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Carta do Presidente

Como símbolo de maturidade, a Marcha a Brasília em defesa dos Municípios chega a sua 
18ª edição em 2015. Nestas quase duas décadas, as conquistas do movimento, sob a lide-
rança da Confederação Nacional de Municípios (CNM), superaram a marca de R$ 300 bi-
lhões. É um número expressivo, mas ainda maior valor têm o brio, a persistência e a união 
do movimento municipalista em inúmeras frentes de luta. 

Esses ganhos não são nenhuma bondade, e sim resultado de suor, lágrimas e indignação. 
São frutos de uma mobilização sem trégua, que continua reivindicando − e conquistando − 
ainda mais para os Municípios. E que tem a Marcha como sua principal alimentadora, assim 
como uma admirável mostra de sua força. O movimento atua o ano inteiro, com uma diver-
sidade de atos, campanhas e negociações, formando ondas de mobilização desde as en-
tidades regionais. Mas é no mês de maio, quando a Marcha leva à Capital Federal milhares 
de líderes municipais, que as reivindicações se impõem com uma força que não pode ser 
ignorada.

Graças à Marcha, temos a celebrar ganhos em diferentes campos, seja o aumento na fatia 
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), seja a ampliação da arrecadação de tribu-
tos como o Imposto Sobre Serviços (ISS) e o Imposto Territorial Rural (ITR), seja a criação de 
uma fonte para custear a iluminação pública que evitou deixar às escuras milhares de vias 
públicas − a Contribuição Social de Iluminação Pública (Cosip) −, entre outras. 
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Felizmente são tantas, que exigiram uma série de livros, concebido para compartilhar os 
bastidores de conquistas lideradas pela CNM. Esse conjunto de volumes tem como fio con-
dutor uma lição: a união dos Municípios para defender os seus direitos é indispensável. Do 
contrário, as administrações locais sucumbem à pressão que lhes empurra mais obrigações 
e amputa direitos e recursos.

Ainda temos muito a avançar. Com certeza muitas novas reivindicações serão ecoadas nas 
próximas Marchas. Ainda bem que, para isso, o Movimento Municipalista contará com uma 
tribuna preciosa, construída com muita luta. Conheça neste livro um capítulo importante da 
História.

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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Introdução

Ao liderar lutas e reivindicações que resultariam em incontáveis ganhos para as adminis-
trações locais, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) concebeu uma ação que se 
tornou um patrimônio em defesa das cidades brasileiras. A Marcha a Brasília em defesa dos 
Municípios, tribuna e palco de reivindicações, é ela própria uma conquista da sociedade. 
Por isso ela ganha um volume especial nesta série. 

Resultado do esforço de milhares de gestores que vêm a Brasília todos os anos, a Marcha 
é o maior encontro municipalista do Brasil e da América Latina. Da recusa do governo em 
atender os prefeitos em 1998 – recepcionados pela Polícia Militar em frente ao Palácio do 
Planalto – às mais recentes conquistas, os gestores municipais com diferentes papéis, en-
tre eles vereadores, secretários e outros municipalistas, deram credibilidade à Marcha e a 
transformaram em sinônimo de luta pelos direitos do cidadão e, a cada ano, uma coleção 
de momentos históricos. São arquivos valiosos para a memória do municipalismo brasileiro.

Essa mudança, determinada com a profissionalização e a ampliação de corpo técnico, o 
aumento no número de Municípios filiados e a organização frequente de Marchas e mobili-
zações, levou à emancipação político-financeira, com a qual a CNM adquiriu credibilidade 
entre as instituições, quadro técnico de qualidade e autonomia simbolizada pela construção 
de sede própria concebida para ser um grande centro de conhecimento municipal. Na última 
década, cresceu a força do municipalismo no cenário internacional, tendo a CNM assumi-
do o protagonismo na representação política e na busca de oportunidades de cooperação 
e promoção econômica para os Municípios brasileiros. O palco dessa caminhada cheia de 
sacrifícios mas também de recompensas você vai ler nas próximas páginas.
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O surgimento 

Foi em Praia Grande, no litoral de São Paulo, que foi concebido um dos maiores movimen-
tos representativos do país, capaz de pressionar governos, dialogar com todos os poderes 
e promover conquistas históricas que beneficiaram milhares de brasileiros. A Marcha a Bra-
sília em defesa dos Municípios surgiu em 1998 e conseguiu unir prefeitos de todos os can-
tos em prol de uma ação concreta para mudar os rumos dos 5.568 Municípios do Brasil. Até 
então, a voz dos Municípios mal ecoava, e a relação federativa se mostrava cada vez mais 
desequilibrada. 

Com a Marcha, os Municípios mostraram ao país a precária situação em que se encontra-
vam e conseguiram pressionar os outros poderes a discutir e agir para um novo rumo. Em 
1998, as grandes questões levadas para a capital do Brasil foi a renegociação das dívidas 
municipais junto à União, a elevação do percentual do Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM), a municipalização dos recursos do IPVA e a regulamentação e o aumento do prazo 
para pagamento dos precatórios.

Mas se engana quem acha que foi fácil montar essa pauta, resolver discórdias internas, unir 
os prefeitos e levar as reivindicações ao governo federal. A primeira Marcha mostrou que as 
barreiras seriam altas, mas não insuperáveis. 

Lembrada até hoje com a “marcha dos cachorros”, a primeira edição marcou profundamen-
te o movimento. Dispostos a entregar no Palácio do Planalto a pauta com as reivindicações 
municipais, os prefeitos foram recebidos pela tropa de choque da Polícia Militar do Distrito 
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Federal e integrantes do Exército com cachorros prontos para atacar quem se atrevesse a 
colocar os pés na rampa. 

A recepção bélica e o descaso do então governo federal se tornou combustível para que o 
movimento se fortalecesse e fosse levado adiante. No outro ano, a tropa que se formou em 
Brasília não era da PM, mas de milhares de prefeitos. E as conquistas não tardaram. 

A força da Marcha estava consolidada. Tornou-se um instrumento poderoso para ampliar 
e gerar novas conquistas. O movimento ainda tem um longo caminho a percorrer, mas sua 
história mostra que o rumo tomado abriu uma nova perspectiva para a população brasileira, 
com maior acesso a educação, saúde, emprego e outros benefícios sociais nas suas cidades. 

I Marcha a Brasília em defesa dos Municípios
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Uma marcha para mostrar força

Praia Grande tinha menos de 200 mil habitantes naquele início do outono de 1998, quando 
acolheu o 42º Congresso Paulista de Municípios. Os prefeitos de São Paulo debatiam so-
luções para as dívidas que não paravam de crescer. Durante o encontro, o presidente da 
Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, defendia que o debate che-
gasse a Brasília. Durante uma das mesas redondas, o prefeito de Franca (SP), Gilmar Domi-
nicci, teve a ideia de promover uma marcha com prefeitos de todo o país na capital federal. 
A sugestão foi prontamente acolhida por Ziulkoski e aprovada no Congresso. A articulação 
para tirar do papel a iniciativa se iniciou logo após o fim do evento. “De dentro da Kombi, 
indo para o aeroporto, conversei com alguns companheiros e eles me apoiaram”, lem-
bra Ziulkoski. “Vamos fazer a marcha”. 

A mobilização dos prefeitos e a organização do evento teria de ser rápida, já que as datas 
para a marcha estavam definidas: 18, 19 e 20 de maio de 1998. “Vamos dar um tiro de ca-
nhão. Vai ter um dia que todo mundo vai estar aqui no interesse de todos os Municípios. Pa-
ra mostrar a nossa situação, para chamar a atenção e dizer os problemas que tem. E foi is-
so que fizemos. Tal dia, os prefeitos que querem trabalhar para o cidadão devem estar em 
Brasília”, lembra o ex-prefeito de Espumoso (RS) Mário Bertani. 

