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Apresentação
Esta publicação é um resumo de 2019, um ano muito importante para a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), que comemora seus 30 anos de fundação. Nas páginas a
seguir, você vai encontrar um apanhado sobre as pautas mais pertinentes que a FNP
mobilizou, acompanhou e conquistou.
Janeiro já dá o tom de todo o ano, que começou movimentado, com a apresentação
da pauta dos municípios para representantes de praticamente todos os ministérios
do novo governo federal. Fevereiro não foi diferente, pois os prefeitos continuaram
tendo espaço para debater questões prementes para o desenvolvimento das cidades,
inclusive no Supremo Tribunal Federal (STF) e Congresso Nacional.
Março foi o mês da 75ª Reunião Geral da FNP, em Brasília/DF, com a participação
do ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir a inclusão dos municípios na
reforma da Previdência. A pauta do g100 esteve em foco, em abril. E, em maio, a FNP
posicionou-se contra a MP do Marco Legal do Saneamento e apoiou a realização da
Semana do Clima, em Salvador/BA.
Junho foi mês de conquistas importantes: a rejeição, pelo Senado, do decreto presidencial que flexibilizava a posse e o porte de armas no Brasil; e a criminalização da
homofobia e transfobia, pelo STF. A participação de prefeitos em eventos internacionais, como o Smart City Expo Latam Congress, no México, e um curso de gestão, em
Washington, nos EUA, foram alguns dos destaques de julho.
Em agosto, a FNP promoveu seminários sobre limpeza urbana e precatórios e também
esteve representada em discussões sobre transporte público e mudanças climáticas,
assunto que também rendeu muitas pautas na agenda de setembro.
Em outubro, prefeitos e gestores municipais estiveram em Salvador/BA para a 76ª
Reunião Geral da FNP. Novembro foi o mês oficial de comemoração dos 30 anos da
entidade, com uma Sessão Solene, na Câmara dos Deputados, e uma cerimônia na
sede da entidade.
E, para finalizar esta publicação, destaque para a assinatura de um acordo de cooperação com o governo da França para estreitar o diálogo na área de políticas ambientais,
e o lançamento da publicação “Pagamento de Precatórios: alternativas e desafios”.
Nas próximas páginas, você vai ler sobre essas e outras tantas pautas que governantes e gestores municipais participaram durante 2019.
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Janeiro
Iniciativa da FNP apoia municípios em projetos de financiamento
São Gonçalo/RJ, maior município do g100 no Rio de Janeiro, teve seu projeto de financiamento autorizado pela Secretaria do Tesouro Nacional. A conquista é resultado do Programa
Fortalecer Municípios, uma iniciativa da FNP em parceria com o Sebrae, Instituto Brasileiro
de Administração Municipal (Ibam), com financiamento da União Europeia, e vai contribuir
para o incremento no desenvolvimento da cidade. http://bit.ly/2WRrWct

FNP debate saneamento, resíduos e mobilidade no ministério do
Desenvolvimento Regional
Mobilizados para contribuir com soluções
concretas para o atendimento das demandas municipais, dirigentes da FNP estiveram em Brasília/DF, dia 28, para uma reunião com o então secretário-executivo do
ministério do Desenvolvimento Regional,
Antônio Futuro. A necessidade de atuar na
construção de alternativas para as políticas
de mobilidade urbana foi um dos assuntos
defendidos pelo grupo de governantes.
http://bit.ly/2Cn4sm1

Prefeitos querem interlocução forte com governo
Em audiência com o então ministro-chefe da
Secretaria de Governo, General Santos Cruz,
prefeitos destacaram a importância de uma
interlocução forte entre municípios e o governo federal. A audiência integrou a extensa
agenda da diretoria da FNP, em Brasília/DF, no
dia 28. Segundo argumentou a comitiva de
governantes, a Secretaria de Governo trata de
assuntos transversais e, por isso, é possível
reunir outros temas e estabelecer uma agenda propositiva tanto para o governo quanto
para as prefeituras. http://bit.ly/2CnYS2U
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Moro recebe prefeitos para debater segurança pública
Embora alinhada com a diretriz do novo
governo, “Mais Brasil, menos Brasília”, a
FNP tem buscado a definição clara de atribuições e a descentralização de recursos
entre os entes federados. Em audiência,
dia 28, com o ministro da Justiça, Sérgio
Moro, dirigentes da entidade defenderam
a pactuação de instrumentos de cooperação federativa para a área da segurança pública, em especial em relação à prevenção e ao enfrentamento da violência.
http://bit.ly/36E8O6p

Ministro da Cidadania deve receber prefeitos do g100
O g100, grupo de cidades com mais de 80
mil habitantes e altos índices de vulnerabilidade socioeconômica, terá interlocução no
ministério da Cidadania. O pleito foi apresentado no dia 28, pela diretoria da FNP, ao
ministro Osmar Terra, que se comprometeu
a articular uma agenda específica com prefeitos do g100. O grupo, identificado pela
FNP, demanda atenção especial do ministério da Cidadania, já que em seus territórios
muitos cidadãos dependem de benefícios
públicos. http://bit.ly/2Lg5Z29

Sebrae quer manter ações conjuntas com a FNP
Parceiro da FNP há 10 anos, o Sebrae reafirmou empenho em manter a cooperação
com a entidade. “Podemos garantir que a
parceria vai se estreitar ainda mais”, declarou o então presidente João Henrique de
Almeida Sousa, em reunião com governantes locais no dia 30, em Brasília/DF. Para o
presidente da FNP, prefeito de Campinas/SP,
Jonas Donizette, o interesse declarado pela
instituição é motivado pelos bons resultados gerados a partir do trabalho mútuo.
http://bit.ly/2rfiPGG
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Descentralização está na agenda prioritária do ministério da Economia
“A Federação só irá funcionar bem se 60%
dos recursos estiverem nas cidades, 30%
nos estados e 10% na União”. A avaliação
foi feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, dia 30, durante audiência com
a diretoria da FNP. Em consonância com a
demanda dos municípios, o superministro
de Jair Bolsonaro afirmou que o novo governo está empenhado em promover uma
descentralização de recursos para estados
e municípios. http://bit.ly/36MQDLV

Mandetta reconhece que recursos para saúde não estão repartidos
corretamente entre os entes
Mobilizados para pleitear uma divisão de
recursos mais adequada, dirigentes da FNP
se reuniram, dia 30, com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O encontro foi
parte de uma série de agendas da entidade,
que tem buscado apoio do novo governo
para soluções das demandas municipais. A
partir de dados do Anuário Multi Cidades Finanças dos Municípios do Brasil (ano 142019), o prefeito de Campinas/SP, Jonas
Donizette, presidente da FNP, justificou a
necessidade de uma maior participação da
União no custeio da saúde.
http://bit.ly/32sbKzo
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Fevereiro
Prefeitos debatem novas regras para Previdência com secretário
Leonardo Rolim
Já declarada como prioridade absoluta pela
equipe econômica do governo Bolsonaro, a
reforma da Previdência é pauta recorrente
também da FNP. Dia 7, dirigentes da entidade se reuniram com o secretário de pasta
no Ministério da Economia, Leonardo Rolim.
Com base em algumas premissas, reafirmaram apoio a mudanças no regime. Em menos de 10 dias, foi a segunda vez que prefeitos debateram o assunto com o governo.
A primeira reunião foi realizada com o ministro Paulo Guedes, dia 30 de janeiro.
http://bit.ly/2WWcVGu

