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Ofício nº 080/2021_CNM/BSB                                               Brasília, 19 de março de 2021. 

 

A Sua Excelência o Excelentíssimo 

Presidente da República, Jair Bolsonaro 

E ao Excelentíssimo Senhor 

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga 

Espanada dos Ministérios 

Brasília/DF 

 

Assunto: Pauta Emergencial dos Municípios no enfrentamento ao Coronavírus. 

 

            Excelentíssimo Presidente e senhor Ministro 

 

1. A Confederação Nacional de Municípios (CNM), em representação ao movimento 

municipalista, renova cumprimentos e, acolhendo demandas e sugestões dos milhares de Municípios 

brasileiros no âmbito das ações e estratégias de financiamento necessárias ao enfrentamento da crise 

sanitária e social, apresenta cordialmente os seguintes pleitos: retomada de auxílio financeiro 

emergencial por meio das transferências no Grupo Coronavírus; ampliação da Rede de Atenção 

Especializada – leitos de UTI e leitos clínicos para a COVID-19; ações imediatas de  fomento à 

produção e à importação emergencial de neurobloqueadores e oxigênio; reforço técnico-financeiro 

para testagem de casos; envio semanal a esta Confederação de informe do cronograma de aquisição 

de vacinas; execução do plano de comunicação para a vacinação e medidas de contenção contra 

Covid-19. 

 

2. A CNM entende que o momento impõe a retomada das transferências fundo a fundo para o 

Grupo Coronavírus em 2021, auxílio financeiro emergencial tanto para custeio quanto investimento. 

Observa-se uma rápida saturação da Rede de Atenção Especializada e o aumento explosivo de 

atendimentos na Atenção Primária, válvula de escape para os pacientes que não encontram mais leitos 

da rede especializada. Concomitantemente, é fundamental intensificação imediata de medidas 

técnico-financeiras, direcionadas a todos os Estados da Federação, para ampliação e manutenção da 

Rede de Atenção Especializada – leitos de UTI e leitos clínicos para a Covid-19, como o aumento do 

envio de equipamentos necessários para estruturação dos Centros de Terapia Intensiva (CTI) e a 

retomada urgente de novas habilitações de Centros Covid-19, com previsão de financiamento aos 

serviços habilitados e por habilitar ao longo de todo o ano de 2021. 

 

3. Quanto à vacinação e às medias de isolamento, que consideramos ser o único caminho para 

amenizar a situação sanitária e a retomada das atividades econômicas e sociais no Brasil, os 

Municípios pedem socorro a este Ministério na execução imediata de uma veiculação sistemática de 

campanha de comunicação em prol da eficácia e segurança dos imunizantes, assim como da 

comunicação à população a respeito da importância das medidas não farmacológicas, isolamento, que 

estão sendo adotadas em todo o País por Estados e Municípios, como forma de controlar e diminuir 
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a circulação do vírus. Ressalta-se a importância de uma atualização semanal à Confederação, do 

cronograma de entrega das vacinas e garantida da distribuição prevista. 

 

4. Por fim, consideramos emergencial ações imediatas da União para o fomento à produção e a 

importação emergencial de neurobloqueadores e oxigênio utilizados no tratamento dos pacientes 

internados, bem como uma operação logística nacional para o monitoramento e remanejamento destes 

insumos no território. 

 

5. Ao entender que esta batalha só será vencida através de esforços conjuntos, diálogo sério e 

responsável, a CNM se coloca à disposição pelo telefone (61) 2101-6073 ou pelo e-mail: 

governo@cnm.org. 

 

 

            Atenciosamente, 

 

 
Glademir Aroldi 

Presidente da CNM 
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