com a arrecadação

impulsionar a fiscalização e destacou

tas de fiscalização nos Municípios.

Cefem / Gov.Br

mentar a arrecadação dos Entes locais.
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Brasil olímpico nasce de
iniciativas municipais
Das quadras do bairro, dos ginásios,

Em Londrina, no Paraná, por exem-

Além dos atletas que disputaram

campos, piscinas e até na rua mesmo.

plo, os competidores contam com

os Jogos em Tóquio, vários outros são

São várias as possibilidades para o nas-

apoio do Fundo Especial de Incenti-

apoiados pelo Feipe, como conta o pre-

cimento de um atleta olímpico. Mas uma

vo aos Projetos Esportivos (Feipe), da

sidente da Fundação de Esportes de

coisa em comum na história de vários

prefeitura municipal. Os recursos são

Londrina, Marcelo Oguido. “Temos gran-

deles é a presença dos Municípios em

investidos em diversas modalidades

des nomes na ginástica rítmica, karatê,

suas trajetórias. É com o nome da cida-

esportivas, desde formação de novos

taekwondo, canoagem e judô, entre ou-

de estampado nas camisas e uniformes

talentos a atletas de alto rendimento.

tras modalidades esportivas. Londrina

que eles vão para as primeiras compe-

Tatiane Raquel da Silva, do atletismo,

é um celeiro de atletas com potencial

tições. Jogos regionais, estaduais e, por

e o técnico Giancarlos Ramirez, com

muito grande”, destacou.

fim, nacionais. Seletivas que os alavan-

a seleção de handebol, estiveram na

cam para estar onde sempre sonharam:

Olimpíada. Giovane Vieira de Paula,

as Olimpíadas, com a missão de repre-

da paracanoagem, competiu nas Pa-

sentar o Brasil.

ralimpíadas.

ú Rainha das águas
Salvador, capital da Bahia, pode se
orgulhar de ser a terra da medalhista de

Reuters

ouro na maratona aquática. Ana Marcela Cunha iniciou no esporte nas piscinas
do Município e hoje é uma inspiração
para as novas gerações. O coordenador
da Arena Aquática e medalhista olímpico de bronze na Olimpíada de Sydney
2000, Edvaldo Valério, destacou que a
prefeitura tem possibilitado um grande apoio aos atletas. “Temos realizado
ações com o intuito de desenvolver e
fomentar o esporte, especificamente a
natação. Nesse um ano e meio, inclusive passando pelo processo de pandemia, conseguimos desenvolver ações
e revelar alguns atletas. Temos nomes
aqui em que acreditamos muito e que,
no futuro, quem sabe, poderemos comemorar a conquista de algum título

COB

deles”, pontuou.

São inúmeros os nomes que surgiram de projetos de prefeituras espalhados pelo país, que contam até hoje com
o incentivo do poder público local e estiveram em evidência durante os jogos
de Tóquio, no Japão. Neste mês também
foram realizados os Jogos Paralímpicos.
A medalhista de ouro Rebeca Andrade,
da ginástica artística, deu os primeiros
passos no projeto social Iniciação Esportiva, da Prefeitura de Guarulhos, na
Grande São Paulo.
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Na Mídia

Reforma do IR e combate ao coronavírus
são alguns dos destaques na mídia
A Confederação Nacional de Municípios ocupou importan-

Valor Econômico, O Globo e Zero Hora, do Rio Grande do Sul.

tes espaços na cobertura da mídia nacional no último mês.

Tendo repercussão em outros impressos e portais de notí-

Foi ampla a repercussão de assuntos de grande relevância

cias do país, rádios como Bandeirantes e CBN e as emissoras

para o municipalismo nacional, como a Reforma do Imposto

Globo News e CNN.

de Renda, que foi destaque nos jornais O Estado de S. Paulo,

As pesquisas da CNM junto aos Municípios para levantamento dos números da
pandemia de Covid-19 seguem tendo visibilidade. Ganhando cada vez mais destaque,
os números tiveram evidência em canais
de televisão como o SBT e a CNN Brasil. As
rádios Bandeirantes, CBN, BandNews FM,
Itatiaia, de Belo Horizonte e Guaíba, do Rio
Grande do Sul. A Agência Brasil também
repercutiu as pesquisas.