Havia a preocupação de que o movimento não se dividisse. Na mesma semana do congres-
so paulista, os prefeitos das capitais e das grandes cidades se reuniram separadamente em 
Belo Horizonte (MG), levantando uma pauta independente de reivindicações. Apesar dos 
encontros paralelos, em comunicado aos municipalistas em São Paulo, os representantes 
das grandes cidades apoiaram a iniciativa da CNM. 
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A desconfiança maior sobre um possível racha no movimento se relacionava à Associação 
Brasileira de Municípios. O deputado federal Welson Gasparini, presidente da ABM, havia 
votado na Câmara a favor do texto da deputada Yeda Crusius, que prorrogava o Fundo de 
Estabilização Fiscal (FEF) e mantinha a concentração de recursos em Brasília. 

Para evitar a divisão do movimento, as divergências entre as demandas dos pequenos e dos 
grandes Municípios deveriam ser resolvidas. Os menores tinham interesse no aumento de 
22,5% para pelo menos 23,5% do valor do Fundo de Participação dos Municípios, sua prin-
cipal fonte de recurso. Os maiores buscavam melhor negociação para as dívidas com título 
mobiliários e precatórios, que impactavam diretamente seus caixas. “Prefeito de Município 
pequeno não sabe nem o que é precatório”, ilustrou Ziulkoski em entrevista ao jornal O 
Estado de S. Paulo. De fato, os pequenos Municípios não conseguiam nem pegar emprés-
timos por carecer de capacidade de endividamento. 

Mesmo com as características dos pequenos e grandes Municípios bastante distintas, foi 
possível convergir interesses entre a Confederação Nacional de Municípios e a Frente Na-
cional de Prefeitos (FNP) na construção de uma pauta única para a primeira Marcha. Nesse 
processo, o presidente da CNM teve a ajuda decisiva de pessoas como o então prefeito de 
Belo Horizonte, Célio de Castro, presidente da FNP, que deu o suporte político, e da secre-
tária-executiva da entidade, Rosani Cunha, que ajudou a montar o evento. Em conjunto com 
o líder da CNM, formularam uma pauta comum de reivindicação com 13 propostas, que ex-
pressavam o sentimento do movimento ao final da década de 1990. “A pauta municipalista 
era um livrinho verde que a gente conseguiu imprimir”, recorda Ziulkoski. 

De uma sala improvisada na sede de Brasília da Associação dos Munícipios de Alagoas, ce-
dida pelo prefeito de Maragogi (AL), Fernando Sérgio Lira, o presidente da CNM começou 
a fazer ligações e articular a organização e a mobilização da Marcha. 
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A CNM não tinha recursos para alugar um grande espa-
ço para realizar o evento. Ziulkoski lembra que em um dia 
de sol forte, já na época de seca de Brasília, ele foi cami-
nhando até o auditório Ulysses Guimarães para tentar via-
bilizá-lo como palco do evento, mas não teve êxito. Sem 
perder tempo, tentou um plano B. Entrou em contato com 
o gabinete do deputado federal Osvaldo Biolchi, que, por 
meio de seu assessor, Ronaldo Santini, conseguiu com um 
senador a reserva sem custo do auditório Petrônio Portela, 
no Congresso.

Com o local garantido, era hora de mobilizar o maior núme-
ro de prefeitos e vereadores possível. O presidente da CNM 
identificava as lideranças e ligava para que participassem 
da Marcha, mas era bastante difícil. Os prefeitos da Bahia, 
por exemplo, iam a poucas reuniões e mobilizações. O pre-
sidente do Congresso à época, Antônio Carlos Magalhães 

(ACM), tinha forte influência sobre as lideranças do estado e era aliado do presidente Fer-
nando Henrique Cardoso (FHC), cujo governo era criticado pela CNM. Muitos prefeitos não 
queriam se vincular à CNM porque não desejavam se indispor com o governo federal. Ziul-
koski falava duramente contra o presidente e causava desconforto para grande parte dos 
prefeitos, que dependiam dos repasses da União. Outros prefeitos, no entanto, apoiavam 
as críticas e apostaram na mobilização da CNM. 

Nos dias 18, 19 e 20 de maio de 1998, aconteceu a primeira Marcha. Entrava para a histó-
ria do país como a primeira grande mobilização dos Municípios em busca da retomada do 
protagonismo federativo. 

Capa da primeira Pauta 
Municipalista da Marcha a Brasília 

em defesa dos Municípios
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A “Marcha dos cachorros” 

Segunda-feira, dia 18 de maio de 1998, Brasília recebe uma quantidade nunca antes vista 
de prefeitos e vereadores. No auditório Petrônio Portela, os debates começam a ficar quen-
tes e o alvo era o governo federal, com sua política tributária e a falta de perspectiva para 
uma solução das dívidas que superavam, na época, os R$ 15 bilhões. No dia seguinte, à 
tarde, em meio a discursos inflamados de defesa do municipalismo, os prefeitos decidem 
sair em marcha em direção ao Palácio do Planalto. Queriam ser recebidos pelo presidente 
da República e entregar a pauta de reivindicações. Fernando Henrique Cardoso, no entan-
to, estava em viagem pela Europa. Com o vice-presidente, Marco Maciel, e o presidente da 
Câmara, Michel Temer, também fora do país, cabia ao presidente do Senado, Antonio Car-
los Magalhães, receber a comitiva. 

Naquele ano, o caldeirão político estava fervendo. O Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST) invadiu e saqueou propriedades em diferentes pontos do Brasil. Faltavam 
cinco meses para as eleições, e o governo de FHC era alvo de críticas pelos altos índices 
de desemprego, pelas privatizações e pela polêmica emenda da reeleição. O ano de 1997 
foi marcado pela crise asiática, e o de 1998 pela crise russa, que desestabilizaram a eco-
nomia internacional e arrastaram a brasileira. O Brasil vivia um período de recessão econô-
mica. De maneira geral, o momento não era economicamente favorável para a União e era 
ainda pior para os Municípios, reféns dos repasses cada vez menores. 

Na mesma data da Marcha dos Municípios, o movimento contra o desemprego, capitanea-
do pela Central Única dos Trabalhadores e pelos partidos de oposição, aumentava a tensão 
na capital federal. Brasília estava em ebulição. 
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Contrário ao movimento, ACM relutou em receber os prefeitos. Os cerca de mil líderes lo-
cais, entre prefeitos e vereadores, com senadores e deputados, decidiram seguir do Sena-
do para a frente do Palácio do Planalto e subir a rampa que dá acesso ao salão principal. A 
área, no entanto, estava tomada pela Tropa de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal 
e soldados do Exército, com fuzis e cães. 

“Prefeitos unidos jamais serão vencidos”, gritava o grupo que tentava subir a rampa. Po-
liciais com lança-bombas de efeito moral e de gás, cassetetes elétricos, escudos à prova de 
balas e fuzis formaram barreiras sucessivas e impediram a “invasão”. O aparato de cerca de 
200 homens tinha sido montado para evitar problemas com o movimento contra o desempre-
go, mas foi utilizado para frear o ímpeto de mudança de milhares de prefeitos. “Os policiais 
estavam à disposição, mas não era para eles (prefeitos). Era para os manifestantes (marcha 
contra o desemprego)”, disse o coronel Giovani de Morais, chefe-adjunto da segurança do 
Planalto, em entrevista para a Folha de S.Paulo. À frente da comitiva, o senador Eduardo Su-
plicy (PT) tentava negociar uma solução para o impasse. Apesar do clima tenso, não houve 
confronto. Os prefeitos e apoiadores recuaram e tomaram a Esplanada dos Ministérios. Re-
zaram um pai-nosso e cantaram o Hino Nacional em frente ao Planalto. 