Prefeitos pedem ao presidente do STF atenção à judicialização da
saúde nos municípios
Com os orçamentos cada vez mais apertados, prefeitos buscam alternativas para que a judicialização da saúde não comprometa ainda mais os cofres municipais. Diante desse contexto,
dirigentes da FNP sugeriram, dia 7, ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro
Dias Toffoli, que a União seja o primeiro ente federado a responder pelas ações judiciais,
não mais os municípios, como ocorre atualmente. Governantes locais também defenderam
a criminalização da homofobia e trataram de Imposto Sobre Serviços (ISS) e Royalties de
petróleo. http://bit.ly/33szMvw
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FNP apoia a instituição de Fórum Nacional de Inovação
Secretários e gestores da área de inovação
instituíram, dia 18, um Fórum Nacional para
debater e fortalecer a política de ciência,
tecnologia e inovação no país. Resultado de
parceria entre a FNP e o Instituto Arapyaú,
o Fórum foi constituído no contexto do 1º
Encontro Inova Cidades, em São Paulo/
SP. Segundo o prefeito de Campinas/SP,
Jonas Donizette, presidente da FNP, os
governos municipais devem se apoiar na
vertente da inovação, em todas as áreas da
administração. http://bit.ly/2qxXec8

FNP se reúne com governo para tratar da nova MP do Saneamento
As polêmicas alterações no Marco Legal do
Saneamento Básico, iniciadas com a edição
da Medida Provisória 844/2018, voltaram a
ser pauta da agenda da FNP. A MP, que perdeu a validade em novembro de 2018 por
não ter sido votada na Câmara, foi reeditada
em 27 de dezembro pelo então presidente
Michel Temer como MP 868/2018, mantendo os mesmos pontos controversos da
anterior e ficando de herança para o novo
governo. Em reunião com representantes da FNP dia 19, o Secretário Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério do Desenvolvimento Regional, Jônathas Castro, declarou que o
espaço para o diálogo será garantido para que se possa consolidar uma proposta que atenda
às necessidades dos cidadãos que vão receber os serviços. http://bit.ly/2pPa9Xi

FNP disponibiliza pacote digital para auxiliar prefeituras no combate à
violência e à exploração contra crianças e adolescentes
Para ajudar as prefeituras na conscientização para o
combate à violência e à exploração contra crianças e
adolescentes durante o carnaval, a FNP disponibilizou para download um pacote da campanha Respeitar
Proteger Garantir. A campanha digital é uma parceria
da FNP com a Childhood, Ecpat Brasil e União europeia. http://bit.ly/33rMLxI
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FNP apoia instituição da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Novo
Pacto Federativo
Agendas de articulação política continuam
marcando a atuação da FNP. Dia 27, o então vice-presidente de Fóruns e Redes da
entidade, prefeito de Aracaju/SE, Edvaldo
Nogueira, reuniu-se com o deputado Silvio
Costa Filho para declarar apoio à criação
da Frente Parlamentar Mista em Defesa do
Novo Pacto Federativo, proposta pelo parlamentar. http://bit.ly/2PWktHu

Prefeitos querem articulação federativa na segurança pública
Dando continuidade ao diálogo com o governo federal sobre segurança pública, a
FNP voltou a destacar a necessidade de
ações coordenadas entre os entes federados para o enfrentamento à violência. O
assunto esteve em pauta dia 27, em um encontro organizado pelo ministério da Justiça, no qual o ministro Sergio Moro apresentou, a mais de 50 prefeitos, o Projeto de Lei
Anticrime e pediu apoio para a aprovação
da matéria. Para o presidente da FNP, Jonas
Donizette, prefeito de Campinas/SP, a temática é tão premente no anseio da população
quanto saúde, mobilidade e desemprego.
http://bit.ly/2NqF4SL
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Março
Parlamentares formam frente mista para defender nova pactuação
federativa
Com apoio da FNP, foi lançada oficialmente
dia 13, a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Novo Pacto Federativo. A sessão, que
contou com a participação de deputados e
senadores engajados na causa, foi marcada
por declarações em tom de mobilização em
favor das mudanças necessárias para uma
divisão equilibrada dos recursos públicos
entre os entes federados. Segundo o prefeito de Campinas/SP, presidente da FNP,
Jonas Donizette, que compôs a mesa oficial
da sessão, a revisão do Pacto Federativo
pode solucionar a maioria dos problemas
do país. http://bit.ly/2NLRR14

FNP reúne prefeitos e gestores do Centro-Oeste para debater
desenvolvimento da região
Alternativas para o desenvolvimento dos
municípios do Centro-Oeste foram discutidas, no dia 15, em Brasília/DF. A FNP mobilizou prefeitos da região para assistirem
à apresentação feita pela Superintendência
do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco). Com consulta pública aberta até o
dia 5 de abril, a expectativa do ministério
do Desenvolvimento Regional era de que
os municípios pudessem contribuir com
o Plano Regional de Desenvolvimento do
Centro-Oeste (PRDCO).
http://bit.ly/2PXev9m
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Secretários de Finanças iniciam debate sobre a Nova Previdência
Em reunião preparatória para a Plenária
de Prefeitos da 75ª Reunião Geral da FNP,
secretários municipais de finanças deram
início ao debate que norteou as discursões
sobre a Nova Previdência. O secretário Nacional da Previdência, Leonardo Rolim, esteve com o grupo, no dia 21, e esclareceu
alguns pontos da proposta defendida pela
equipe econômica do novo governo.
http://bit.ly/36MZ5uD

Governador do DF participa da Plenária de Prefeitos
“É com a força dos prefeitos e governadores
que vamos trazer a estabilidade política
que o país precisa”. Essa é a opinião do
governador do Distrito Federal, Ibaneis
Rocha, que participou da abertura da Plenária
de Prefeitos da 75ª Reunião Geral da FNP,
dia 25. O contexto da frase foi a necessidade
de um novo Pacto Federativo que, conforme
o governador, terá que ser feito “a partir da
disposição dos políticos em dialogar com
a sociedade e com o Congresso Nacional”.
Segundo o prefeito de Campinas/SP, Jonas
Donizette, presidente da FNP, as cidades
seguem com responsabilidade, porém não
têm acesso aos recursos necessários para
arcar com elas. http://bit.ly/2JZvmES

Prefeitos estão preocupados com reforma da Previdência
Prefeitos voltaram a pedir a aplicação da
reforma da Previdência também aos municípios. Esse e outros quatro pleitos foram
apresentados ao ministro da Economia,
Paulo Guedes, durante a 75ª Reunião Geral
da FNP. O encontro dos governantes municipais com a equipe econômica de Jair Bolsonaro aconteceu dia 25, ocasião em que o
ministro reforçou como prioritária a pauta
da descentralização de recursos.
http://bit.ly/2NN7iGs
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Diretoria da FNP para gestão 2019/2021 toma posse em Brasília