ú Conselho Político
O Conselho Político da CNM também teve
destaque na mídia nacional. Durante o encontro com parlamentares, o presidente do Senado
Federal foi ouvido e também acompanhou demandas do movimento municipalista. A pauta
foi destaque no jornal Zero Hora.
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Movimento Mulheres Municipalistas
fortalece participação feminina na política
A pandemia freou as reuniões e as

que a CNM já vem trabalhando

articulações do Movimento Mulheres

há mais de 40 anos”, destacou

Municipalistas (MMM), mas, como aos

Tania.

poucos a realidade do Brasil está mu-

Ela lembrou que o Brasil tem

dando e novas lideranças femininas

pouco mais de 680 prefeitas no

assumiram as prefeituras no início de

comando de administrações

2021, o MMM está reorganizando as

municipais e as parabenizou

representações regionais para que os

pelo trabalho que desenvolvem.

debates do Grupo de Trabalho e os

“Precisamos e devemos cada

encontros do Movimento voltem com

vez mais fortalecer a presença

força total.

das mulheres nesses espaços

Tania Ziulkoski, uma das fundado-

sas razões de existir”, contou a funda-

e marcante em encontros de prefeitas

dora, que frisou ainda que o Estado do

que ocorreram nos últimos dias. Só no

Tocantins tem atualmente 20 gestores à

mês de agosto, a primeira-dama do

frente das prefeituras. Ela explicou tam-

movimento municipalista participou,

bém como é a organização do MMM e

de forma virtual, de encontros em To-

como cada Estado pode contribuir com

cantins e no Paraná, reforçando a im-

a participação de gestoras representan-

portância de se debater e fortalecer a

do a região no Grupo de Trabalho (GT).

participação da mulher na política brasi-

“No Tocantins, nossa representante e

leira. As novas integrantes do Grupo de

membro do GT é a prefeita Patrícia [Pa-

Trabalho do MMM também estão mar-

trícia Evelin, prefeita de Xambioá (TO)].

cando presença quando visitam Brasília,

Ela é a porta-voz do Movimento e cabe

ansiosas para conhecer a entidade e dar

a ela promover ações com as demais

início às ações do Movimento.

mulheres da região”, disse Tania.

No primeiro I Encontro de Mulhe-

O Estado do Paraná também foi se-

res Municipalistas do Tocantins, Tania

de do primeiro encontro de prefeitas

contou sobre a idealização do MMM e

do Estado. Nos dias 24 e 25 de agosto,

o papel do grupo no movimento mu-

as prefeitas estiveram presentes no

nicipalista. “O Movimento Mulheres

I Encontro das prefeitas do Paraná. A

Municipalistas, fundado por mim e por

fundadora Tania Ziulkoski apresentou

Dalva Cristhofoletti, foi criado para ser

o MMM e todas as iniciativas realizadas

um braço institucional da Confederação

pela CNM.

Nacional de Municípios, em 2017, durante a XX Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios. Nosso objetivo é fortalecer
a presença da mulher no municipalismo, dando visibilidade às mulheres que
atuam na construção e consolidação do
municipalismo forte, inclusivo e plural

Créditos

de poder. É essa uma das nos-

ras do MMM, tem sido presença forte

em primeiro mandato e novas integrantes do GT MMM 2021-2024. “Pra mim é
uma honra participar desse grupo e do
Movimento Mulheres Municipalistas [...]
Essa troca de experiência será muito importante para minha gestão sem dúvidas”, destacou a prefeita Jeane. A prefeita Marianna diz “sou a primeira mulher
eleita à frente do Município de Pau dos
Ferros, e estou hoje prefeita dedicando
minha vida inteira para isso [...] Apesar
dos desafios da gestão, venho lutando
para fazer a coisa diferente”.
E para aumentar a visibilidade da
gestão feminina é importante contar
com a parceria masculina. O prefeito do
Município de Lajes/RN, Felipe Menezes,
visitou a sede para apresentar à fundadora do Movimento o seu convite para a
semana Alzira Soriano, mulher que foi a
primeira prefeita do Brasil e da América
Latina. Anualmente, o Município realiza
uma celebração para manter vivo o his-

� Visitas

tórico da atuação política de Alzira, que

A prefeita Jeane Moura, do Município

por meio de seu protagonismo fomen-

de Senador Rui Palmeira/AL, e a prefeita

tou a participação política das mulheres

Marianna Almeida, do Município de Pau

brasileiras. Entre os dias 25 e 30 de abril

dos Ferros/RN, visitaram a sede no mês

de 2022, o Movimento Mulheres Muni-

de agosto. Ambas são prefeitas eleitas

cipalistas já tem compromisso.
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