No fim, ACM, depois de aconselhado pelo ministro dos Transportes e interlocutor do gover-
no federal com os municipalistas, Eliseu Padilha, recebeu uma comissão de sete prefeitos. 
ACM ficou de levar as reivindicações para o presidente Fernando Henrique e prometeu ser 
um defensor das causas dos prefeitos no Senado. Mas àquela altura o caso já tinha atingi-
do repercussão nacional. A relação delicada e praticamente insustentável entre os poderes 
ficava ainda mais evidente em todo o país. 

No dia seguinte, a Marcha a Brasília em defesa dos Municípios estampava os principais jor-
nais do país. A Folha de S.Paulo divulgou na primeira página: “Prefeitos tentam invadir o 
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Planalto”. Zero Hora, de Porto Alegre, noticiou: “Brasília abafa marcha dos prefeitos” e o 
jornal O Globo: “Planalto usa até cachorros para dispersar protesto de prefeitos”. 

Essa repercussão ajudou a encorpar o movimento em cada canto do país. Alguns Municí-
pios, passando a conhecer o trabalho da CNM e a bandeira que ela defendia, procuraram 
a entidade, filiaram-se a ela e começaram a contribuir efetivamente. 

Ser recebido por uma tropa de choque e cachorros não se configurou em uma derrotada do 
movimento. Pelo contrário, a primeira Marcha ajudou a CNM a se estruturar. Nos meses se-
guintes foram marcadas mais e mais reuniões em Brasília, com maior participação dos Mu-
nicípios. Depois de um período de relativa letargia do municipalismo no decorrer dos anos 
1990, a CNM capitaneava novamente o movimento e voltava a ser um referencial para os 
Municípios brasileiros. “A gente não ganhou nada naquele instante. Me parece que aquilo 
ali foi um estalo, um despertar na mente, na visão, no coração, na alma, de cada municipa-
lista. A partir daquele momento a gente arregaçou as mangas. Nós temos que ir à luta mes-
mo. Ali a gente pode perceber e entender que o governo funciona sob pressão. Se não tiver 
pressão, o governo acaba funcionando lentamente”, afirma Glademir Aroldi, ex-prefeito de 
Saldanha Marinho (RS). 

O presidente da CNM atesta que o movimento de 1998 foi um divisor de águas com relação 
ao Poder Executivo e ao Congresso. “Isso é um novo marco do movimento municipalis-
ta”, resume Ziulkoski. 
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Nasce um novo municipalismo

A Marcha de 1998 possibilitou fazer um movimento municipalista diferente do que havia si-
do executado até então. Um fator marcante foi o não conformismo com a situação dos Mu-
nicípios no pacto federativo. A contestação sempre acompanhou sua atuação política, seja 
no passado, contra a ditadura, seja no presente, contra o governo federal, que sufocava os 
Municípios com medidas de centralização financeira. 

A fragilidade do Município na ordem política nacional é um problema estrutural. Desde as 
décadas de 1940 e 1950 há a percepção de que, na administração pública, são os Entes 
locais os menos prestigiados politicamente e financeiramente. A Constituição de 1988 tentou 
solucionar esse problema, alçando o Município à condição de Ente federado e lhe garantin-
do as prerrogativas dessa nova posição na federação. Essa tarefa, em parte, foi bem-suce-
dida, mas algumas medidas posteriores à Constituição reverteram grande parte dos ganhos. 

As insatisfações com a situação da década de 1990 estavam presentes em todos os Muni-
cípios, mas faltava alguém que as agrupassem, de forma que, organizadas, se transformas-
sem em demandas políticas. A percepção de que são os Municípios os mais explorados e 
vilipendiados pelos outros Entes não é apenas dos governos locais, mas das comunidades 
e da opinião pública. Há um potencial explosivo nesse movimento, mas que deveria ser or-
ganizado e servisse como instrumento político em benefício da população. O papel da CNM, 
vislumbrado pela nova diretoria, era de ser o amálgama dos interesses locais.
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Até 1988, as responsabilidades dos Municípios se resumiam a algumas escolas rurais e pe-
quenas estradas vicinais. Com a Constituição, o Município começou a assumir paulatina-
mente uma série de responsabilidades. As atribuições, apesar dos recuos orçamentários, 
não diminuíram. Os Municípios são, por exemplo, os Entes que mais investem em saúde, 
educação e infraestrutura no país. 

Como prefeito e depois como presidente de entidade microrregional, estadual e nacional de 
Municípios, o presidente da CNM não estava alheio ao que acontecia no Brasil desde o final 
da década de 1980. A percepção sobre as dificuldades dos Municípios e o avanço do empo-
brecimento relativo foi construída na prática, como gestor público de um pequeno Município. 

Apesar da proximidade com o problema, Paulo Ziulkoski teve o distanciamento necessário 
para entender os processos mais amplos que acabam repercutindo negativamente no local. 
Em nível estadual, tem-se o exemplo dos processos de renegociação de dívidas e do ICMS, 
e, na esfera federal as medidas como a Lei Kandir e o FEF. As ações negativas nos Municí-
pios que partem dos governos estaduais e federal sempre existiram, mas poucos foram os 
atores que perceberam lucidamente suas raízes para influenciar no jogo político nacional. 

Além do elemento contestador, a questão da autonomia foi central para que se pensasse, a 
partir de 1997, uma forma diferente de se fazer municipalismo. Percebeu-se que toda credi-
bilidade adquirida nos últimos anos podia ser facilmente perdida se as pessoas que dirigem 
o movimento fossem atraídas ou cooptadas pelos governos estaduais e federal. 

A história mostra que essa opção de relação íntima entre o movimento municipalista e ou-
tras esferas de governo, apesar de ganhos pontuais, representou, a longo prazo, uma per-
da para os Municípios e para o municipalismo. O fato de o presidente das associações de 
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Municípios ser sempre do mesmo partido do governador ou do presidente da República es-
tava prejudicando o movimento. 

A partir de 1997, a CNM fortaleceu o posicionamento de autonomia, e isso trouxe consequên-
cias na disputa de poder governo/oposição. A Confederação é composta por Municípios diri-
gidos tanto por políticos dos partidos da base quanto da oposição. Nessa conjuntura, estão 
presentes, muitas vezes, os dois radicalismos; e o papel da CNM e do seu presidente sem-
pre foi o de tentar ser a síntese disso. A oposição, tradicionalmente, se aproxima da CNM, 
porque vê a autonomia da entidade como instrumento para sua causa. Foi assim no gover-
no FHC, com o apoio do PT, e no governo Lula, com o apoio do DEM e do PSDB. Sempre se 
tem apoio da oposição, mas com o risco de, quando vira governo, as propostas construídas 
ontem serem destruídas hoje. 

Ou seja, há um apoio casuístico dos partidos, e, caso se pautasse o movimento pela lógi-
ca político-partidária, as causas municipais ficariam cada vez mais frágeis. A autonomia da 
CNM representa não só a continuidade das pautas municipalistas, independentemente dos 
governos, como a própria sobrevivência da causa. A CNM assume uma posição republicana 
que se pauta pelas relações interinstitucionais próprias do federalismo. Diante desse quadro 
é que surge um descontentamento generalizado dos partidos com a entidade.

Ninguém está, do ponto de vista político, completamente satisfeito com o trabalho da entida-
de, porque ela não tem posicionamento fechado nem com a oposição e nem com o gover-
no. Essa posição Paulo Ziulkoski trouxe do Setor Jovem do MDB, em que havia também uma 
frente de esquerda radical, que se inclinava para a guerrilha, ao mesmo tempo que existiam 
aqueles mais moderados. E ele tinha que convergir posições, e quem faz isso geralmente é 
criticado por ambos os lados. 
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A autonomia política parece um ideal abstrato e de difícil alcance, mas há formas de ins-
trumentalizá-la. Dentro do arranjo de poder em que se inserem atores públicos e privados, 
a autonomia política se traduz pela autonomia financeira. A percepção da liderança da en-
tidade é clara nesse aspecto. O patrimônio conquistado nos últimos anos não serve como 
forma de ostentação nem portfólio de demonstração de lucros, já que não se trata de uma 
empresa privada. 

