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Publicação da Confederação Nacional de Municípios – abril de 2014

– Movimento Municipalista comemora sucesso do dia 11 de abril

– Conversa Municipalista: Ziulkoski estreia programa da CNM na internet 

– XVII Marcha a Brasília será realizada em novo e mais amplo espaço
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No dia 11 de abril, o objetivo do movimento municipalista foi alcan-
çado. A paralisação nas capitais, que era uma das ações propostas pela 
campanha Viva o seu Município, ocorreu em 16 Estados da Federação, 
em quase 2 mil Municípios; e o mais importante: envolveu a popula-
ção na luta por melhorias. 

Algumas prefeituras fecharam as portas, em sinal de protesto, e 
mantiveram apenas serviços essenciais. Outras, como Taquaratinga 
do Norte (PE), abriram as portas para o cidadão e a imprensa analisa-
rem as contas municipais e conhecerem com detalhes a grande crise.

A imprensa local, regional e de alcance nacional divulgou a mobi-
lização. Nas redes sociais, como Facebook, Twitter e blogs pessoais, o 
manifesto ganhou relevante dimensão. Só no microblog Twitter, 240.667 
internautas receberam informações, retuitaram ou comentaram a cam-
panha. Segundo levantamento da Confederação Nacional de Municí-
pios (CNM), 96% das menções na internet foram positivas, portanto, 
em sinal de apoio aos gestores. 

Seja ao pendurar uma faixa, cartazes, com encontros em frente à 
prefeituras, em praças públicas, os Municípios acreditaram na campa-
nha e, unidos, conseguiram sensibilizar o cidadão. “Começamos uma 
etapa longa. Este foi o primeiro passo e temos de chamar a população 
para a problemática, mostrando transparência, e continuar abrindo as 
portas e esclarecendo a situação. Chamar a sociedade a participar e 
ajudar”, diz o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.

Confira como foi a paralisação em todas as cinco regiões do Brasil.

Mobilizações  

Movimento municipalista comemora
sucesso do dia 11 de abril
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O Brasil foi tomado por protestos municipalistas, com a reivindicação de 

recuperar a situação de falência financeira dos Municípios. Na região Sul, a 

mobilização mais forte foi em Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, 

com mais de 3 mil pessoas reunidas na praça da matriz. No entanto, Santa 

Catarina e Paraná também promoveram ações em apoio à campanha Viva o 

seu Município, criada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), em 

parceria com as entidade estaduais e regionais municipais. 

Com balões, faixas e camisetas, todos de cor preta, moradores se mistura-

ram ao poder público municipal. O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, também 

esteve entre os participantes da manifestação, no centro da capital gaúcha. 

Em cima de uma caminhão de som, o líder municipalista falou à multidão. 

Comitivas de todas as regiões do Estado saíram de madrugada rumo à 

capital. De acordo com informações da Federação das Associações dos Mu-

nicípios do Rio Grande do Sul (Famurs), 70% dos Municípios estavam repre-

sentados no ato, organizado em frente ao Palácio Piratini.

Em alguns Municípios, além de terem disponibilizado ônibus para popu-

lação ir à capital, os gestores colocaram faixas e cartazes de apoio à campanha 

Viva o seu Município. Além disso, a 

maioria dos Municípios parou por, 

pelo menos, uma hora em sinal de 

protesto. Cartazes foram espalhados 

pelas cidades e esclarecimentos fo-

ram feitos à comunidade local e aos 

servidores das prefeituras. 

Além dessas iniciativas, o pre-

feito de Venâncio Aires, Airton Artus, 

também falou à imprensa local. “O 

objetivo da mobilização, liderada pela 

CNM, foi abrir os olhos da população 

e dos parlamentares brasileiros para 

a distribuição dos recursos públicos”, 

explicou. Ele também destacou: “en-

quanto o governo federal e os Estados ficam com quase 90% dos impostos 

pagos pelos brasileiros; aos Municípios, que cabe a tarefa de prestar os servi-

ços diretos à população, muito pouco é destinado. A mobilização segue até o 

mês de maio, quando será reforçada durante a Marcha dos Prefeitos a Brasília”. 

Os deputados estaduais do PP, Ernani Polo e Pedro Westphalen, também 

estiveram na manifestação municipalista. Segundo Polo, a mobilização é fer-

ramenta primordial para pressionar e demonstrar à sociedade a importân-

cia de uma nova forma de distribuição de tributos no país. “É no Município 

que a vida do cidadão acontece e já não há alternativas para que os gestores 

municipais consigam administrar com qualidade. São muitas dificuldades e 

pouco respaldo dos governos estadual e 

federal”. Já Westphalen disse que apoia 

integralmente as causas municipalistas. 

Ele ponderou: “os prefeitos estão cada 

vez mais com as mãos atadas, pois pre-

cisam cumprir com uma série de obri-

gações constitucionais no atendimento 

da população e possuem poucos recur-

sos para isso”.

Coletiva de imprensa 
Em Santa Catarina, a estratégia foi 

chegar a toda a população por meio dos 

veículos de comunicação. O presidente 

da Federação Catarinense de Municípios 

(Fecam), Hugo Lembeck, junto com os presidentes das entidades regionais, 

concedeu coletiva de imprensa aos jornais locais e recebeu parlamentares 

durante encontro na Assembleia Legislativa.

