CARTA DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS

Cerca de 8.000 municipalistas brasileiros reunidos em Brasília, nos dias 21 a 24 de
maio de 2018, para a XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios protagonizaram
um encontro histórico no qual as lideranças locais apresentaram aos principais cotados
para a disputa presidencial deste ano os compromissos que esperam que eles assumam
com o Brasil e com o movimento municipalista.
Na abertura do evento tivemos a presença do Excelentíssimo Presidente da
República, Michel Temer, que assinou na presença de todos um decreto que traz a
solução para o grande problema gerado pelas obras das UPAS que estão inacabadas ou
que não estejam operacionais. O Presidente Paulo Ziulkoski discorreu sobre a história do
movimento municipalista nas últimas décadas, demonstrando como o mesmo se
consolidou como força transformadora da sociedade brasileira e destacou os desafios que
estão por vir.
O Movimento Mulheres Municipalistas teve seu papel destacado nesta Marcha,
tendo apresentado os resultados de seus primeiros anos de trabalho e sendo reconhecida
no estatuto da CNM através da conquista de assento no Conselho Político da Entidade.
O ápice da Marcha foi o diálogo com os pré-candidatos à presidência da República,
onde os mesmos tiveram a oportunidade de se posicionar sobre as principais angústias
que afligem os gestores municipais e todos assinaram carta compromisso com o
movimento municipalista, comprometendo-se com 10 pontos fundamentais para a CNM,
que vão desde o aperfeiçoamento do diálogo federativo com o envolvimento pessoal do
Presidente da República até a solução das demandas do dia-a-dia das administrações
municipais nas áreas de educação, saúde, saneamento entre outras. Esta carta
compromisso também foi subscrita pelos milhares de participantes da marcha em um livro
de assinaturas que será entregue em janeiro ao presidente eleito para relembrá-lo dos
compromissos aqui assumidos.

A Marcha também foi marcada pela transição da diretoria da CNM, quando o
Presidente Glademir Aroldi recebeu o comando da Entidade do Grande Líder Municipalista
Paulo Ziulkoski, que foi homenageado pelo seu trabalho na construção e fortalecimento
da Confederação Nacional de Municípios e pelo fortalecimento do movimento
municipalista.
O Congresso Nacional também esteve presente na Marcha, através do Presidente
do Senado, Senador Eunício Oliveira e do Presidente da Câmara dos Deputados,
Deputado Rodrigo Maia, que receberam da CNM a pauta municipalista junto ao
Congresso Nacional e se comprometeram a dar celeridade no andamento da mesma.
Além dos comandantes das duas casas do Congresso, estiveram presentes
dezenas de parlamentares, especialmente relatores de matérias de interesse dos
Municípios que puderam relatar em primeira mão aos presentes o estágio de maturação
dos mesmos.
Tivemos também na Marcha a entrega dos prêmios aos projetos de gestão
municipal que mais se destacaram no projeto Municiência que teve a inscrição de mais de
250 projetos, que resultaram em 15 finalistas presentes no evento, dos quais 5 foram
premiadas e que terão suas iniciativas divulgadas para os demais municípios como forma
de permitir a reprodução das mesmas.
Ocorreu o já tradicional diálogo com o poder legislativo em que os vereadores
tiveram a oportunidade de trazer as suas propostas e opiniões sobre os rumos do
movimento municipalista e também a articulação como Tribunal de Contas da União que
cada vez mais se destaca pelo seu papel orientativo e defende um projeto de governança
que visa tornar a gestão pública mais proba e eficiente.
Durante a Marcha destacaram-se as arenas técnicas, que abordaram assuntos
relevantes nas diversas áreas da gestão municipal como desenvolvimento econômico,
educação, saúde, finanças, objetivos de desenvolvimento sustentável, cidades de
fronteira, cidades amazônicas, entre outras, apresentando seus relatos ao final da Marcha
e os mesmos passam a compor esta carta como anexos.

Também a CNM nesta Marcha fez o lançamento de uma série de ferramentas de
tecnologia para auxiliar na gestão dos municípios, foram lançados novos panoramas de
áreas, nova ferramenta da mandala dos ODS, apresentação de riscos dos programas
federais, boletim de finanças municipais, o IDMS (Índice de desenvolvimento municipal
sustentável) edição 2018, entre outros importantes meios para a melhoria da gestão
municipal.
No decorrer do evento, conquistas muito importantes para o Movimento
Municipalista foram alcançadas como a admissibilidade da urgência para a votação em
plenário do PLP 461/2017 que regulamenta a LC 157/2016 do novo ISS, e também o
compromisso do Governo Federal de aumentar os valores dos limites da lei federal n º
8.666/93 que trata das licitações públicas.
Todos os eventos aqui relatados demonstraram sumariamente a força do
movimento municipalista e o poder da unidade de todos os agentes políticos locais que
deve ser mantida e reforçada.
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