Para a Confederação, a independência financeira representou a construção de um posicio-
namento diferenciado no municipalismo, que a legitimou e a transformou na maior entidade 
de representação municipal do país.

Até 1997, boa parte dos recursos da CNM vinha do governo federal. Fazia-se um evento, e 
a União patrocinava, por meio dos bancos oficiais e dos órgãos estatais, e, diante dessa si-
tuação, a entidade não podia criticar abertamente o governo, porque se o fizesse tinha seus 
recursos cortados. A entidade virava refém de outros atores. Em 1997, iniciou-se, então, um 
trabalho gradual de filiação dos Municípios. Numa lógica em que os próprios representados 
sustentassem sua representante e que a entidade sempre zelasse pela maior probidade e 
economia dos recursos que recebia. 

Atualmente a CNM conta com mais de 4 mil Municípios contribuintes, tem em caixa recursos 
que superam em 40.000% os valores encontrados em 1997, suficientes para não depender 
de nenhum órgão governamental. Graças a esse caixa, pode investir na construção de uma 
sede própria em Brasília. 

Baseado nisso, foi possível ter uma estrutura mais robusta e executar ações concretas. A 
Marcha, nesse sentido, foi a grande responsável por dar maior visibilidade para a entidade. 
O trabalho que se seguiu ajudou a manter a credibilidade da CNM e do movimento. 
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Além dos cachorros

O ano da primeira Marcha foi também o ano de comemoração dos 10 anos da Constituição 
Federal de 1988, o que para os Municípios significava uma década de maiores atribuições, 
ainda que com conquista de maior autonomia. Os Municípios haviam assumido a gestão da 
educação e da saúde, o que diminuiu a capacidade de investimento. Logo, os recursos re-
passados para os Municípios por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) não 
eram suficientes sequer para atender às necessidades básicas de seus habitantes, particu-
larmente nas áreas de educação, saúde e saneamento básico. Os recursos transferidos pe-
la União por meio do FPM para os Municípios eram, e ainda são, a principal fonte de receita 
da maioria dos Municípios brasileiros. 

Para além dessas dificuldades, as receitas municipais sofreram sensíveis reduções pela ins-
tituição do FEF, da Lei Complementar 87/1996, da eliminação do Imposto sobre a Venda a 
Varejo de Combustíveis (IVVC), e da criação do Fundef, o que agravava ainda mais o qua-
dro dos anos anteriores a 1998 e que culminaram na situação crítica daquele ano. 

A crise inflacionária vivida pelo Brasil principalmente no período entre 1989 e 1994, que al-
cançou um total de 219.647.554,5%, impactou as contas municipais por muito tempo após 
esse período. Tanto é que, na primeira Marcha, uma das reivindicações era ampliar o prazo 
de pagamento de precatórios, já que em razão da corrosão da moeda os Estados e Muni-
cípios não tiveram condições de liquidar as enormes diferenças resultantes da atualização 
dos precatórios judiciais, inclusive porque no mesmo período suas receitas não se iguala-
ram às perdas de receitas decorrentes da inflação. 
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Os precatórios judiciais representavam fonte de instabilidade política para diversos estados 
e Municípios, já que constantemente sofriam ameaça de intervenção federal ou estadual, 
em face da dificuldade financeira para liquidar aqueles débitos, o que em inúmeros casos 
correspondiam ao montante equivalente a mais de um orçamento. 

Com a extinção do IVVC pela Constituição Federal de 1988, os Municípios que tradicional-
mente, desde a década de 1940, recebiam essa tributação deixaram de arrecadá-la, o que 
inevitavelmente teve impacto sobre os orçamentos municipais. Os Municípios brasileiros per-
deram, em média, 12% da sua receita tributária com a extinção do IVVC. 

O impedimento do direito de minerar pelos Municípios os prejudicava, pois não poderiam se-
quer utilizar recursos minerais disponíveis para recapear uma rua. Esta impossibilidade era 
dada pela interpretação dos órgãos a que compete a fiscalização da norma, com a redação 
atual, que tem determinado a exigência de que o poder público municipal, para explorar, por 
exemplo uma saibreira ou uma pedreira localizada em seu território, mesmo com a finalidade 
de atender suas necessidades, tenha que constituir uma empresa pública ou sociedade de 
economia mista, com todos os seus inconvenientes, inclusive de despesas desnecessárias. 

A primeira Marcha não resultou em mudanças nestas questões, mas forjou uma nova força 
e um novo líder. O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, conseguiu em poucos meses mobi-
lizar mais de 2 mil prefeitos e vereadores, costurou uma pauta de reivindicações equilibra-
da para pequenos e grandes Municípios e catapultou para voos mais altos uma entidade 
até então desprestigiada. 
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Um ano depois, tudo diferente

A II Marcha organizada pela CNM, que contou com mais de 3,5 mil prefeitos e demais ges-
tores municipais, foi bem diferente da edição anterior, marcada pela tensão com o governo 
federal. Esta foi mais consensual pelo fato de o presidente da República reeleito, Fernando 
Henrique Cardoso, ter recebido os prefeitos e suas reivindicações, sem necessidade de tro-
pas de choque e, muito menos, cachorros. 

A principal reivindicação foi a liberação de recursos da União para a quitação dos débitos 
relativos à folha de pagamentos e a encargos sociais. Os Municípios precisavam igualmente 
de recursos para quitar débitos com fornecedores e pagamento de precatórios que tinham 
vencido até 31 de março de 1999. 

Essa Marcha foi responsável por sensibilizar o governo federal para alterar as regras do Fun-
do de Estabilização Fiscal (FEF), que acarretou em aumento de cerca de 10% no Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM), uma conquista importante para os Municípios. 

O presidente Fernando Henrique Cardoso garantiu, em reunião com os prefeitos, que iria 
devolver aos Municípios R$ 180 milhões referentes às perdas com a Lei Kandir (que deso-
nerou o ICMS das exportações, reduzindo a arrecadação dos Estados e, em decorrência, o 
repasse aos Municípios). Além disso, FHC teria determinado que o Ministério da Fazenda es-
tudasse a liberação de R$ 4 bilhões para um programa de saneamento financeiro de peque-
nas e médias prefeituras e garantido uma definição sobre o repasse dos custos de ilumina-
ção pública, que oneravam as finanças dos Municípios, para as concessionárias de energia.
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O presidente da República se reuniu com 30 prefeitos no Palácio do Planalto. “Fernando 
Henrique informou aos prefeitos que determinou ao ministro da Previdência a suspensão da 
portaria que regulamenta a Lei da Previdência, que impõem regras para formação de fun-
dos previdenciários pelos Municípios, pelo prazo de 90 dias, para que, nesse período, seja 
encontrada uma alternativa para as prefeituras”, descrevia o Estado de S. Paulo na época. 

Paulo Ziulkoski, presidente da CNM, festejou os resultados da Marcha e declarou para os 
jornais: “O presidente nos recebeu com muita boa vontade. Estamos paulatinamente 
resolvendo os problemas. A reunião foi muito produtiva”.