Os representantes do movimento municipalista do Estado promoveram 

debate sobre os problemas e as reivindicações dos Municípios. Segundo rela-

to da Federação à Agência da Confederação Nacional de Municípios (CNM), o 

Mobilizações 

Com paralisação das prefeituras e encontros nas capitais, 
Municípios do Sul do Brasil promovem protestos municipalistas

Fecam/SC

Vale do Sol/RS

Le
tíc

ia 
Pó

vo
as

/F
ec

am

Pre
fei

tu
ra 

de
 Va

le 
do

 So
l/R

S



Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

5
abril de 2014

Mobilizações 

Com paralisação das prefeituras e encontros nas capitais, 
Municípios do Sul do Brasil promovem protestos municipalistas

Catarina. A manifestação dos municipalistas tam-

bém foi matéria em diversos jornais do Estado.

Impactos
Para não ficar de fora, a Associação dos Mu-

nicípios do Paraná (AMP) distribuiu material às 

prefeituras. O presidente da entidade, Luiz Lázaro 

Sorvos, também concedeu entrevista a diversos 

jornais locais e promoveu coletiva de imprensa. “É 

um modelo federativo no qual medidas que re-

tiram receitas dos Municípios são levadas a cabo 

sem consultá-los e sem o seu consentimento. Isso 

dá uma ideia dos prejuízos causados pelas políticas 

fiscais implementadas por Brasília”, disse Sorvos. 

No Rio Grande do Sul, pelo menos 412 prefei-

turas se mobilizaram e apoiaram a campanha. Em 

Santa Catarina e no Paraná, 30 e 53 prefeituras, 

respectivamente, promoveram alguma iniciativa. 

“Queremos uma contrapartida maior como os royalties do pe-

tróleo para a Educação, que não tivéssemos de receber goela a 

baixo o piso salarial dos professores, que é justo, mas não há 

contrapartida, e a questão do salário dos agentes de saúde, que 

vai estourar agora apenas no cofre dos Municípios. Vivemos do 

encaminhamento de projetos a Brasília. Se uma parcela maior 

ficasse aqui, seria mais fácil a comunidade e os gestores terem 

controle, com melhorias diretas. Estamos buscando aquilo que é 

nosso de origem”. Prefeito de Campo Bom/RS, Faisal Karam.

deputado federal Esperidião Amin (PSDB-

-SC) participou do encontro e disse apoiar 

a mobilização e a pauta municipalista. 

Lembeck contou que outros parlamen-

tares também estiveram presentes, além 

de representantes do Ministério Público 

de Santa Catarina, do procurador-geral e 

do governo do Estado.

“Estamos mobilizados para pedir so-

corro, porque os Municípios estão quase 

em falência. E a razão é muito simples: 

o aumento de responsabilidades e o não 

consequente aumento dos recursos”, escla-

receu o presidente da Fecam. Ele também 

destacou que vários Municípios trabalharam 

com as portas fechadas, outros paralisaram 

e distribuíram panfletos. “Isso é importan-

te para chamar a atenção e mostrar à po-

pulação que se um prefeito não faz uma 

obra, ou isso e aquilo, não é porque ele não quer. 

É porque a circunstância não permite, a falta de 

recursos não permite”, disse Lembeck.

A iniciativa, parte da campanha Viva o seu 

Município, promovida pela CNM se transformou 

em um dia cívico, de protestos pacíficos, com dis-

tribuição de panfletos para informar as dificulda-

des enfrentadas pelos Municípios, despertando 

a cidadania de cada um dos moradores de Santa 

“O Município tem a obrigação de gastar 15% em Saúde, 

e nós estamos gastando 20, 22%, em média, todos nós, 

todos os Municípios. Na Educação, nós somos obrigados 

a gastar 25%, por lei. Tem Município gastando 30, 32, 

tem Municípios que vão a 40%. E isso faz com que os 

recursos que gastamos a mais em Saúde e Educação 

faltem na Assistência Social e em outros investimen-

tos que a prefeitura tem de fazer”. Prefeito de São 

Jerônimo/RS, Marcelo Schreinert.

“A cada R$ 100 que sai do Mu-

nicípio de imposto, voltam só 

R$ 15,00. E com esses 15 re-

ais temos de atender a todas 

as demandas. Estão todas as 

demandas no Município”. Pre-

feito de Camaquã/RS, João 

Carlos Machado.

Mariana Pimentel/RS
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A paralisação do dia 11 de abril 

ocorreu em vários Estados no Norte 

do Brasil. Ao todo, 198 Municípios 

fecharam as portas, sendo 90 em 

Tocantins, 52 em Rondônia, 48 no 

Amapá, sete no Pará e um no Acre.

Tocantins
Em Tocantins, 65% Municípios 

aderiram à campanha. Para justificar 

essa ação, foi realizada uma entre-

vista coletiva na sede da Associação 

Tocantinense de Municípios (ATM). O 

presidente da Associação, Leonardo 

Sette Cintra, justificou o fechamento destas em protesto à política tributária 

do governo federal e ao arrocho financeiro dos Municípios. 

A prefeita de Peixe, Neila Pereira dos Santos, disse que o Município, de 11 

mil habitantes, utiliza praticamente todo o Fundo de Participação dos Municí-

pios (FPM) para pagar a previdência dos funcionários. A sua esperança é a não 

aprovação do piso dos agentes da saúde, a regulamentação do piso do magis-

tério e também o recurso proveniente dos royalties de petróleo. 

Corroborando esta situação, o Município de Divinópolis também partici-

pou da Mobilização. “A situação está triste, eu encontrei uma dívida de mais R$ 

4 milhões na prefeitura quando assumi o cargo. O FPM deste mês serviu para 

pagar o INSS, apenas, e ainda fiquei devendo R$ 4 mil”, desabafou o prefeito, 

Florisvane Maurício da Glória. 