Nos próximos dois anos, a FNP continuará sob a presidência do prefeito de Campinas/SP,
Jonas Donizette. A reeleição, segundo definição durante a Plenária de Prefeitos da 75ª Reunião Geral da entidade, em Brasília/DF, dia 25, se deu em razão do comprometimento do
governante no trabalho em conjunto pelo desenvolvimento dos municípios brasileiros. “Um
dia tão produtivo como de hoje reafirma o quanto é importante que o prefeito tenha a oportunidade de compartilhar experiências para enfrentar os desafios cotidianos da gestão. Aos
presentes, eu peço união para que possamos continuar trabalhando para contribuir com
soluções para o futuro do país e da população”, declarou Donizette na cerimônia de posse,
realizada na nova sede da FNP. “Esta é a casa de vocês, sejam muito bem-vindos e bem-vindas”, disse o prefeito. http://bit.ly/2qvyn8X

Reunião com presidente do Senado fecha 75ª Reunião Geral da FNP
Prefeitos voltaram a defender a necessidade
de melhorar o ambiente político para dar celeridade à tramitação de projetos importantes
para os municípios, em audiência com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, dia 26.
O encontro foi a última atividade da 75ª Reunião Geral da FNP, que teve início no dia 21.
Liderados pelo presidente reeleito da entidade, prefeito de Campinas/SP, Jonas Donizette,
os governantes locais que participaram da
audiência apresentaram algumas das pautas
prioritárias para os municípios e que estão em
curso na Casa. http://bit.ly/2PRBwL0
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Abril
TCU vai participar da interlocução sobre obras paralisadas
Estimativas da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) apontam que o
Brasil perde cerca de R$ 215 bilhões com
obras públicas paralisadas. Nesse contexto, o prefeito de Porto Velho/RO, Hildon
Chaves, conseguiu apoio do presidente do
Tribunal de Contas da União (TCU), ministro
José Mucio Monteiro, na interlocução com a
Caixa, responsável por operações de crédito e contratos de repasses. Na reunião, que
ocorreu no dia 2, em Brasília/DF, o prefeito
usou a experiência de Porto Velho para nacionalizar o tema. http://bit.ly/2JZFnC5

Prefeito Roberto Cláudio compartilha experiência de gestão
no processo de licenciamento municipal
Desburocratizar foi a palavra de ordem no II
Encontro Nacional sobre Licenciamentos na
Construção, realizado em Brasília/DF, dia 3.
O evento, promovido pela Câmara Brasileira
da Indústria da Construção (CBIC), teve apoio
da FNP e reuniu secretários municipais e representantes de Sindicatos da Indústria da
Construção Civil, Sebrae e Caixa. “É fundamental mudar os paradigmas na relação do
poder público com o empresariado”, ressaltou o prefeito de Fortaleza/CE, Roberto Cláudio, vice-presidente de Parcerias Estratégicas
e Projetos da FNP. http://bit.ly/2WWDmvI

Fortalecer Municípios: Campinas consegue financiamento de
R$ 28 milhões para projeto de Modernização Administrativa
Com apoio do projeto Fortalecer Municípios, a prefeitura de Campinas/SP conseguiu, no dia
3, aval para liberação de R$ 28 milhões, pelo governo federal, para implementar ações que
vão modernizar a gestão pública. A iniciativa da FNP já garantiu a liberação do Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM)
para nove municípios que fazem parte do projeto. http://bit.ly/32rWVgp
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Prefeitos e secretários buscam alternativas para ISS
sobre planos de saúde e cartões de crédito
Prefeitos voltaram a debater, dia 9, questões
relativas ao recolhimento do Imposto Sobre
Serviços (ISS), em especial, sobre planos de
saúde e serviços de administração de cartões. O assunto foi pauta de uma reunião
com secretários municipais de Fazenda e de
Finanças, na sede da FNP, em Brasília/DF. Integrantes da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf) e do
Fórum Nacional de Secretários Municipais de
Fazenda e Finanças participaram da reunião,
que teve como objetivo a busca de consenso
quanto a pontos específicos do Projeto de
Lei 461/2017. http://bit.ly/2JZXS9e

Reunião com ministro da Cidadania reforça agenda estratégica do g100
Governantes das cidades com mais de 80
mil habitantes e com altos índices de vulnerabilidade socioeconômica (g100) continuam trabalhando para que o grupo receba
olhar diferenciado do governo na implementação de políticas públicas. O objetivo,
de reduzir desigualdades determinantes
para a qualidade de vida de mais de 20 milhões de brasileiros, esteve em pauta, na
quarta-feira, 10, em Brasília/DF. Integrantes
da diretoria da FNP apresentaram ao ministro da Cidadania, Osmar Terra, as demandas
prioritárias para dar início a um plano de
ação para o g100. http://bit.ly/2JTXfy7
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Maio
FNP recebe secretários para debate sobre Reforma Tributária
Em busca de alternativas técnicas para garantir a autonomia municipal na Reforma Tributária, secretários municipais das pastas Fazenda e Finanças estiveram reunidos com atores
importantes da pauta. O economista Bernard
Appy e o então secretário Especial da Receita
Federal, Marcos Cintra, participaram na sede
da FNP, no dia 3, de reunião mobilizada pelo
Fórum Nacional de Secretários Municipais de
Fazenda e Finanças.http://bit.ly/36Ez9kN

FNP pede desbloqueio de recursos para obras
Recursos bloqueados têm inviabilizado a
continuidade de 44 obras de construção de
Centros de Iniciação ao Esporte (CIE) em 42
municípios. A paralisação das edificações
tem preocupado os governantes locais e foi
destacada pelo prefeito de Hortolândia/SP,
Ângelo Perugini, vice-presidente de Consórcios Públicos da FNP, em audiência, no dia 6,
com o presidente do Tribunal de Contas da
União (TCU), ministro José Múcio.
http://bit.ly/33r0ogF

Prefeita Raquel Lyra participa do Congresso da Assemae
Cuiabá/MT sediou, na primeira quinzena de
maio, o 49º Congresso Nacional de Saneamento da Associação Nacional dos Serviços
Municipais de Saneamento (Assemae). Dia
7, a prefeita de Caruaru/PE, Raquel Lyra,
vice-presidente de Saneamento Básico da
FNP, participou do evento e foi uma das palestrantes do painel “Novos Desafios para a
Gestão do Saneamento”. “Venho de uma região em que a escassez de água é histórica.
Daí a necessidade de construir uma política de saneamento com planejamento e responsabilidade”, destacou a representante da FNP. http://bit.ly/2WTLygf
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Prefeitos pedem clareza na responsabilização de cada ente em
processos judiciais de saúde
Prefeitos voltaram a afirmar que a judicialização da saúde tem extrapolado as responsabilidades que cabem aos municípios.
O assunto foi pauta de reuniões articuladas
pela FNP e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) com
ministros do Supremo Tribunal Federal
(STF). A motivação da pauta é sensibilizar os
magistrados para que levem em consideração a situação caótica que municípios têm
enfrentado com o financiamento da saúde,
no julgamento de três recursos de repercussão geral e uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). http://bit.ly/36LBZEn

FNP se manifesta sobre realização da Semana do Clima em
Salvador
Em nota oficial, a FNP solicitou que o governo federal apoiasse, perante a ONU, mesmo que
sem disponibilizar recursos financeiros, a promoção da Semana do Clima, em Salvador/BA.
Governantes apoiaram a mobilização do prefeito da capital, ACM Neto, vice-presidente de
Relações com o Congresso Nacional, para que a cidade receba o evento. http://bit.ly/2qA9Z5X