O ano de 1999 foi marcado pelo aprofundamento da crise. Os investidores externos retira-
ram bilhões de dólares do país. Logo, a paridade do Real com a moeda americana se tornou 
insustentável, e o governo brasileiro foi obrigado a desvalorizá-la. A crise ganhou contornos 
ainda mais acentuados com os empréstimos feitos pelo Brasil do Fundo Monetário Interna-
cional (FMI), e as medidas de austeridade impostas pelo organismo internacional ao Brasil, 
que incluía o corte de gastos públicos, inevitavelmente atingiam os Municípios brasileiros. 

O cenário econômico não era favorável, e, com a diferenciação feita no repasse dos recur-
sos entre estados e Municípios, agravou-se ainda mais a crise das cidades brasileiras. A di-
ferença na renegociação da dívida dos estados e dos Municípios causou muita indignação 
por parte dos administradores locais. Apesar do pequeno avanço, a situação era alarmante: 
enquanto os estados tinham juros para pagamento das dívidas entre 6% e 7,5%, os Municí-
pios tinham que arcar com taxa de juros a 38%. 

Os mais de 3 mil prefeitos e vereadores finalizaram a Marcha com um abraço simbólico no 
Congresso Nacional. Todas as reivindicações foram agrupadas na Carta Municipalista de 
Brasília, que foi entregue para o governo federal. 
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Um novo tempo, uma nova lei

Um dos pontos de destaque da III Marcha, em abril de 2000, foi a ampliação das condições 
para a renegociação das dívidas dos Municípios junto à União. O presidente da CNM, Pau-
lo Ziulkoski, reunido com mais dez prefeitos, apresentou uma lista com nove demandas pa-
ra o presidente Fernando Henrique Cardoso. A primeira reivindicação em pauta foi sobre 
o saneamento das dívidas com as mesmas vantagens oferecidas aos Estados. Segundo o 
presidente da CNM, o refinanciamento incluiria o total das dívidas de R$ 5,5 bilhões e be-
neficiaria 2 mil prefeituras. 

O governo federal, no entanto, rejeitou o pedido de renegociação das dívidas municipais com 
a União, mas prometeu estudar alternativas para tentar amenizar os problemas das prefeitu-
ras. Entre as concessões feitas estava a isenção do IPI e do ICMS para comprar máquinas 
e equipamentos para as prefeituras

Ao longo do ano de 2000, porém, os prefeitos tiveram que ir constantemente a Brasília para 
acompanhar a tramitação do Projeto de Lei Complementar que aprovou a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF). Os prefeitos requeriam que o prazo para aplicação da LRF fosse adia-
do para que os Municípios pudessem organizar-se. Caso a lei entrasse em vigor ainda na-
quele ano, a maioria das prefeituras brasileiras ficaria em uma situação complicada, já que 
o ano de 2000 foi ano de fim de mandato dos prefeitos. 
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A CNM se posicionou favorável à lei, uma vez que ela é positiva para a manutenção da boa 
gestão financeira dos Municípios. Contudo, era preciso que houvesse mais tempo para que 
as prefeituras conseguissem se adaptar à nova norma e pudessem sanar suas contas em 
tempo hábil para o encerramento do mandato. Na ocasião, o presidente da CNM, Paulo Ziul-
koski, declarou: “Não se pode endireitar 500 anos em cinco meses. Mais da metade das 
prefeituras já está parando. Temos que optar entre cumprir a lei e prestar atendimento 
ao cidadão”.

Contudo, o então secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República, João 
Faustino, anunciou que mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal seriam inegociáveis. 

O movimento municipalista conseguiu, porém, conquistar a garantia da possibilidade de 
previdência privada para os Municípios pequenos. O então ministro da Previdência aceitou 
modificar a lei que proibia que os Municípios com arrecadação menor do que a recebida 
pelo FPM tivessem sua própria previdência.
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Em busca de uma reforma 

A reforma tributária foi exaustivamente debatida na IV Marcha a Brasília em defesa dos Mu-
nicípios, a primeira realizada no Congresso Nacional, em 2001. “Nunca o governo federal 
arrecadou tanto. É por isso que ele não está interessado na reforma tributária. Muita gente se 
queixa de aumento da carga tributária, mas só a União é que fez isso, com a instituição de 
contribuições que revertem inteiramente para seus cofres, como a CPMF e a Cofins. Com a 
reforma tributária, estes tributos, que foram instituídos de forma quase espúria, terão que ser 
revistos”, declarou na época o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski. 

Foi discutido também a questão da municipalização da saúde, da educação, além do cus-
teio da iluminação pública. Estas atividades que ficaram concentradas nos Municípios com-
prometiam as finanças municipais, já que lhes foi passada a responsabilidade para garantir 
o seu funcionamento, mas não foi apresentada uma contrapartida do governo federal. 

Com a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, os Municípios foram prejudicados, pois 
não houve tempo suficiente para sanar as contas públicas, e com a cláusula que restringia 
o aumento de gasto com pessoal, a situação ficou ainda mais delicada, já que o aumento 
do salário mínimo impunha inevitavelmente uma elevação dos gastos com o funcionalismo. 

Com tantos problemas pela frente, a Marcha teve um marco importante na sua história: a 
abertura de um fórum de discussão permanente, em Brasília, com o Senado e a Câmara Fe-
deral, constituído de grupos de trabalhos para acolhimento de reivindicações do movimen-
to municipalista nacional por parte do Congresso Nacional. A constituição desse espaço de 
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debate era uma demanda antiga do movimento municipalista, que acreditava que era pre-
ciso que os Municípios tivessem uma representação permanente junto ao governo federal. 
Essa iniciativa marca a disposição do poder legislativo federal em discutir e negociar com 
os Municípios brasileiros

A IV Marcha conseguiu avançar na reabertura dos prazos de habilitação ao parcelamento 
de débitos previdenciários e a alteração da Lei 9.796/1999, que autorizava a realização da 
compensação financeira entre os Municípios com Regimes Próprios de Previdência e o INSS. 
Outro resultado importante foi a instalação da Comissão Especial da PEC 222 de 2000, a pri-
meira PEC da Iluminação Pública, porém derrotada pelo Senado no ano seguinte.   

Municipalistas na IV Marcha, a primeira realizada no Congresso Nacional
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Taxa de iluminação: brilha 
uma conquista 

A V Marcha obteve a conquista do compromisso do Senado de apresentar uma nova pro-
posta de emenda constitucional à taxa de iluminação pública. A Casa havia rejeitado a PEC 
222 em 2001, e, em junho de 2002, o senador Álvaro Dias apresentou nova proposta. No dia 
12 de dezembro de 2002, após seis meses de uma mobilização contínua dos prefeitos em 
Brasília, foi finalmente aprovada a Taxa de Iluminação Pública, o que significou uma econo-
mia nos orçamentos municipais de até 5%. “Eles nos devem essa aprovação”, disse Ziul-
koski na época. 

A flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal entrou na pauta, mas o Congresso Na-
cional não debateu a questão. 

Os prefeitos reunidos em Brasília reclamaram pela alteração da proposta de emenda cons-
titucional que prorrogava a cobrança da CPMF, a fim de desconcentrar a arrecadação da 
União e distribuí-la também entre Estados e Municípios. A proposta dos prefeitos era de que 
fossem destinados mais recursos para os Municípios poderem melhorar os serviços de saú-
de oferecidos, o que implicaria a reformulação da CPMF. 
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Novo governo, novas conquistas 

Pela primeira vez um presidente da República comparecia à Marcha em defesa dos Muni-
cípios. 

O ano de 2003 foi o primeiro ano do governo Lula, e sua ida ao evento foi significativa, uma 
vez que, anteriormente, o chefe do Executivo recebia apenas um pequeno grupo de repre-
sentantes e não chegava a ir à mobilização. 