Amazonas
As portas de 48 dos 62 Municípios foram fechadas para a mobilização. A 

Associação Amazonense de Município (AAM) reuniu todos os Municípios do Es-

tado. Sendo 29 representados pelos prefeitos, dois pelos vice-prefeitos e os de-

mais pelos presidentes das Câmaras dos vereadores e por secretários municipais. 

Foram convidados todos os deputados e senadores do Estado. Apenas uma 

deputada informou que não poderia participar devido a um problema de saúde 

familiar. A maioria não compareceu nem se justificou. A baixa participação dos 

parlamentares amazonenses foi alvo de críticas e reclamações dos gestores dos 

62 Municípios que participaram do encontro. Apenas a senadora Vanessa Gra-

zziotin (PCdoB) e o deputado federal Henrique Oliveira (SDD) compareceram.  

“Lutamos muito para administrar com poucos recursos e estar na capi-

tal para esta reunião. Temos colegas presentes aqui que os Municípios estão 

debaixo d´água neste momento e 

vieram para mostrar apoio e união 

em busca de futuro melhor para o 

interior, mas é uma tristeza chegar e 

ver que nem metade dos parlamen-

tares amazonenses sequer veio ouvir 

e entender as demandas e a realidade 

dos Municípios do Estado”, afirmou 

o prefeito de Envira, Ivon Rates, em 

seu pronunciamento aplaudido por 

todos os presentes.

O prefeito de Humaitá, em Es-

tado de Calamidade por causa da 

cheia que deixou 40% das áreas 

municipais submersas, Cidenei Lobo, relatou que a única ajuda até agora do 

governo foi a ajuda humanitária. 

Rondônia
Já em Rondônia, a Associação Rondoniense de Municípios (Arom) pro-

gramou uma manhã com um ato político simbólico. No Estado, 96% dos Mu-

nicípios fecharam as portas e os gestores se dirigiram para a capital. Apenas 

dois Municípios não puderam fechar a prefeitura por motivo de Calamidade 

Pública devido à cheia do rio Madeira; são eles Porto Velho e Guajará Mirim. 

Foram comunicados o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e o Ministério 

Público. Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e assessores munici-

pais se mobilizaram. 

Foram convidados os parlamentares federais e estaduais e o governo 

para participarem do evento. A ideia era mostrar os dados as autoridades do 

Estado e parlamentares, entretanto, os prefeitos não foram prestigiados com 

o apoio presencial de nenhum dos três senadores e oito deputados federais. 

Apenas um deputado, Carlos Magno (PP) justificou sua ausência devido a pro-

blemas de saúde. Já os deputados estaduais foram representados apenas pelo 

vice-presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PP). 

Acre
No Acre, a situação é tão crítica que impediu os gestores de até pro-

moverem os protestos. O quarto maior alagamento da história levou toda 

a região ao Estado de Calamidade Pública (ECP), e os gestores municipais 

estão buscando suprir as necessidades básicas da população, como alimen-

tação e medicamento. A Associação de Municípios do Acre (Amac) enviou 

Mobilizações 

Mobilização no Norte do Brasil fecha quase 200 prefeituras
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Mobilizações 

Mobilização no Norte do Brasil fecha quase 200 prefeituras

ofício à Confederação, destacando o isolamento da BR 364, que liga o Acre 

ao restante do país.  

Pará
No Pará, não foi realizada uma mobilização da capital em razão de pro-

blemas de locomoção dos prefeitos. Porém, foram realizadas entrevistas para 

rádio e televisão da região explicando o porquê da mobilização. Foi também 

sugerido a cada prefeito procurar a sua rádio e imprensa local para explicar a 

situação financeira de seu Município. O presidente da Federação das Associa-

ções de Municípios do Estado do Pará (Famep), Elias Santiago, o secretário-

-executivo da Federação, Josenir Nascimento, realizaram entrevistas sobre a 

campanha nacional Viva o seu Município. 
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Em uma conversa interativa 

pela internet com o público e com 

gestores municipais, o presidente da 

Confederação Nacional de Municípios 

(CNM) fez a primeira edição do Con-

versa Municipalista.  Por meio de um 

canal on-line, Ziulkoski falou sobre 

o cenário atual das administrações 

municipais, explicou as ações do 

movimento municipalista, respon-

deu a perguntas dos internautas e, 

ainda, registrou a participação de 

presidentes de entidades estaduais. 

A iniciativa inovadora da CNM de transmissão ao vivo, em sua primeira 

edição, teve o objetivo de tratar da ação Viva o seu Município de paralisação 

nas capitais, realizada no dia 11 de abril, e da XVII Marcha a Brasília em De-

fesa dos Municípios. No entanto, outros assuntos também foram abordados 

durante quase uma hora de transmissão. 

Por considerar importante a participação dos internautas, o presidente da 

CNM iniciou a conversa explicando a importância do Município. “A questão do 

municipalismo vem de séculos. O Município é a aquela célula onde nós nas-

cemos, vivemos e morremos. Onde produzimos o PIB [Produto Interno Bru-

to]; pagamos imposto; reivindicamos melhorias; conhecemos o poder local, 

o gestor. Eu diria que a célula mais viva da Federação brasileira é o Município”, 

disse em um pequeno resumo. 

“Nós, como entidade que representamos, estamos bastante preocupados 

com o rumo que já tomaram e estão tomando as administrações municipais. 