FNP apoia carta da Assemae contra a MP 868/2018
A Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae) se manifestou
mais uma vez contra a Medida Provisória 868/2018, que prevê mudanças no marco legal do
saneamento básico. Na Carta de Cuiabá, aprovada durante assembleia geral, dia 9, a entidade argumentou que a MP “é incompatível com a realidade dos municípios brasileiros, o que a
torna inaceitável, pois privilegia as companhias privadas, em detrimento dos serviços públicos”. Também contrária às mudanças previstas, sobretudo aquelas que afetam a autonomia
dos municípios, a FNP declarou apoio à Carta. http://bit.ly/32tId8C

Prefeito de Igarassu busca alternativas para obras de Educação paralisadas
Obras paralisadas ou inacabadas voltaram a ser assunto na pauta da FNP. Dia 17, o prefeito de
Igarassu/PE, Mario Ricardo, vice-presidente Nacional de g100, esteve no Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) para tratar de casos específicos da área da Educação.
http://bit.ly/36LCxdp
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Conquista FNP: STF retira dos municípios obrigação pelo fornecimento
de medicamentos sem registro na Anvisa
Em consonância com a defesa feita pela FNP e Conselho Nacional de Secretarias Municipais
de Saúde (Conasems), os municípios não são mais obrigados a fornecer medicamentos experimentais ou sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF), do dia 22, é referente ao Recurso Extraordinário (RE) 657718/
MG e tem repercussão geral. A tese fixada é de que o ente público não pode ser obrigado a
fornecer medicamentos experimentais e que a ausência de registro na Anvisa impede, como
regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. http://bit.ly/33xHWDa

Prefeito de Campinas debate cidades inteligentes na China

Com o tema “Inaugurando um futuro brilhante para cidades inteligentes”, o Fórum Internacional Smart City 2019 de Shenzhen reuniu, de 14 a 17 de maio, autoridades de diversas partes
do mundo, na China. O prefeito de Campinas/SP, Jonas Donizette, presidente da FNP, liderou a
comitiva da entidade, que foi ao país com o objetivo de discutir o futuro das cidades inteligentes. A agenda proposta pela FNP também contemplou visitas técnicas ao centro de exibição
da Huawei, ao Centro de Inteligência e Operação, no distrito de Longgang, ao BYD Auto, líder
global de eletromobilidade e à multinacional que atua no setor de transmissão de energia,
State Grid, em Pequim. http://bit.ly/2JZK9iZ
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FNP defende atualização da Lei 8.666 em seminário promovido pela Anvisa
Gestores federais, estaduais e municipais de
saúde estiveram reunidos, dia 28, em Brasília/DF para discutir ações para a melhoria
dos processos e a busca de maior economicidade, acesso e segurança jurídica na aquisição de medicamentos pelo poder público.
As atividades fizeram parte do Seminário
Compras Públicas de Medicamentos, que
contou com a participação do prefeito de
Feira de Santana/BA, Colbert Martins Filho,
vice-presidente de Infraestrutura da FNP.
http://bit.ly/36MiTye

Conquista FNP: deputados desistem de votar MP do Saneamento
Após mobilização da FNP, saneamento básico será regulado por Lei. Dia 28, líderes dos partidos na Câmara decidiram por não votar a Medida Provisória, que reformulava as contratações
no setor (MP 868/18), indo ao encontro com o posicionamento da FNP. Em ofício enviado aos
congressistas, a entidade mostrou-se contrária à medida, ratificando o posicionamento da
Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae).
http://bit.ly/2pEvEKt

Conquista FNP: governo federal unifica cláusulas suspensivas ao prazo
de restos a pagar
Em Portaria Interministerial, publicada no Diário Oficial da União, dia 31, o governo federal
determina a prorrogação excepcional do prazo para cumprimento das cláusulas suspensivas
de convênios e contratos de repasse celebrados em 2017. O novo regramento, que permitirá
a continuidade de serviços importantes nos municípios, atende à demanda da FNP.
http://bit.ly/2Nt9nZc
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Junho
Conquista FNP: governo prorroga prazo de Restos a Pagar para novembro
O governo federal prorrogou, para 14 de novembro de 2019, os Restos a Pagar (RAP) inscritos
em 2017. O decreto, publicado no Diário Oficial, dia 28, atendeu a uma demanda da FNP, por
um novo regramento que permitisse a continuidade de serviços importantes nos municípios,
especialmente nas áreas de saúde e assistência social. https://bit.ly/2CD5N8v

Conquista FNP: Senado barra flexibilização para o porte de armas
Com 47 contra 28 votos, o Senado rejeitou, no dia 18, decreto que flexibilizava a posse e o
porte de armas no Brasil. Assinado em maio de 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro, o Decreto
9.785/2019 autorizava o porte a 20 categorias profissionais, entre elas, agentes de trânsito.
https://bit.ly/2QePUgu

FNP defende continuação e aprimoramento do Fundeb
Em audiência pública no dia 18, a prefeita
de Rio Branco/AC, Socorro Neri, vice-presidente de Educação da FNP, falou sobre a
necessidade de permanência do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb). “O Fundo incentivou municípios e estados a cumprirem
suas responsabilidades e a expandirem o
atendimento na educação com segurança
financeira”, argumentou. As discussões foram motivadas pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC 15/2015), sobre a permanência do Fundeb, à época em tramitação na Casa.
https://bit.ly/378gX3c

Conquista FNP: STF decide criminalizar homofobia e transfobia
Atendendo a mais um pleito da FNP, por
oito votos a três, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, no dia 13, criminalizar
a homofobia e a transfobia, tipificando-as
como crime de racismo até que o Congresso
Nacional edite lei específica para casos de
violência contra integrantes da comunidade
LGBT. “Nós, prefeitos, vemos crescer esse
sentimento de ódio, de intolerância, e isso reflete em uma série de questões, especialmente
contra a dignidade humana. Não podemos aceitar que o ódio não seja punido”, disse o prefeito de Lins/SP, Edgar de Souza, vice-presidente para assuntos LGBTQ+. https://bit.ly/2O12Pjq
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MDR irá apoiar FNP em linha especial de operação de crédito para
modernização administrativa
O ministro do Desenvolvimento Regional,
Gustavo Canuto, acenou positivamente à
proposta da FNP para a instituição de uma
linha especial de operação de crédito para
modernização administrativa. O assunto foi
tema de reunião com prefeitos de cidades
que integram o g100, no dia 6, para sensibilizar o órgão e pleitear políticas públicas
que priorizem o grupo de cidades acima de
80 mil habitantes e com altos índices de
vulnerabilidade socioeconômica.
https://bit.ly/32ETUcS

FNP defende que reforma da Previdência inclua RPPS dos municípios
Para defender a permanência dos municípios na reforma da Previdência, o prefeito
de Campinas/SP, Jonas Donizette, presidente da FNP, esteve na Câmara dos Deputados,
no dia 5. O líder esteve reunido com o presidente da Casa, Rodrigo Maia, e com o deputado Samuel Moreira, relator da proposta
(PEC 06/209). “Todos estão no mesmo barco
e os prefeitos são aqueles que têm arcado
com a maior fatia dessa situação econômica
difícil que o Brasil tem vivido. É no município
que a gente sente o reflexo dessa situação”,
justificou Donizette. https://bit.ly/2Ke9AgP