A VI Marcha destacou-se das demais, pois pela primeira vez contou com o apoio explícito 
do governo federal. Com a ida do presidente, muitos ministros de Estados também compa-
receram às discussões da Marcha, entre eles os ministros Tarso Genro (Desenvolvimento 
Econômico e Social), Antonio Palocci (Fazenda), Ricardo Berzoini (Previdência), Olívio Dutra 
(Cidades) e José Graziano (Segurança Alimentar).

No seu discurso, Lula prometeu R$ 1,4 bilhão para projetos de saneamento básico e infraes-
trutura; dentro da reforma tributária, aumentar a parcela dos Municípios na distribuição dos 
recursos; cumprir os milhares contratos em andamento com as prefeituras, referentes a res-
tos a pagar de orçamentos passados e a empréstimos do Banco Mundial. O presidente Lu-
la não apresentou apenas propostas, mas fez também pedidos aos prefeitos, como ajuda à 
aprovação das reformas tributária e previdenciária e o apoio ao programa Fome Zero. “Sou 
testemunha ocular do que os prefeitos passam por esse país afora quando querem al-
guma coisa. Aliás, vocês já foram recebidos até por cachorros aqui em Brasília. O que 
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vocês precisam é sair daqui com a certeza de que mudou definitivamente a relação do 
governo federal”, disse Lula. 

Outra conquista importante em 2003 foi a criação do Comitê de Articulação Federativa (CAF), 
um canal permanente entre o governo federal, os Estados e os Municípios. 

Primeira participação de um presidente da República na Marcha.
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Mais recursos para saúde e educação 

Em 2004, Lula voltou a comparecer à VII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios. Com 
ele, 14 ministros e dois governadores estiveram no evento. 

O Ministério da Saúde anunciou no evento que os Municípios com mais de 30 mil habitantes 
passariam a receber 50% a mais de recursos para a área da saúde. Esta foi uma das maio-
res conquistas da Marcha. O benefício foi estendido também a todas as cidades da Ama-
zônia Legal com população menor que 50 mil habitantes e para os Municípios que tivessem 
assentamentos de sem-terra e comunidades quilombolas. 

Durante o evento, Lula assinou a Medida Provisória 173/2004, que aumentou os recursos do 
Programa atendimento à Educação de Jovens e Adultos (EJA) de R$ 387 milhões para R$ 
420 milhões e R$ 180 milhões para o Programa Brasil Alfabetizado. Esta era uma antiga rei-
vindicação dos prefeitos e que foi finalmente acatada pelo governo federal. O Ministério da 
Educação anunciou a criação do Programa Nacional de Transporte Escolar, que aumentou 
o repasse do valor por aluno, e a criação do Programa de Complementação ao Atendimento 
Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência (PAED). 

Outra conquista importante da VII Marcha foi que o governo federal assumiu o compromisso 
de regulamentar a Política Nacional de Saneamento e o Programa Pró-saneamento. 
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Em seu discurso, Lula renovou o compromisso de comparecer a todas as Marchas em defe-
sa dos Municípios: “Volto a repetir aqui: nós vamos estar juntos, o ano que vem; vamos estar 
juntos em 2006. Vamos poder conversar para medir, a cada ano, o que aconteceu, e vocês 
vão poder perceber que, no final de quatro anos, vocês tiveram conquistas que muitos de 
vocês lutaram tantos anos e não conseguiram conquistar.” 

Cerimônia de abertura da VII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios
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Pauta se amplia com 
renovação das prefeituras

A Marcha se fortalecia a cada ano. A oitava edição contou não apenas com o presidente da 
República, mas também com o vice-presidente, 17 ministros, presidentes da Câmara, do 
Senado e do Supremo Tribunal de Federal. 

Em 2005, a VIII Marcha foi especial porque recepcionou os novos gestores municipais após 
as eleições, uma taxa de renovação de 75%. Os eleitos tiveram a oportunidade conhecer 
detalhadamente a pauta nacional de reivindicação do movimento e aprenderam como en-
caminhar esses assuntos politicamente a seus Municípios.

Naquele ano, foi apresentada aos novos prefeitos a estrutura do governo federal, seus prin-
cipais programas e como podiam ser implantados nos Municípios. A Câmara dos Deputa-
dos homenageou os novos prefeitos e o evento da CNM em uma sessão solene conjunta, 
que serviu de palco para os prefeitos reivindicarem aos parlamentares mais agilidade na 
condução das matérias de interesse dos Municípios e, em especial, urgência na votação do 
aumento de 1 ponto percentual do FPM.

A reforma tributária foi novamente objeto de reivindicação. O Congresso Nacional e o go-
verno federal foram cobrados por uma reforma tributária que fosse coerente com as novas 
atribuições que lhes foram transferidas; que buscasse a cooperação entre as três esferas 
de governo, combatendo a sonegação e a evasão fiscal. 
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Medidas urgentíssimas

As propostas do ano de 2006 foram divididas em três categorias, já que esse foi ano de elei-
ções presidenciais, e havia o receio de que a campanha eleitoral atrapalhasse o atendimen-
to das demandas dos Municípios. Logo, as reivindicações serão apresentadas conforme o 
tipo em que foram classificadas: ações urgentíssimas; ações urgentes e ações importantes.

Como ação urgentíssima, IX Marcha a Brasília indicou o aumento de 1% do FPM, que passa-
ria de 22,5% para 23,5%. Ainda como ação urgentíssima, foi apresentado o apoio ao Projeto 
de Lei Complementar que regulamenta a Emenda Constitucional 29/2000, que deveria fixar 
a participação da União no financiamento da saúde em 10% de sua receita corrente líquida. 
Isto representaria cerca de R$ 15 bilhões a mais por ano no orçamento federal da saúde, 
sendo que, no mínimo, 15% desses recursos teriam de ser destinados aos Municípios, de 
acordo com a população, conforme previsto na emenda.

A aprovação dessa lei era de extrema urgência, já que poderia influenciar em outras lutas. 
Com a sua aprovação, seria facilitado o trabalho de conseguir, por exemplo, a reajuste do 
valor transferido aos Municípios de programas como o Piso de Atenção Básica, do Progra-
ma Saúde da Família ou do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. 

Outra ação urgentíssima, que estava em tramitação no Senado, era a referente aos precató-
rios judiciais. Os Municípios e Estados acumularam uma pendência de pagamentos a preços 
de junho de R$ 61 bilhões, dos quais 73% eram referentes a débitos dos estados. Durante 
o ano de 2005, o Supremo Tribunal Federal coordenou um debate com a OAB, os estados e 
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Municípios, e outros segmentos envolvidos na questão. Como resultado de intenso debate 
surgiu a PEC 12/2006. Pela proposta, os Municípios comprometeriam no máximo 1,5% da 
sua despesa primária líquida com o pagamento de precatório. 

IX Marcha reúne milhares de gestores municipais em Brasília
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Mais receitas, mais vitórias

A X Marcha reuniu mais de 3 mil prefeitos. Em 2007, uma das principais reivindicações era 
decorrente do aumento do salário mínimo, que havia comprometido as contas da maioria 
das prefeituras, que inevitavelmente não iriam conseguir cumprir a Lei de Responsabilida-
de Fiscal. A CNM fez um estudo para avaliar os impactos do aumento do salário mínimo nos 
Municípios, e concluiu que teria de demitir pessoal e a prestação de serviços à comunida-
de só iria piorar. Como contrapartida a essa situação dos Municípios, a CNM reivindicou ao 
governo federal que fosse criado um fundo de compensação R$ 400 milhões por ano para 
os Municípios que podem descumprir a LRF por causa do aumento do salário mínimo. Além 
da compensação, a CNM reforçou o pedido de repasse de R$ 6 bilhões, que deveriam vir 
do FPM e do Fundeb. 

O evento de 2007 contou com uma inovação. Sua programação foi marcada por uma série 
de eventos paralelos (Saúde, Previdência, SuperSimples, Desenvolvimento Urbano, Fundeb 
e Encontro de Vereadores), em que os participantes colaboraram com sugestões. 