Reconhecemos que na imensidão de 5.568 Municípios alguns têm problema 

de gestão, mas a grande dificuldade que a maioria tem enfrentado vem de 

uma questão estrutural do federalismo brasileiro”, disse Ziulkoski. Ele, tam-

bém, mencionou que essa preocupação é o que motiva as últimas ações mu-

nicipalistas, inclusive a campanha Viva o seu Município. E destacou todo o 

material preparado para subsidiar os Municípios nas ações do dia 11 de abril 

e para mostrar à população e aos parlamentares o porquê da crise financeira. 

A transmissão ocorreu na sede da CNM, e o presidente da entidade estava 

acompanhado do presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios 

(AMM), Valdecir Luiz Colle – Chiquinho; da Associação dos Municípios do Es-

tado do Espírito Santo (Amunes), Dalton Perim; do prefeito de Cumaru (PE), 

Eduardo Tabosa; e do presidente da Federação das Associações de Municípios 

da Paraíba (Famup), Tota Guedes. 

Estavam conectados no debate os 

presidentes da Associação Goiana 

de Municípios (AGM), Cleudes Ba-

ré; da Associação dos Municípios do 

Paraná (AMPR), Luiz Lázaro Sorvo; e 

da Associação Municipalista de Per-

nambuco (Amupe), José Patriota. 

Mais de 90 pessoas acompanharam 

a transmissão.

Ao ser perguntado sobre qual 

a realidade dos Municípios de Mato 

Grosso, Chiquinho disse ser a mes-

ma da dos demais Municípios brasileiros. “Temos em torno de 40 Municípios 

que têm uma sobrevivência, praticamente, própria e os outros praticamente 

falidos, são 140 Municípios”. O presidente contou que a entidade tem traba-

lhado para que os Municípios se envolvam nas ações e mostrem à população 

as dificuldades, já que, segundo ele, 90% da comunidade não sabe pelo que 

está passando realmente o Município. Ele contextualiza: “temos problemas 

na Saúde, na Educação, no Desenvolvimento local. Temos 30 mil km de es-

tradas estaduais em plena fase de desenvolvimento pelos Municípios e não 

temos 5 Km de estradas pavimentadas. Então é hora de se unir e lutar para 

mudar a realidade”.

O presidente da Amunes aproveitou a oportunidade para destacar a bus-

ca pelo fortalecimento dos Municípios. Perim contou que o cenário do Estado 

também é de preocupação e de muita aflição por parte dos gestores, e que a 

entidade tem promovido debates em torno do tema “Muitas responsabilidade 

e poucos recursos”. “A gente percebe a centralização dos recursos em Brasília. 

Apenas 10% dos impostos que são produzidos no Espírito Santo voltam para 

o nosso Estado. E nós percebemos um descompasso muito grande”, disse. O 

presidente da Amunes também salientou: “temos um desafio muito grande 

de levar essa informação ao cidadão, a quem paga os impostos”.

Representando os Municípios pernambucanos, o prefeito de Cumaru con-

textualizou o problema da seca que assola a região ao longo de três anos, o que 

agrava ainda mais os problemas. “Estamos enfrentando, talvez, a maior seca 

dos últimos 50 anos. Se somar as dificuldades normais com a seca que assola 

a nossa comunidade há três anos, podemos ver o tamanho do problema que 

Pernambuco enfrenta”, disse. Tabosa exemplificou: “somos 134 Municípios, e 

talvez 10 tenham receita própria, o restante depende das transferências vo-

TV CNM 

Em novo programa, dirigentes da CNM conversam  com 
público e com gestores municipais por meio da Internet
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TV CNM 

Em novo programa, dirigentes da CNM conversam  com 
público e com gestores municipais por meio da Internet

luntárias do governo federal, estadual e do FPM [Fundo de Participação dos 

Munícipios]. Com essas insistentes desonerações feitas pelo governo federal 

nesse imposto, o principal recurso dos Municípios é tirado, e isso leva ao com-

pleto desequilíbrio das nossas receitas, leva a uma total desorganização da 

nossa administração”. Ele contou que o Estado está empenhado em mostrar 

à população a realidade do Município. 

Interligado, o presidente da Amupe popularizou o movimento munici-

palista. “Não somos movimento de prefeitos, somos movimento do povo. O 

prefeito representa a população que o escolheu, a qual possui necessidade e 

demandas. E a forma como a política econômica e a receita tributária estão 

distribuídas, concentrando recursos no caixa da União e passando as possibi-

lidades para os Municípios, mostram que é hora de rever o pacto federativo”. 

No estúdio, o presidente Federação da Paraíba fez uma explanação da 

situação enfrentada, esta muito parecida com o cenário vivido pelos Muni-

cípios pernambucanos, por conta da estiagem que atinge a região Nordeste 

do país. “O governo cria vários programas e outras políticas e joga para cima 

dos Municípios, e isso vai aumentando as despesas dos Municípios e as recei-

tas vão caindo. A hora é de mostrar que os Municípios não têm como segurar 

tantas reponsabilidades e tantas despesas com as receitas caindo”, resumiu. 

O representante – que assumiu há pouco a entidade estadual – se compro-

meteu em promover as ações municipalistas e em participar com os gestores 

de seu Estado da Marcha a Brasília deste ano.

Ziulkoski fez esclarecimentos sobre a crise e sobre a partilha do bolo tri-

butário para que os internautas pudessem entender melhor as reivindica-

ções do movimento municipalista. “Em 1988, quando houve a Constituição, 

os Municípios tinham 11% do bolo tributário nacional. Com a Constituinte, 

este valor evoluiu para 19,5%. Ao longo dos anos seguintes, o Congresso Na-

cional foi criando contribuições, como subterfúgio, porque são partilhadas 

com os Municípios, e a carga tributária aumentando; hoje, temos 16% da 

arrecadação nacional”.  