Nota conjunta contra o Projeto de Lei 3261/2019 que revisa o marco
legal do saneamento
As principais entidades nacionais de municípios e do setor de saneamento do Brasil se manifestam publicamente contra o Projeto de Lei 3261/2019, de autoria do senador Tasso Jereissati, que altera o marco legal do saneamento básico, a partir do texto da Medida Provisória
868/2018. A tentativa de alteração no marco legal, por meio das Medidas Provisórias 844 e
868, foi combatida pelas entidades e nem chegaram a ser votadas pelo Congresso Nacional,
perdendo a validade. https://bit.ly/33HCgGE
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Julho
Prefeitos participam do Smart City Expo Latam Congress, no México
Articulados pela FNP, uma delegação de governantes locais brasileiros participou dos
debates propostos pelo Smart City Expo
Latam Congress, em Puebla, no México. No
dia 2, o prefeito de Maceió/AL, Rui Palmeira,
vice-presidente de Relações com Fóruns e
Redes, falou sobre a nova agenda urbana.
No dia 5, o prefeito de Porto Velho/RO, Hildon Chaves, vice-presidente de Relações
com o Judiciário, debateu “Territórios Resilientes - enfrentar incertezas com melhor
preparação para riscos”.
https://bit.ly/2DA9k7R e
https://bit.ly/2qA5s3A

Conquista FNP: portaria desbloqueia recursos para obras do PAC
Portaria publicada no dia 5 permite a retomada de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que estavam paradas em razão do bloqueio de recursos. A normativa atende reinvindicação da FNP e seus efeitos, de acordo com o governo, não representam impacto no Orçamento.
https://bit.ly/2qvuyk9

Prefeito de São José dos Campos debate serviço de transportes públicos
Em audiência pública na Câmara, dia 9, o
prefeito de São José dos Campos/SP, Felício Ramuth, vice-presidente de Mobilidade
Urbana da FNP, destacou que as prefeituras
não têm condições de arcar sozinhas com
o custeio do serviço de transporte público.
O prefeito afirmou que a FNP propõe um
conjunto de programas que são imprescindíveis para a promoção de serviços de
transportes públicos com mais qualidade,
mais eficiência e a preços mais acessíveis
aos usuários. https://bit.ly/2K2LG7M

23

Relatório de Atividades 2019 • Julho

Bruno Covas defende agendas de sustentabilidade ambiental
O prefeito de São Paulo/SP, Bruno Covas, esteve em Nova York (EUA), dias 14 e 15, para participar do Mayors Migration Council. No encontro com governantes locais de várias partes do
mundo, Covas defendeu políticas públicas na área de mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, assunto pelo qual ele é responsável, na diretoria da FNP. https://bit.ly/34CSkJI

Prefeitos da FNP participam de curso de gestão em Washington
Governantes brasileiros estiveram em Washington (EUA), de 15 a 19 de julho, participando
do International Program for Public Leaders. O workshop, correalizado pela Comunitas e a
Academia de Liderança para o Desenvolvimento (LAD), foi idealizado com foco em questões
relacionadas à gestão pública. https://bit.ly/2qy5EjS

FNP inicia atividades para o Fortalecimento da Rede Estratégia ODS
A FNP iniciou suas ações para o projeto de
“Fortalecimento da Rede Estratégia ODS, a
partir da experiência do município de Atibaia/SP. No dia 11, a coordenadora de projetos da entidade municipalista, Daniela
Martins, esteve no município para traçar estratégias que vão tornar o município paulista um modelo de cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
propostos pela Organização das Nações
Unidas (ONU). https://bit.ly/2CsSpnq
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Agosto
Debates defendem tarifa como forma de cobrança para limpeza urbana
Em seminário promovido na sede da FNP,
dia 2, foi identificada a possibilidade de
que a instituição de uma tarifa fosse a modalidade de cobrança mais apropriada para
a limpeza urbana. O “Resíduos Sólidos - Alternativas de Financiamento” foi organizado pela entidade, e também tratou da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário
nº 847.429, sobre a taxa instituída em Joinville/SC. https://bit.ly/2PZaeSX

Senador Tasso Jereissati quer a inclusão dos municípios na reforma
da Previdência
“Estamos empenhados, no Senado, em fazer com que a inclusão dos municípios
[na reforma da Previdência] seja um fato”,
foi o que afirmou o senador Tasso Jereissati (CE) ao presidente da FNP, Jonas Donizette, prefeito de Campinas/SP, no dia
6. À época, a PEC da Previdência (6/2019)
tramitava na Câmara dos Deputados.
http://bit.ly/2NEGVmY

Prefeitos defendem que ISS seja mantido nos municípios
Prefeitos acordaram que não vão abrir mão
da competência tributária própria dos municípios em nome do apoio a uma reforma
tributária que comprometa a gestão do Imposto Sobre Serviços (ISS). A decisão foi formalizada, dia 7, em um documento com seis
pontos, que a FNP assina em parceria com a
Associação Brasileira das Secretarias de Finanças (Abrasf) e o Fórum Nacional de Secretários Municipais de Fazenda e Finanças.
https://bit.ly/2Q1dcWY
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Municípios buscam alternativas para pagar precatórios
FNP promoveu seminário sobre precatórios,
valores que impactam nos cofres públicos
e comprometem serviços. O debate aconteceu dia 8 e reuniu prefeitos, secretários
municipais, procuradores-gerais, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças (Abrasf) e do Fórum Nacional de Secretários Municipais de Fazenda e
Finanças. https://bit.ly/2pTdjt7

Novos recursos são indispensáveis para o financiamento do transporte público
Em audiência pública do Senado, dia 16, o
secretário-executivo da FNP, Gilberto Perre, reforçou a necessidade de alternativas
estruturantes para o financiamento da mobilidade urbana no Brasil. Na ocasião, Perre
apresentou dados que comprovam a baixa
capacidade de investimento das cidades e
afirmou que a criação da Cide sobre os combustíveis é uma política “absolutamente razoável”. https://bit.ly/34JDzoI

Fórum de Mobilidade Urbana debate regulamentação do uso de
patinetes elétricos
O uso dos patinetes elétricos foi destaque
nos debates de reunião extraordinária do
Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana, dia 21.
Apesar do caráter inovador, gestores reconheceram o novo modal como um desafio
complexo para as administrações municipais. https://bit.ly/2pSAWlq

Prefeitos querem dialogar com Bolsonaro sobre mudanças climáticas
Dirigentes da FNP se reuniram, em Salvador/BA, para debater o impacto das mudanças climáticas, no dia 23. As discussões, permeadas por manifestações indignadas pela
onda de incêndios na Amazônia, integraram
a agenda da Semana do Clima, evento internacional promovido pela Organização
das Nações Unidas (ONU), com o apoio da
entidade municipalista.
https://bit.ly/33qaChb
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Prefeita de Palmas representa FNP no encontro da Rede Acesso Mais Seguro
A prefeita de Palmas/TO, Cinthia Ribeiro,
participou do encontro da Rede Acesso
Mais Seguro (AMS), dia 27. Representando a
FNP, a vice-presidente de Relações Institucionais da entidade reiterou a cooperação
bilateral entre FNP e Comitê Internacional
da Cruz Vermelha (CICV), oficializada na
76ª Reunião Geral. https://bit.ly/33yhrgA

Dirigentes da FNP reforçam apoio à agenda do clima
Os desafios da agenda ambiental e climática
foram assunto do evento “Transformações
Urbanas”, promovido pelo WRI Brasil, em
parceria com a FNP, dia 27. Em São Paulo/SP,
o prefeito de Campinas/SP, Jonas Donizette,
presidente da entidade municipalista, falou
sobre o posicionamento dos governantes de
levar adiante o Acordo de Paris, pela redução na emissão dos gases de efeito estufa.
https://bit.ly/2NvlAwv