Uma questão muito debatida foi a reforma tributária. “A reforma tributária que estava prevista 
no Congresso já não é mais a reforma tributária que nos interessa”, disse o presidente Lula 
na época. Isso porque os Municípios haviam reclamado que a proposta de reforma havia si-
do discutida apenas com os estados, excluindo os Municípios do debate. 

Foi em 2007 que o presidente Lula anunciou a votação do aumento de 1% do valor do FPM, 
que nos meses seguintes teve sua aprovação, garantindo mais receita para os Municípios.
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Um prêmio para o gestor responsável

A XI Marcha teve a participação maciça de integrantes do governo federal. Além do presi-
dente Lula, mais 27 ministros compareceram ao evento. Também estiveram na Marcha os 
presidentes da Câmara de Deputados, Arlindo Chinaglia, do Senado, Garibaldi Alves, de-
zenas de parlamentares e quatro governadores. 

O decreto criando o Comitê Gestor do Imposto Territorial Rural (ITR), que iria operacionalizar 
a transferência de 100% da arrecadação do tributo (R$ 400 milhões ao ano) para os Muni-
cípios, o decreto de portaria interministerial antecipando novas regras para repasse de re-
cursos por meio de convênios, o anúncio de mais de R$ 500 milhões para o financiamento 
do Programa de Intervenções Viárias (Provia) e o acordo com o Ministério da Educação pa-
ra fazer reuniões bimestrais de acompanhamento e revisão de procedimentos do Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE) foram conquistas históricas dessa Marcha.

Durante a XI Marcha foi oferecido pela primeira vez o I Prêmio do Índice de Responsabilida-
de Fiscal, Social e de Gestão (IRFS), em que 260 Municípios que apresentaram uma gestão 
responsável foram premiados. O IRFS mede a qualidade de ajuste fiscal feito pelas prefeitu-
ras; a CNM premiou os dez melhores índices de cada estado referentes a 2006, e os cinco 
melhores nacionais com base nos anos de 2004, 2005, 2006. Sobre o Prêmio, o presidente 
da CNM, Paulo Ziulkoski, explicou: “Nossa decisão de premiar os melhores colocados du-
rante a Marcha é mais uma tentativa de estimular melhores resultados, capazes de melhorar 
a qualidade de vida da população nos Municípios do país.” 
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Com a Marcha, os Municípios ganharam ressonância global. Durante a tarde do segundo 
dia da XI Marcha, o Painel Internacional reuniu prefeitos, representantes de organizações 
internacionais, governos e ministros de estado de Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, Mo-
çambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. A proposta foi trazer todos os 
países de língua portuguesa para criar um panorama em conjunto. Além do estímulo a pro-
gramas de cooperação, o encontro foi um marco da internacionalização da Marcha, desde 
então cada vez mais disseminada para nações de diferentes idiomas.

Ziulkoski discursa na abertura da XI Marcha a Brasília



41A Marcha dos Municípios  |  Série Conquistas

Crise mundial e tensão 
para os Municípios

A interação dos Municípios brasileiros com interlocutores em outros países é muito impor-
tante. No discurso de abertura da XII Marcha, o presidente Paulo Ziulkoski lembrou o impac-
to que a crise econômica mundial teve no Brasil e, por consequência, na arrecadação dos 
Municípios. Para superar as condições adversas impostas pela crise, os prefeitos pediram 
ajuda para o governo federal. 

O grande desafio imposto para essa Marcha foi consolidar o movimento municipalista e en-
contrar saídas para a crise econômica mundial que também afetava o Brasil e os Municípios. 

Como já havia se tornado uma tradição, o presidente da República compareceu à XII Mar-
cha, levando 26 ministros. A pauta de reivindicações para a Marcha de 2009 foi baseada 
nas discussões dos Seminários “Novos Gestores”, ocorridos no ano anterior, quando os no-
vos prefeitos assumiram mandato.

Apesar do cenário ruim, a Marcha conseguiu conquistas importantes. As discussões pau-
tadas no encontro sobre a PEC dos Precatórios trouxeram aos Municípios uma das mais 
importantes vitórias dos últimos anos. Depois de muita espera, o Congresso Nacional pro-
mulgou o texto. Lula assinou decreto que trata da compensação financeira entre o Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) 
dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. O Ministério das 
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Cidades assinou portaria que autorizou redução imediata de até 40% do valor das contra-
partidas de obras do Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC), nas ações de sanea-
mento ambiental e habitação.

Movimentação na saída dos participantes da XII Marcha



43A Marcha dos Municípios  |  Série Conquistas

Royalties na pauta dos Municípios

A XIII Marcha foi marcada pela última participação oficial de Lula como presidente da Re-
pública. Em viagem ao exterior nos primeiros dias do encontro, ele fez questão de participar 
da cerimônia de encerramento para se despedir dos gestores municipais. Em discurso, o 
presidente Paulo Ziulkoski agradeceu a parceria firmada, mas também apresentou pedidos 
importantes dos Municípios.

A divisão dos Royalties do petróleo foi um dos pontos mais discutidos. Com a descoberta 
do Pré-Sal, o potencial brasileiro de exploração e comercialização de petróleo e seus deri-
vados foi ampliado. Logo, a CNM propôs uma distribuição mais justa das riquezas geradas 
a partir da exploração dos hidrocarbonetos e também das receitas já existentes do petróleo 
sem que a governança dos tradicionais beneficiários fosse ameaçada.

Também dominaram a pauta a discussão da Emenda 29, sobre a definição da porcenta-
gem da contribuição da União para a saúde continuou em 2010, e também o Apoio Finan-
ceiro aos Municípios (AFM), que auxiliaria as finanças municipais cada vez mais debilitadas.

A Marcha teve conquistas imediatas, como o decreto que instituiu o Plano Integrado de En-
frentamento ao Crack e outras drogas. A iniciativa serviu de base para uma pesquisa pionei-
ra realizada pela CNM em todo o país. A entidade mostrou como o crack está disseminado 
pelo país e incentivou os debates para a formulação de políticas públicas.
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A XIII Marcha inovou e promoveu uma sabatina com os candidatos à Presidência da Repú-
blica de 2010. José Serra, Marina Silva e Dilma Rousseff tiveram que debater os assuntos 
pertinentes aos Municípios. 

Em seu último evento, Lula fez questão de ressaltar as mudanças feitas em oito anos. “Esta 
foi a grande conquista que nós tivemos nesse país: a interação entre os Entes federados. 
Saio depois de oito anos com a consciência que deveria ter sido feito muito mais. A forma 
mais justa de fazer política é transferindo responsabilidade, mas, junto com a responsabili-
dade, transferindo dinheiro para as pessoas que poderiam cumprir com aquela responsa-
bilidade”, discursou Lula. 

Auditório lotado na abertura dos trabalhos da XIII Marcha, em 2010.
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Tapete vermelho e banda

A XIV Marcha demonstrou a importância da presença do presidente da República e como 
se tornara inviável o representante máximo do Executivo não comparecer ao maior evento 
municipalista do país. Logo, a presidente Dilma Rousseff, recém-empossada, compareceu 
à Marcha e apresentou propostas do governo federal aos Municípios.

A recepção dos prefeitos pelo Congresso Nacional foi marcante, principalmente quando 
comparada à de 1998. Se na primeira Marcha os prefeitos foram recebidos pela tropa de 
choque da polícia militar, em 2011 tiveram tapete vermelho e banda. Finalmente o movimen-
to municipalista teve o reconhecimento merecido. Durante a cerimônia de recepção no salão 
negro, o presidente da Casa, deputado Marco Maia, agraciou o presidente da CNM com a 
medalha de honra da Câmara dos Deputados. Após agradecer o reconhecimento, Ziulkos-
ki declarou: “É esse o tratamento que os prefeitos dão aos parlamentares quando eles 
visitam as cidades”.