Ele exemplificou como isso causa impacto na prática: “em 1988, os Mu-

nicípios tinham, na Saúde inteira, em todos os Municípios, não mais do que 

25 mil servidores, hoje temos 1,5 milhão. Criou-se o SUS [Sistema Único de 

Saúde], mas não se delimitou a atribuição de cada Ente para o financiamento. 

Tudo foi repassado aos Municípios, e o recurso não é repassado para atender 

a essa demanda”. Segundo Ziulkoski, este é apenas um exemplo, mas a situ-

ação reflete em todas as áreas da prefeitura também. 

Já o presidente da AGM participou da vídeo-conferência e destacou: “nós 

vamos conseguir sensibilizar a comunidade para que entendam qual o papel 

e os gargalos que o Ente Município enfrenta para se manter nesse estrangu-

lamento em que se encontra por causa do pacto federativo”. 

Diante do exposto no debate, Ziulkoski esclareceu que os prefeitos muitas 

vezes não conseguem cumprir a lei e correm o risco de se tornarem ficha-suja. 

“A prefeitura entrou em uma situação em que o prefeito não sabe o que fazer, 

se ele ataca uma área falta a outra. Não tem como fazer milagres e é isso que 

a gente está tentando mostrar”, resumiu o líder municipalista.

Os participantes foram unânimes em parabenizar a CNM pela iniciativa 

da transmissão e da champanha Viva o seu Município. 

Perguntas dos internautas:

Os 2% a mais no FPM podem solucionar a crise financeira? 
Ziulkoski: Não. Não resolve a crise, apenas ameniza. Os 2% repre-

sentam um mês a mais de FPM, diluído durante o ano. E isso vai direto 

para o cidadão, por meio da Saúde, da Educação, da infraestrutura e 

de diversas outras medidas que atendem à população. 

Por que vocês dizem que os Municípios estão falindo?
Ziulkoski: os Municípios estão em uma crise estrutural muito 

grande, o problema todo é que há um elenco de normas que leva a 

prefeitura sem o suporte de recursos para atender. Como por exem-

plo: lixo. A lei dá um prazo até agosto deste ano para que todas as 

prefeituras façam a coleta seletiva do lixo, a compostagem de 100% 

do lixo orgânico, coloquem em execução a logística reversa e que 

transformem os lixões em aterros sanitários. Mas, para isso, são ne-

cessários R$ 70 bilhões. Só para implantar as ações impostas pelas 

leis, em relação ao saneamento, que foi colocado como responsabi-

lidade dos Municípios, serão necessários mais de R$ 500 bilhões. De 

onde se tiram os recursos para fazer isso?

Ag
ên

cia
 CN

M



10
abril de 2014

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos
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Prefeituras de seis Estados nordestinos param atividades
para informar à população sobre atual crise financeira

Municípios de seis Estados do Nordeste fecharam as portas no dia 11 de 

abril em busca de um pacto federativo mais equilibrado. Gestores municipais 

da Bahia, da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí, do Rio Grande do Norte e de 

Sergipe aderiram à campanha Viva o seu Município.

Em Salvador, cerca de 700 pessoas se reuniram em frente à sede da União 

dos Municípios da Bahia (UPB). De um total de 417 Municípios, 356 fecharam 

as portas para participar da campanha. O movimento buscou a assinatura, 

por parte dos parlamentares das bancadas federal e estadual, de um termo 

de compromisso com a pauta municipalista. Além disso, será formada uma 

comissão para conversar com o governo estadual sobre a atual situação. 

No Piauí, mais de 200 prefeitos foram à 

capital para protestar por melhores condições. 

A paralisação ocorreu na sede da Associação 

Piauiense de Municípios (APPM). Com o au-

ditório lotado, o presidente da Associação, 

Arinaldo Leal, destacou a atuação da CNM 

e alertou acerca das constantes quedas do 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 

Ele também leu a Carta Municipalista aos 

parlamentares presentes ao evento. 

Em Pernambuco, 90 Municípios pararam 

as atividades. A paralisação foi realizada na 

Assembleia Legislativa. No Rio Grande do 

Norte, a concentração ocorreu na Assem-

bleia Legislativa, com transmissão ao vivo pela TV Assembleia RN. Foram 

convidados parlamentares da bancada federal, deputados estaduais, além 

de gestores estaduais. 

Na Paraíba, a paralisação que seria re-

alizada na Assembleia Legislativa foi can-

celada por problemas técnicos no local. 

Com isso, os gestores decidiram realizar 

o movimento nos próprios Municípios. O 

presidente da Federação das Associações de 

Municípios da Paraíba (Famup), Tota Gue-

des, concedeu entrevista à imprensa para 

falar da crise. O movimento foi divulgado 

pelos gestores de todo o Estado.

Em Sergipe, mais de 300 pessoas se 

reuniram no auditório do Tribunal de Con-

tas do Estado. A Federação dos Municípios 

do Estado do Sergipe (Fames) destaca que 95% das administrações munici-

pais de Sergipe fecharam as portas. Destes, 42 representantes foram à Aracaju 

para protestar em prol da pauta municipalista. 

Na abertura do evento, o presidente do Tribunal, Carlos Alberto Sobral de 

Souza, ressaltou a importância da iniciativa. O senador Antônio Carlos Vala-

dares (PSB-SE), a deputada estadual Goretti Reis (DEM-SE) e o presidente do 

TCE, Carlos Pina, estavam presentes e ouviram as reivindicações dos gestores.