Prefeitos serão parceiros do IBGE no Censo 2020
A presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Susana Cordeiro
Guerra, esteve na sede da FNP, dia 29, para
falar sobre as mudanças na metodologia da
pesquisa, que será aplicada em 2020. Susana destacou a importância de os governantes municipais apoiarem o Censo e estarem
alinhados com o novo modelo de coleta.
https://bit.ly/2WTfCbK
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Setembro
Cidades amazônicas firmam pacto pela floresta
Governantes locais, gestores e representantes de organizações nacionais e internacionais participaram, no dia 6, do 1º Fórum
de Cidades Amazônicas, no Centro Histórico de Manaus/AM. Durante o evento, que
aconteceu justamente no Dia da Amazônia,
foi elaborado o documento Pacto das Cidades Amazônicas, com 12 propostas elaboradas por 14 prefeituras com colaboração
da FNP. https://bit.ly/33yX5UA

FNP participa de audiência pública sobre atualização do Marco do Saneamento
Em audiência pública, dia 10, o prefeito de
Teresina/PI, Firmino Filho, 2º Vice-presidente da FNP, reforçou o posicionamento contrário da entidade ao Projeto de Lei 3261/19,
que atualiza o Marco do Saneamento Básico.
“Precisamos ter alternativas para que cada
município possa desenvolver sua solução,
dentro do seu ecossistema, da sua própria
realidade”, afirmou. https://bit.ly/2NusLF1

Prefeitos da FNP participam de agendas com o governo federal e os
presidentes do Senado e da Câmara
Diálogo com o governo federal e reformas
da Previdência e Tributária foram assuntos de três reuniões, no dia 12. Dirigentes
da FNP apresentaram assuntos prioritários
na pauta das cidades ao ministro-chefe da
Secretaria de Governo da Presidência da
República, Luiz Eduardo Ramos, e aos presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia. https://bit.ly/2pHW9yF
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FNP mantém articulação política com o Congresso
Os deputados Rubens Bueno e Vinícius Farah estiveram na sede da FNP, dia 17, para
debater propostas e projetos de interesse
dos municípios, em tramitação na Câmara. Os parlamentares se comprometeram a
contribuir com os pleitos municipais e a enriquecer o debate da agenda federativa na
Casa. https://bit.ly/33wI5GD

Declaração de São Paulo sobre sustentabilidade urbana marca
compromisso das cidades para o enfrentamento das mudanças climáticas
Durante a conferência “Catalisando Futuros
Urbanos Sustentáveis”, em São Paulo/SP,
prefeitos firmaram um compromisso com
ações concretas para o enfrentamento às
mudanças climáticas e à perda da biodiversidade. A “Declaração de São Paulo sobre sustentabilidade urbana: um chamado
para integrar nossas respostas à mudança
climática, à perda de biodiversidade e à desigualdade social” foi assinada no dia 18.
https://bit.ly/34H6wS4

FNP aponta necessidade de novas alternativas para aperfeiçoamento
da Lei que trata da probidade administrativa
Em audiência pública, dia 25, na Câmara
dos Deputados, o prefeito de Jacareí/SP,
Izaías Santanna, apresentou pontos considerados “problemáticos” sobre o Projeto de
Lei 10.887/2018, que altera a Lei que trata
da probidade administrativa. O governante
destacou a necessidade de uma legislação
para reduzir os casos de improbidade e de
corrupção dentro do poder público e defendeu que as normas não podem prejudicar o
bom gestor. https://bit.ly/2NQC0OM
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Prefeitos apresentam projeto Cidades pelas Florestas para o embaixador
da França
Dirigentes da FNP apresentaram o projeto
Cities4Forest, parceria da entidade com o
WRI Brasil, ao embaixador da França, Michel
Mirallet. O encontro, que aconteceu em São
Paulo/SP, dia 27, foi desdobramento da participação de prefeitos na Semana do Clima
de Salvador, e teve a participação dos prefeitos Jonas Donizette, de Campinas/SP, e
Bruno Covas, de São Paulo/SP, presidente
da FNP e vice-presidente de Mudanças Climáticas, respectivamente.
https://bit.ly/2K2hJoa
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Outubro
FNP debate mobilidade urbana em audiência pública na Câmara
Os efeitos do transporte por aplicativo no
transporte público foram debatidos, no dia
3, durante audiência pública na Câmara dos
Deputados. Na ocasião, o prefeito de São
José dos Campos/SP, Felício Ramuth, vice-presidente de Mobilidade Urbana da FNP,
destacou o posicionamento da entidade
em relação à pauta. https://bit.ly/2JYGIsu

Prefeitos debatem reformas da Previdência e Tributária
ACM Neto afirmou, no dia 8, que o Brasil
vive um “momento singular” em que há “espaço para o avanço de reformas estruturantes”. Em sua fala, ele se referia às reformas
Tributária e da Previdência, assuntos de destaque no debate do primeiro dia da Plenária
de Prefeitos da 76ª Reunião Geral da FNP,
em Salvador/BA. https://bit.ly/2qzNWfG

FNP vai trabalhar pela manutenção de cotas para candidaturas de mulheres
A representação feminina na política brasileira abriu os debates da 76ª Reunião Geral
da FNP, no dia 8. A agenda resultou em mais
uma frente de trabalho para a entidade: a
luta pela manutenção da atual dinâmica de
cotas de candidaturas para mulheres.
https://bit.ly/33rgXch
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Debates sobre pautas prioritárias e demandas de fóruns e redes fecharam
o segundo dia da Plenária de Prefeitos
Governantes locais de todas as regiões do
país encerraram, no dia 9, a Plenária da 76ª
Reunião Geral da FNP. Os debates seguiram
na pauta da agenda municipalista, com encaminhamentos para ações de articulação e
mobilização no governo federal e no Congresso. Mudanças na Lei de Probidade Administrativa, assistência social, educação,
saúde, cultura, finanças, inovação, mobilidade urbana e políticas públicas para população LGBT foram alguns dos temas discutidos. https://bit.ly/2NRhP3c

Secretários de Finanças debatem alternativas que protejam municípios
na reforma Tributária
Reforma tributária voltou a ser assunto dos
debates do dia 10, na 76ª Reunião Geral da
FNP. Dirigentes do Fórum Nacional de Secretários Municipais de Fazenda e Finanças discutiram os impactos que as propostas, em
tramitação no Congresso Federal, teriam nos
municípios. https://bit.ly/2PXeQZG

FNP lança 15ª edição do Multi Cidades
Durante a Plenária de Prefeitos da 76ª Reunião Geral da FNP,
foram apresentados aos governantes municipais alguns números que comprovam o aumento das obrigações municipais, em
2018. As informações fazem parte do anuário Multi Cidades Ano 15 / 2020, lançado no dia 8. De acordo com a publicação,
54,4% do gasto com saúde nos municípios, por exemplo, é feito
com recursos próprios. O anuário também aponta que a despesa
municipal com educação atingiu seu maior valor histórico (R$
163,55 bilhões, em 2018). https://bit.ly/2DBJSit