Na XIV Marcha, algumas reivindicações de Marchas anteriores continuaram na pauta, da-
das sua importância e a falta de resposta do governo. Logo, a CNM continuou lutando pe-
la regulamentação da Emenda Constitucional 29, da saúde, e a redistribuição mais justa e 
equitativa dos royalties do petróleo. 

“A minha missão, a missão do meu governo, é remover os obstáculos e enfrentar os dese-
quilíbrios com propostas efetivas, dando aos desafios especial atenção. São as respostas a 
esses desafios que fazem com que nós possamos transformar o Brasil num país cada vez 
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mais justo e próspero. Eu penso que respeitados os preceitos constitucionais, porque eles 
existem, as entidades municipalistas, podem, sim, cumprir um papel muito importante na 
construção de uma proposta que aprimore as condições de distribuição dos recursos do 
Pré-Sal. Não seremos um país rico se tivermos prefeituras em situação de calamidade. Os 
Municípios são essenciais para superar os nossos gargalos. Podem contar comigo e com 
todo o meu governo”, discursou Dilma. 

Prefeitos recebidos com tapete vemelho no Congresso Nacional
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Trabalho unido com o Congresso

Com a mudança de local, para o Royal Tulip Alvorada, a Marcha ganhou espaço mais amplo 
para acomodar o crescente público e propiciar discussões técnicas em arenas. A XV Mar-
cha singularizou-se pelo encontro inédito entre os gestores municipais e os parlamentares 
durante a Comissão Geral no Congresso Nacional, quando foram abordados os principais 
temas da pauta municipalista, e pela apresentação da Carta dos Municípios Brasileiros para 
a Rio+20, que apresentou as reivindicações do movimento municipalista para a Conferência 
das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável.

Por meio da Carta da Marcha, a CNM ressaltou ao governo federal e ao Congresso Nacional 
sua preocupação com o direcionamento em questões sobre os restos a pagar, pisos pro-
fissionais, royalties, reforma tributária, endividamento previdenciário e a criação da carreira 
de procuradores municipais.

A Marcha de 2012 contribuiu para o fortalecimento e desenvolvimento das ações do movi-
mento municipalista ao compor sua programação com o Seminário Nacional: Os Municípios 
como Protagonistas no Enfrentamento ao Crack. 
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Auxílio emergencial garantido

A edição de 2013 teve a presença recorde de 4.711 participantes, incluindo a própria pre-
sidente da República. Sob a liderança do presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, os gestores 
municipais discutiram a crise financeira enfrentadas em seus Municípios e reivindicaram 
ações urgentes a favor dos Municípios junto ao Executivo Federal e o Congresso Nacional.

A presidente Dilma Rousseff anunciou recursos e ações com foco nos Municípios, incluin-
do um auxílio emergencial no valor de R$ 3 bilhões para as prefeituras. Os gestores muni-
cipais também foram ao Congresso Nacional e debateram a pauta municipalista e assun-
tos de sua região com senadores e deputados de seus Estados nas bancadas estaduais. 
A representatividade municipalista no Congresso foi ampliada, por meio da reinstalação da 
Subcomissão de Assuntos Municipalistas, no âmbito da Comissão de Assuntos Econômi-
cos (CAE) do Senado.

Além disso, a XVI Marcha promoveu sete painéis técnicos, dois fóruns de vereadores e de 
contadores, exposição de produtos, serviços e tecnologias, a assinatura de dois termos de 
cooperação, a entrega do prêmio Índice de Responsabilidade Fiscal e Social dos Municí-
pios (IRFS) e o reconhecimento dos ganhadores do Concurso de Artigos sobre Iniciativas 
de Estímulo à Sustentabilidade nas Micro e Pequenas Empresas, organizado pela CNM em 
parceria com o Sebrae.
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Sem presidente, mas avançando

Depois de mais de uma década tendo a presença de um presidente da República, a XVII 
Marcha a Brasília chegou ao fim sem que a presidente da República, Dilma Rousseff, com-
parecesse. Ela, porém, recebeu a comitiva da CNM no Palácio do Planalto, que lhe entre-
gou a carta da Marcha. O documento destacou a necessidade de uma Lei Complementar 
para regular o novo Imposto Sobre Serviços (ISS) e a elevação do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM) em 2%. 

Em relação ao ISS, por determinação da presidente, “Mantega se encarregou de estudar 
com mais profundidade”, contou Paulo Ziulkoski. Sobre o FPM, “fizemos uma avaliação bas-
tante grande com toda a conjuntura”, destacou o presidente da CNM. 

Estes dois temas compuseram a pauta prioritária da XVII Marcha, formada por outros quatro 
itens: Encontro de Contas de débitos previdenciários; apreciação de liminar dos royalties de 
petróleo; que as desonerações do governo não impactem os cofres municipais; e os pisos 
salariais de diversas categorias.

A Marcha promoveu nova sabatina com os pré-candidatos à presidência da República. Dil-
ma também não compareceu. 
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Um legado 

Em 2015, chegamos a 18 anos de Marcha. É um número simbólico, que espelha a maturida-
de do evento, uma conquista de todos os 5,5 mil Municípios brasileiros. A continuidade das 
Marchas, como a XVIII, sob o tema “Pacto Federativo: esperança de vida aos Municípios”, 
evidencia a solidez da estrutura institucional da CNM e a relevância das reivindicações dos 
Municípios. Com o passar dos anos o movimento municipalista não arrefeceu perante os de-
safios, na verdade se fortaleceu. A CNM, desde a primeira Marcha até a mais recente, não 
abandonou a luta pela melhoria da vida nos Municípios brasileiros, e o incremento das mo-
bilizações é evidência explícita dessa realidade. 

O aumento do número de participantes, assim como a maior organização do evento, também 
são evidências do sucesso da mobilização via Marcha. Reunir um grande número de gesto-
res municipais na capital do país para discutir as questões que mais afligem os Municípios 
brasileiros é notável e é certamente um sinal de fortalecimento da democracia brasileira. Ain-
da que o início das Marchas não tenha sido pacífico e que as conquistas levem tempo para 
concretizar-se, a CNM conseguiu manter e evoluir a metodologia de mobilização. Evidência 
dessa evolução é o aumento gradual de participantes e de representantes do governo fe-
deral, com o marco do ano de 2003, em que o presidente da República compareceu pela 
primeira na Marcha e levou com ele diversos ministros, deputados e senadores. 

A repetição das reivindicações ao longo das Marchas demonstra a continuidade da luta mu-
nicipalista, que não desiste dos seus objetivos, ainda que eles sejam negados pelo governo 
federal, pois os municipalistas sabem da legitimidade de suas demandas, que tem o cida-
dão brasileiro como destinatário final. 



51A Marcha dos Municípios  |  Série Conquistas

As Marchas a Brasília em defesa dos Municípios já são uma tradição do movimento muni-
cipalista nacional, e caracterizam-se como um fórum de diálogo legítimo entre os próprios 
gestores municipais, e entre eles e o governo federal. A função reivindicatória e de diálogo 
das Marchas é evidente e legítima, devendo, assim, continuar a crescer e a amadurecer. É 
o que mais uma vez ficará demonstrado, de 25 a 28 de maio de 2015, enquanto é publica-
do este livro. Participe da XVIII Marcha.

Auditório da XVII Marcha em novo e mais amplo local
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Auditório lotado na Marcha de 2014.
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Prefeitos recebidos pela polícia na I Marcha. (Foto: Folha de SP)

Prefeitos recebidos com tapete vermelho, na XIV Marcha.
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