Os Municípios estão morrendo
Como vem sendo alertado pela Confederação, a atual dificuldade finan-

ceira é realidade em Municípios de Norte a Sul do país. O Município de São 

Gonçalo do Piauí – com cerca de cinco mil habitantes – é um dos que enfrenta 

essas dificuldades. “A situação é precária. Não temos condições nem de fechar 

a folha de pagamento”, alertou o prefeito, Luciano de Sousa. O gestor partici-

pou da paralisação realizada em Teresina. 

Jussiape/BA

Aprece/CE

Tenente Laurentino/RN
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Prefeituras de seis Estados nordestinos param atividades
para informar à população sobre atual crise financeira

Caraúbas/RNFames/SE

Femurn/RNAPPM/PI

Em Poço Redondo (SE), a prefeitura também aderiu à paralisação. “O nosso 

Município está morrendo”, disse o prefeito, Roberto Araújo Silva. “O Municí-

pio está no zero. Se o governo não olhar para essa situação, terei de fechar as 

portas por tempo indeterminado”, lamentou Roberto Araújo.

Autoridades cobram aumento do FPM
No Rio Grande do Norte, a governadora do Estado, Rosalba Ciarlini, par-

ticipou da mobilização e apoiou o movimento municipalista. O vice-gover-

nador do Estado, Robinson Faria, destacou a relevância da iniciativa e cobrou 

agilidade dos deputados federais e senadores na aprovação do aumento do 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 

O presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Fe-

murn), Benes Leocádio, entregou ao deputado federal Fábio Faria (PSD-RN), 

que responde interinamente pela presidência da Câmara dos Deputados, do-

cumento com reivindicações dos prefeitos. 

Divulgação na imprensa
Dirigentes da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) e 

da Federação das Associações dos Municípios da Paraíba (Famup) concede-

ram entrevistas à imprensa local. A iniciativa também foi feita por gestores de 

Municípios de vários Estados. Os prefeitos mandaram matérias, distribuíram 

materiais informativos, vestiram a camiseta da campanha e deram entre-

vistas a jornais e rádios locais a fim de mostrar à população a atual situação.

O prefeito de Jaguaibara (CE), Francisco Holanda Guedes, foi até a rádio 

local informar aos munícipes sobre a crise. “O dinheiro que chega ao Muni-

cípio não é suficiente. O que o gestor faz é manter a ‘máquina’ funcionando”, 

lamentou o gestor ao falar da insuficiência de recursos. 

O Município de Coitegi (PB) também participou da paralisação. O ges-

tor Guilherme Madruga foi até as rádios da região e falou sobre a crise que o 

Município enfrenta. De acordo com o prefeito, “a paralisação é importante, 

pois só assim a população terá consciência dos reais problemas que a prefei-

tura enfrenta”.

AP
PM

Fe
m

ur
n

Pre
fei

tu
ra 

de
 Ca

raú
ba

s/R
N

Fa
m

es



12
abril de 2014

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Municípios goianos, mato-grossenses e sul-mato-grossen-

ses também atenderam ao convite da CNM e, durante o dia 11 

de abril, fecharam as prefeituras e organizaram um dia cívico, 

de informação ao cidadão e à imprensa. A crise nas finanças 

municipais foi levada ao conhecimento de mais de 300 Muni-

cípios do Centro-Oeste.

No Mato Grosso, dos 141 Municípios, 110 promoveram 

alguma ação proposta pela Confederação e pela Associação 

Mato-Grossense de Municípios (AMM). O presidente da en-

tidade, Valdecir Luiz Colle, conseguiu o apoio do prefeito de 

Cuiabá, Mauro Mendes, que deu ainda mais força à paralisação.

Colle e Mendes convocaram a imprensa na sede da Pre-

feitura de Cuiabá para falar das condições em que os prefei-

tos têm governado os Municípios. “A concentração dos recursos fica na mão 

do governo federal, mas os cidadãos moram nos Municípios. Ter a maior parte 

do bolo [tributário] é necessidade. Senão as prefeituras não vão fechar só um 

dia, vão fechar as portas para sempre”, alerta o presidente da AMM e prefeito 

de Juscimeira (MT). 

Apesar de administrar uma capital de Estado e, portanto, contar com mais 

recursos do que uma pequena cidade, o prefeito Mauro Mendes defendeu a 

campanha Viva o seu Município. À imprensa, Mendes afirmou: “nós precisamos 

e lutamos pela repactuação de recursos para evitar a piora dos serviços públi-

cos, que na prática são todos executados pelos Municípios”.

Goiás reúne dois mil manifestantes
Em Goiás, a concentração foi mesmo na capital Goiânia, em frente à Praça 

do Trabalhador. A Associação Goiana de Municípios (AGM) e a Federação Goia-

na de Municípios (FGM) conseguiram reunir mais de duas mil pessoas, entre 

gestores e servidores, além da sociedade. Com bandeiras, adesivos e alguns 

vestidos com camisetas da campanha, eles marcharam até outro ponto da ci-

dade e gritavam: “prefeitos unidos jamais serão vencidos!”.

Para os presidentes da AGM, Cleudes Baré, e da FGM, Divino Alexandre, a 

ação foi um sucesso. “É muito positivo ver que nós prefeitos não estamos so-

zinhos nessa luta. A mobilização cumpriu o seu papel de mostrar para toda a 

sociedade a atual situação de crise por qual as prefeituras passam. O cidadão 

precisa se conscientizar”, disse Baré. “Conseguimos atingir nosso objetivo de 

mostrar à população a situação financeira por que passam as administrações 

municipais, que se desdobram como podem para bem atender à comunida-

de”, conclui Divino.