FNP beneficia mais de 190 municípios com iniciativas para
modernizar a gestão
A 76ª Reunião Geral da FNP contemplou, no dia 10, uma reunião de encerramento do projeto Fortalecer Municípios. Financiada pela União Europeia, a iniciativa da entidade apoiou
194 municípios na elaboração de projetos de modernização da administração tributária.
https://bit.ly/33sUWtx
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Conquista FNP: Portaria interministerial simplifica processos da Caixa
Portaria do Ministério da Economia e da Controladoria-Geral da União, publicada dia 11, no
Diário Oficial da União, estabelece novas normas para o Contrato Administrativo de Execução ou Fornecimento (CTEF), instrumento jurídico que disciplina a execução de obra e
fornecimento de bem ou serviço. As mudanças, que representam uma conquista da FNP, permitem, por exemplo, que obras, até então embargadas, sejam concluídas e entregues, desde
que atendam ao conceito de fruição - “geração de benefício ou de utilização pela população,
mesmo que com funcionalidade parcial”. https://bit.ly/34Gf23L

Dirigentes da FNP defendem regularização no cofinanciamento da
União para política de assistência social
No dia 22, a FNP enviou ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, um ofício defendendo a regularização do cofinanciamento federal e apresentando números referentes aos
consecutivos atrasos nos repasses. “O corte no recurso impactará diretamente o atendimento das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, o equivalente a mais de 30
milhões de pessoas atingidas se o orçamento não for recomposto”, alertou a FNP.
https://bit.ly/2PVauT1t

FNP se manifesta sobre propostas do governo federal sobre
o Pacto Federativo
A FNP reconhece a necessidade de aprimorar o Pacto Federativo, além de avançar para a
diretriz proposta pelo governo federal “Mais Brasil, menos Brasília”, o que representará condições mais justas e mais recursos disponíveis para os municípios executarem as políticas
públicas. Tratar desse tema é uma decisão acertada e urgente. https://bit.ly/2rffAPx

FNP manifesta repúdio sobre reedição do AI-5
A FNP repudia com veemência a manifestação do deputado federal Eduardo Bolsonaro
sobre a possibilidade da edição de um novo AI - 5 (Ato Institucional Nº 5) no Brasil. A
ação mais dura do longo período de ditadura militar fechou o Congresso Nacional, assembleias estaduais e representou um “salvoconduto” para que o Estado assassinasse aqueles
que discordavam do regime militar. Instituiu a censura prévia das artes e da imprensa.
https://bit.ly/2NPOo1C

Gestores municipais de resíduos sólidos instituem Fórum
Em busca de representatividade e de aprimoramento do diálogo para uma articulação mais eficiente, gestores públicos instituíram, no dia 29, o Fórum Nacional dos
Secretários e Gestores de Limpeza Urbana e
Manejo de Resíduos. O encontro foi realizado na sede da FNP e teve a participação de
representantes municipais e de entidades
ligadas ao setor. https://bit.ly/3640prM
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FNP participa de Ato em defesa do Orçamento do SUAS
Com o apoio da FNP, o Congemas e a Frente
Parlamentar em Defesa do Sistema Único
de Assistência Social (Suas) promoveram,
no dia 6, um “Ato em defesa do Orçamento do SUAS”. A manifestação reuniu parlamentares e representantes municipais na
Câmara dos Deputados. Segundo o prefeito
de Igarassu/PE e vice-presidente Nacional
do g100 da FNP, Mario Ricardo, o atraso dos
recursos e o aumento da demanda têm tornado a manutenção das políticas sociais um
grande desafio. https://bit.ly/2rATN4W

Conquista FNP: municípios vão receber R$ 5,3 bilhões com o leilão da
Cessão Onerosa
Está garantido para os municípios uma transferência de R$ 5,3 bilhões, oriundos do leilão da
Cessão Onerosa, que aconteceu no dia 6. O valor, que corresponde a 15% do total arrecadado, deve ser repassado, no dia 31 de dezembro, de acordo com a expectativa da Secretaria
do Tesouro Nacional (STN), divulgada em nota técnica da FNP. Conforme definido no art. 1º, §
3º, inciso I, da Lei nº 13.885/19, os municípios devem utilizar o valor, especificamente, para
despesas previdenciárias ou investimento, alternativamente. A FNP atuou em debates promovidos pelo Congresso Nacional para defender a partilha dos recursos pela União e pela revisão dos critérios de repasse desses valores. https://bit.ly/2DMYVGj e https://bit.ly/2riSk3t

Posicionamento da FNP sobre extinção de pequenos municípios
Em um país de dimensões continentais,
como o Brasil, a alternativa mais adequada não passa necessariamente pela diminuição no número de municípios; deveria
passar preliminarmente pela combinação
de medidas estruturantes, dentre as quais,
um novo desenho para a distribuição de
competências entre os entes federados,
o incentivo ao consorciamento, a revisão
na destinação de recursos para as Câmaras Municipais (Emenda Constitucional
58/2009) e a implementação de um índice oficial que meça a eficiência na arrecadação dos
tributos próprios dos entes subnacionais. https://bit.ly/2Y5DARP
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Conquista FNP: ministério da Cidadania anuncia recomposição
orçamentária para a política de assistência social
Depois de intensa mobilização, a FNP comemora mais uma conquista em 2019. O ministério
da Cidadania anunciou, no dia 13, que irá repassar cerca de R$ 700 milhões para a Assistência Social nos municípios. https://bit.ly/2rxtbC0

FNP coordena missão internacional de prefeitos em Barcelona
Prefeitos brasileiros estiveram, de 17 a 21, em Barcelona (Espanha) para mais uma missão internacional no país, coordenada pela FNP. As agendas aconteceram no contexto do 9º Smart
City Expo Word Congress (SCEWC). Além de participarem do maior evento sobre cidades
inteligentes do mundo, os governantes fizeram visitas técnicas pela cidade e tiveram a oportunidade de apresentar a empresários espanhóis as vocações de suas cidades e as principais
políticas públicas que desenvolvem. Os governantes também foram recepcionados pela prefeita anfitriã, Ada Colau. https://bit.ly/2Y3bExS e https://bit.ly/35JqvjE

Prefeita de Barcelona recebe de governantes brasileiros Os prefeitos de Curitiba/PR e Palmas/TO, Rafael Greca e
escultura criada exclusivamente para as comemorações Cinthia Ribeiro, respectivamente, foram palestrantes no
dos 30 anos da FNP

9º Smart City Expo Word Congress (SCEWC)

No evento “O Setor das Smart Cities no Brasil: desafios Visitas técnicas a pontos e programas de Barcelona fie oportunidades”, prefeitos apresentaram suas cidades zeram parte da programação dos governantes na capital
a empresários espanhóis

Catalã
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Prefeitura de Salvador apresenta programa Morar Melhor a gestores
municipais de habitação
Uma comitiva de secretários e gestores de
habitação esteve, dia 18, em Salvador/BA,
para conhecer o programa Morar Melhor.
A visita técnica foi desdobramento da 76ª
Reunião Geral da FNP, ocasião em que o programa foi apresentado aos governantes municipais. https://bit.ly/2OTIwF6

Conquista FNP: Câmara aprova PEC que prevê nova regra de repasse de
recursos para os municípios
A PEC 48/19, que permite a transferência direta de recursos para os municípios sem a necessidade de convênio ou instrumento similar com um órgão público intermediário, foi aprovada
em segundo turno, no dia 19, pelo Plenário da Câmara dos Deputados. Argumentando a necessidade de responder às demandas nas cidades, a FNP defende a aprovação da Proposta.
https://bit.ly/2QWCupP

Prefeito de Foz do Iguaçu propõe nova linha de transmissão para evitar
impacto na economia
O prefeito de Foz do Iguaçu/PR, Chico Brasileiro, vice-presidente Nacional de Cidades
Fronteiriças da FNP, participou, no dia 20, de
reuniões para tratar da passagem de uma
nova linha de transmissão. A proposta é uma
linha de expansão com 173,2 km de extensão,
interligando as subestações Foz do Iguaçu e
Guaíra. “Estamos em Brasília tentando alternativas para viabilizar o serviço, sem prejudicar os investimentos previstos para a área
onde a linha está prevista”, falou na ocasião.
https://bit.ly/2R0bzt3

FNP discute prorrogação de precatórios no CNJ
O prefeito de Campos do Jordão/SP, Fred Guidoni, representou a FNP, no dia 22, em reunião
no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O objetivo da audiência foi discutir o aperfeiçoamento da PEC 95/19, que prorroga o prazo para pagamento de precatórios até 2028. Para
ele, é necessário agregar possibilidades reais de pagamento. “Nós efetivamente queremos
pagar, e com ajustes na legislação podemos pagar mais e dentro do prazo. A prorrogação do
prazo, por si só, não resolve efetivamente o problema, até porque não é apenas o prazo que
se discute, mas as oportunidades possíveis de pagamento”, afirmou. https://bit.ly/2R2e91F
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FNP celebra 30 anos em 2019
Lideranças políticas estiveram em Brasília/DF, no dia 26, para celebrar os 30 anos de fundação da FNP. Em Sessão Solene, promovida pela Câmara dos Deputados, a entidade foi reconhecida pelo seu protagonismo em conquistas para os municípios e por sua participação
em discussões de alcance nacional. Após a solenidade, a FNP recebeu convidados em uma
cerimônia de homenagens a atores importantes na história da entidade.
Também no dia 26, a FNP promoveu importantes reuniões para a agenda dos municípios brasileiros. Prefeitas debateram o protagonismo da mulher na política e governantes de cidades
do g100 discutiram os principais desafios enfrentados pelo grupo.
https://bit.ly/2LhTGTd, https://bit.ly/35IWgsU e https://bit.ly/35MFklv

Deputado Tadeu Alencar requereu e presidiu a Sessão Solene

Carolina Tohá, ex-prefeita de Santiago,
Chile (2012-2016), falou aos
governantes sobre o protagonismo
das cidades
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O presidente da FNP, prefeito Jonas
Donizette, entregou a ex-presidentes
e representantes uma escultura criada exclusivamente para as comemorações dos 30 anos da entidade

Prefeitos e ex-prefeitos da diretoria
da FNP estiveram em Brasília para as
solenidades

Prefeitas discutiram a representatividade da mulher na política e compartilharam experiências de governança com a
ex-prefeita de Santiago, Carolina Tohá

Desafios enfrentados por municípios
com mais de 80 mil habitantes e alta
vulnerabilidade socioeconômica, o
g100, foram debatidos por prefeitos
de cidades que integram o grupo
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Prefeito Mario Ricardo participa de Ato em Defesa do Novo Fundeb
Representantes de entidades estudantis e
parlamentares de diversos partidos participaram, dia 27, de um ato em defesa do Novo
Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais de Educação), na Câmara
dos Deputados. O prefeito de Igarassu/PE,
Mario Ricardo, vice-presidente Nacional do
g100, representou a FNP na ação, apoiando
o pleito. http://bit.ly/35ZD7D5

TCU prorroga concessão da Rumo à Malha Paulista
O Tribunal de Contas da União (TCU) adiantou à operadora de ferrovias Rumo a renovação da
concessão da ferroviária da Malha Paulista. A aprovação, na sessão plenária do dia 27, estende o contrato para 2058 e antecipa investimentos da ordem de R$ 5,8 bilhões. Desde 2017,
o assunto está na pauta da FNP, que acompanha municípios atingidos com a prorrogação da
malha. Para o tema, a entidade foi liderada pelo prefeito de Hortolândia/SP, Ângelo Perugini,
vice-presidente de Consórcios Públicos, que participou de reuniões e audiências no Tribunal.
https://bit.ly/2r7kqPr

39

Dezembro
Porto Velho vai transformar trecho da avenida Carlos Gomes a partir
dos conceitos do projeto Ruas Completas
Para discutir e implementar melhorias
na mobilidade urbana, a prefeitura de
Porto Velho/RO promoveu, nos dias 4 e
5, duas oficinas do projeto Ruas Completas. A parceria entre a FNP e o WRI
Brasil tem o objetivo de requalificar o
espaço urbano, de modo a atender à
população, transformando vias em ambientes mais democráticos. No caso de
Porto Velho, um trecho da avenida Carlos Gomes foi o ponto escolhido para
as intervenções, por ser uma das principais vias do Centro da cidade.
https://bit.ly/37Bm4YQ

FNP e governo da França assinam Roteiro para estreitar diálogo na área
de políticas ambientais
A FNP e o governo da França firmaram, no dia 9,
uma parceria estratégica para fortalecer acordo
de cooperação entre ambos. O documento, um
“roteiro comum” que expressa a preocupação
com o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com o acordo
de Paris sobre a mudança climática, foi assinado pelo prefeito de Recife/PE, Geraldo Julio, secretário-geral da entidade, e pelo embaixador
Pierre-Henri Guignard, representante nomeado
pelo presidente da França, Emmanuel Macron,
e secretário-geral da COP21.
https://bit.ly/2rV57JM

FNP assina manifesto em defesa à democracia
Organizações da sociedade civil, entre elas a FNP, lançaram, no dia 10, dia dos Direitos Humanos, um manifesto em defesa à democracia. O ato aconteceu durante a COP25, em Madri
(Espanha), no Brazil Climate Action Hub, espaço aberto para discussões sobre soluções e
desafios da ação climática no contexto brasileiro e latino-americano.
https://bit.ly/2SYwhuC
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Plenário da Câmara aprova PL 4162/19 do novo marco do saneamento
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, no dia 11, o Projeto de Lei do saneamento
básico (PL 4162/19), que facilita a privatização de estatais do setor, exige licitação para a
contratação desses serviços e prorroga o prazo para o fim dos lixões. As votações dos destaques já iniciaram com a aprovação dos pontos indicados pelo deputado Geninho Zuliani,
que atendem algumas das demandas FNP para o texto.
https://bit.ly/36stEF3

Conquista FNP: Senado aprova nova regra para transferência de
recursos aos municípios
Em dois turnos de votação, o Senado aprovou no dia 11 a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 48/19, que permite a transferência direta de recursos de emendas parlamentares a
estados, Distrito Federal e municípios sem vinculação a finalidade específica. A nova permissão representa uma conquista da FNP, que trabalhou no tema.
https://bit.ly/2ugEsYG

FNP apresenta publicação sobre precatórios em evento do CNJ
A FNP lançou, no dia 12, a publicação “Pagamento
de Precatórios: alternativas e desafios”. O material,
que reúne instrumentos legais para pagamento de
precatórios utilizados pelos municípios brasileiros,
foi apresentado durante o IV Encontro Nacional de
Precatórios, promovido pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), em Brasília/DF.
https://bit.ly/36uO5Bt
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