Região unida chama atenção da imprensa
Em frente à sede da Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul 

(Assomasul), a faixa mostrava que, por causa da crise, as prefeituras precisam 

de ajuda. Municípios como Fátima do Sul, Vicentina, Jateí, Glória de Dourados, 

Deodápolis, Novo Horizonte do Sul e Ivinhema protestaram contra as reduções 

no FPM causadas por isenções fiscais.

“A população precisa saber o que está acontecendo com as finanças de seu 

Município; afinal, trata-se de dinheiro de impostos pagos pelo contribuinte. O 

que não podemos é ficar omissos enquanto o governo federal dá com uma mão 

e toma com outra”, explicou o presidente da Assomasul, Douglas Figueiredo.

Em todo o Centro-oeste, a imprensa esteve presente nos locais de mani-

festação. Os veículos de comunicação divulgaram os motivos da crise a ajuda-

ram a levar as informações ao conhecimento do povo, assim como objetiva o 

movimento. 

Mobilizações 

No Centro-Oeste, prefeituras alcançam 
objetivo de informar a população

AGM/GO

Assomasul/MS
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Sudeste pede socorro
Mais de 100 cidades da região Sudeste aderiram à parali-

sação nacional articulada pela Confederação Nacional de Mu-

nicípios (CNM). O movimento faz parte da campanha Viva o seu 

Município, uma iniciativa da entidade para reunir prefeitos e 

comunidade na luta pela saúde financeira dos Entes federados. 

Manifestação reúne mais de 90% dos prefei-
tos capixabas

Prefeitos do Espírito Santo uniram esforços para protestar 

contra a dramática situação financeira dos Municípios brasi-

leiros. Como parte da iniciativa, uma grande mobilização foi 

organizada na capital capixaba pela Associação dos Municí-

pios do Estado do Espírito Santo (Amunes). 

O evento, sediado no Teatro da Universidade Federal do 

Espírito Santo (Ufes), reuniu aproximadamente mil pessoas, 

dentre prefeitos, secretários e parlamentares. Dos 78 Muni-

cípios que compõem o Estado, 73 participaram da mobiliza-

ção. A bancada federal também esteve presente, com sete deputados fede-

rais e um senador. 

O presidente da Amunes, prefeito Dalton Perim, explicou aos participantes 

sobre a importância do aumento de 2% do Fundo de Participação dos Muni-

cípios (FPM), os problemas das desonerações do Imposto de Produtos Indus-

trializados (IPI), o encontro de contas da dívida previdenciária, dentre outros. 

O Espírito Santo esteve fortemente engajado com a mobilização arti-

culada pela CNM. Apesar de nem todos os Municípios estarem presentes na 

capital, a adesão à campanha Viva o seu Município foi completa. Todas as 78 

cidades apoiaram a manifestação e demonstraram de alguma forma as razões 

que sufocam os Municípios brasileiros financeiramente. O que, sem dúvida, 

chamou à atenção da esfera local e trouxe informação para a comunidade. 

União Paulista (SP) protesta contra a crise

Localizado no interior do Estado e composto por, aproximadamente, 2 mil 

habitantes, o Município de União Paulista (SP) também aderiu à paralisação 

nacional nas capitais proposta pela Confederação Nacional de Municípios (CNM).

A prefeitura fechou as portas em sinal de protesto na sexta-feira, 11 de 

abril. Além disso, foram publicadas no jornal regional matérias falando so-

bre a campanha Viva o seu Município e os reais motivos que desencadeiam a 

situação de falência das prefeituras brasileiras.

“É uma situação muito difícil. A gente tem de fazer cortes, encerrar o ex-

pediente mais cedo. O meu Município é pequeno e sofre muito mais com a 

crise”, lamenta a prefeita Marli Teixeira. De acordo com ela, houve um enten-

dimento da comunidade sobre os verdadeiros motivos da crise.

Municípios Mineiros cobram mudanças no pacto federativo

Nas cidades mineiras também houve mobilização. Ao todo, 17 Municípios 

participaram do movimento. Em Coronel Pacheco, as atividades não essenciais 

da prefeitura foram paralisadas durante todo o dia como forma de protesto à 

situação de crise. O prefeito Joaquim Meireles também concedeu entrevistas 

às rádios e aos jornais locais. 

Em entrevista à Agência CNM, ele revelou: “a cobrança é muito grande 

nas costas do Município. E sem recursos não tem como fazer [uma boa ges-

tão]. É impraticável. O cidadão vive no Município e é aqui que ele reivindica 

as suas demandas. Portanto, as autoridades precisam ver que o Município é 

o Ente mais importante e precisa de recursos para fazer acontecer”. O gestor 

defende a reformulação do pacto federativo para que haja um equilíbrio na 

distribuição de responsabilidades entre os Entes federados. 

O Município de Coronel Pacheco, com pouco menos de 3 mil habitantes, 

é diretamente prejudicado pela falta de recursos. Assim como ele, há cente-

nas de Municípios espalhados por todo o território mineiro. 
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Mobilização é destaque na mídia

Ao longo da história, os gestores municipais foram acumulando cada vez mais atri-

buições, entretanto, os repasses aos Municípios não acompanharam essa demanda. A 

situação resulta no atual caos financeiro dos cofres municipais. E a conta é simples: 

muitas despesas e recursos escassos. 

A campanha Viva o seu Município, que teve início no dia 23 de fevereiro, vem ga-

nhando cada vez mais força no cenário nacional. Após reuniões e mobilizações, a inicia-

tiva segue para um de seus momentos mais fortes: a XVII Marcha a Brasília em Defesa 

dos Municípios. Prefeitos e agentes municipais de todo o Brasil se reunirão na capital 

federal para reivindicar os temas de interesse no maior evento municipalista do país. 

Próximas ações: Viva o seu Município
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Convênio CNM Sebrae 

Portal reúne apresentações e 
fotos dos encontros regionais 

Realizados ente o início de abril e o início de maio, os encontros regio-

nais de agentes de desenvolvimento produziram um conteúdo rico para 

quem quer promover o empreendedorismo. As palestras estão reunidas 

em uma área especial no Portal do Desenvolvimento Local, na internet. 

O material pode ser baixado pelo computador. No mesmo espaço estão 

disponíveis também fotos, que podem ser baixadas.

O endereço é:

http://www.portaldodesenvolvimento.org.br/encontros
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Os prefeitos, as prefeitas e os demais agentes municipais estão mobiliza-

dos para a XVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Este ano, o palco do 

maior evento municipalista latino-americano será o Centro Internacional de 

Convenções do Brasil (CICB). O espaço é mais amplo para melhor acomodar o 

público esperado, que nas últimas edições ultrapassou a marca de 5 mil pes-

soas. A Marcha terá início no dia 12 de maio e o encerramento está marcado 

para a manhã do dia 15.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) preparou uma programa-

ção preliminar do evento, que tem como destaque a presença da presidente da 

República, Dilma Rousseff, e um debate com os presidenciáveis. Semelhante 

ao que foi feito há quatro anos, os nomes mais cotados para a Presidência da 

República serão convidados para responder a questões e apresentar propostas. 

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, defende que este espaço, em espe-

cial, servirá para os gestores municipais analisarem qual candidato oferece as 

melhores propostas para o desenvolvimento dos Municípios. 

Primeiro dia – No dia 12 de maio, a programação será voltada para as 

inscrições e para a abertura da VI Exposição de Produtos, Serviços e Tecnologias. 

A CNM ressalta que no hotsite da Marcha é possível realizar a inscrição prévia, 

que será homologada em guichês no local do evento. Eles funcionarão duran-

te toda a programação, mas é essencial que os participantes evitem filas e, no 

primeiro dia, a partir das 14 horas, busquem receber o material e o crachá que 

dará acesso ao palco principal. 

Este ano, a VI Exposição de Produtos, Serviços e Tecnologias será aberta ao 

público sem que haja necessidade de credenciamento. Durante os seis anos 

em que foi promovida, a exposição traz aos gestores municipais o que há de 

melhor para a administração local. 

Segundo dia – A abertura oficial acontece no dia 13 de maio, às 9h30min. 

Como em anos anteriores, a presidente da República, Dilma Rousseff, os presi-

dentes da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, e do Senado Fede-

ral, Renan Calheiros, e uma comitiva de ministros devem participar. Na parte 

da tarde, haverá Plenária Técnica conduzida por Ziulkoski.

Neste dia, especialmente para os gestores do legislativo municipal, está 

marcado o IX Fórum Permanente de Vereadores. A novidade deste ano é que a 

CNM vai colher dados e fotografias para confeccionar a carteirinha de verea-

dor, semelhante à do prefeito. 

E, para outro público específico, está agendado o V Fórum dos Contadores. 

Um espaço para temas como o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do 

Setor Público Brasileiro (Siconfi); a implantação do Plano de Contas Aplicado 

ao Setor Público (PCasp); e as Portarias 634/2013 e 86/2014 da Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN), que estabeleceu regras para o recebimento dos dados 

contábeis e fiscais dos Entes da Federação no exercício deste ano. 

Terceiro dia – O encontro com os presidenciáveis será no terceiro dia 

da Marcha, e os debates devem começar por volta das 9 horas. Os principais 

pré-candidatos serão os convidados da CNM. Até o encerramento desta edi-

ção, confirmaram presença os presidenciáveis Aécio Neves e Eduardo Campos. 

Às 13h30min, Paulo Ziulkoski discutirá com os prefeitos a “Pauta Política 

do movimento municipalista”. E, seguidamente, os gestores se deslocam para 

o Congresso Nacional. No Parlamento, está prevista uma reunião com a Sub-

comissão de Assuntos Municipalistas. O grupo deve apresentar os avanços re-

ferentes às reivindicações expostas na Marcha de 2013. Após este encontro, as 

reuniões de bancadas estão a cargo das entidades estaduais. 

Quarto dia – No dia 15 de maio, haverá o “Diálogo com os Municípios”, 

um tempo reservado ao governo federal, à assinatura de convênios e acordos 

e ao encerramento, com a Leitura da Carta da XVII Marcha. 

A entrega dos certificados será feita neste dia. Para ter direito a ele, o 

gestor precisa ter participado de, no mínimo, 70% das atividades da Marcha. 

Programação paralela – Em meio às atividades da Marcha, os parti-

cipantes poderão acessar dados sobre cada Município e saber detalhes da cri-

se. A equipe de técnicos da CNM estará reunida na Arena Técnica, com tempos 

exatos de palestras e atendimento ao público. 

Os 12.060 m² do novo local da Marcha se tornarão um ambiente de deba-

te, troca de informações, experiências, contatos e busca por Municípios mais 

unidos e mais fortes.

Marcha 

De 12 a 15 de maio, a CNM promove
a XVII Marcha a Brasília


