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APRESENTAÇÃO
A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) apresenta, nas próximas páginas, um resumo das principais ações e
atividades que desempenhou ao longo de 2021. O Relatório de Atividades é uma publicação anual de prestação de contas do trabalho que a entidade desenvolve para as cidades.
Se em 2020 governantes municipais encontraram na FNP a unidade que buscavam para tomadas de decisões coordenadas para o enfrentamento da pandemia, em 2021 a entidade mostrou-se fundamental nas
negociações para fazer com que a vacina chegasse no braço de cada cidadão.
A primeira brasileira imunizada no país foi uma enfermeira e recebeu sua dose no início do ano, em janeiro, mês em que a FNP atuou fortemente por mais insumos e pela defesa da aquisição de vacinas produzidas
pelo Instituto Butantan. Em fevereiro, a entidade manifestou a preocupação de prefeitas e prefeitos com
profissionais da educação, pedindo que o grupo também tivesse prioridade no calendário.
Ainda em fevereiro, teve início a construção do Consórcio Conectar, instituído em março a partir da liderança da FNP, com a finalidade de adquirir vacinas, insumos médico-hospitalares e medicamentos. Mais de
2,1 mil municípios manifestaram interesse em se consorciar, representando mais de 150 milhões de brasileiros.
Em abril, durante a 79ª Reunião Geral da FNP, foi eleita a diretoria da entidade para gestão 2021-2023,
presidida pelo prefeito de Aracaju/SE, Edvaldo Nogueira. Também em abril, a FNP lançou o projeto AcessoCidades, para qualificar políticas públicas de mobilidade urbana nos municípios.
O pleito de governantes municipais por alterações no Plano Nacional de Imunização (PNI), construído em
maio durante a 80ª Reunião Geral, foi atendido logo após o encontro de prefeitas e prefeitos. Dessa maneira,
passou a vigorar como prioridade na vacinação o fator idade decrescente, a partir de 59 anos.
Em junho, a nova diretoria da FNP conseguiu apresentar a pauta prioritária para o governo federal; entre
os pontos, saúde e mobilidade urbana. O mês também marcou o início da articulação da entidade por um
olhar diferenciado às cidades aeroportuárias e fronteiriças, no contexto da pandemia.
Essa movimentação se estendeu em julho e resultou, em agosto, na ampliação da vacinação nessas localidades, mês também que a entidade manifestou surpresa diante das informações divulgadas pela imprensa de que a União e os estados estariam construindo alinhamento para a instituição do IVA dual.
Reforma tributária também foi assunto em setembro, mês em que FNP e Organização das Nações Unidas (ONU) renovaram parceria institucional. Ainda em setembro, o debate sobre a PEC 13/2021, que altera o
prazo para aplicação do mínimo em educação, ganhou força. Em outubro, a FNP celebrou uma importante
conquista, com a sanção da nova Lei de Improbidade Administrativa.
Novembro marcou a retomada dos eventos presenciais promovidos pela FNP, com a 81ª Reunião Geral,
em Aracaju/SE, ocasião em que dirigentes da entidade discutiram a pauta prioritária das médias e grandes
cidades e puderam apresentar seus pleitos ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E em dezembro, prefeitas e prefeitos se mobilizaram no Dia D, no Congresso Nacional.
Esses e outros destaques desses 12 meses de 2021 estão detalhados nas próximas páginas deste relatório.
Acompanhe o trabalho da FNP no site e nas redes sociais.
www.fnp.org.br
FrenteNacionaldePrefeitos
FNPrefeitos

NOTA OFICIAL

JANEIRO
COVID-19 - FNP divulga nota sobre a disponibilidade de seringas e
agulhas para vacinação
O estoque de seringas e agulhas dos municípios é para atender a procedimentos diversos,
entre eles o Plano Nacional de
Imunizações (PNI). É o que diz a
nota oficial divulgada pela FNP,
no dia 6, após o presidente Jair

Bolsonaro demonstrar que conta com esses materiais adquiridos pelas cidades para dar início
à vacinação contra a COVID-19.
A declaração, feita em uma rede
social, gerou preocupação nos
prefeitos por uma possível falta

de insumos para o atendimento
de outras necessidades de saúde.
https://bit.ly/3vqlKIB

Em reunião com FNP, Pazuello anuncia início da vacinação contra
COVID-19 para 20 de janeiro
Dia 20 de janeiro, às
10h, foi a primeira conf irmação feita pelo então ministro da Saúde,
Eduardo Pazuello, para
o início da imunização
contra a COVID-19 no
Brasil. A informação foi
passada no dia 14, em

uma audiência articulada pela FNP com mais
de 130 governantes das
maiores cidades do país.
https://bit.ly/3xn0o0q

Crise sanitária: presidente da FNP se reúne com prefeito de Manaus
“O povo de Manaus está sofrendo
e nós agradecemos a solidariedade e
a ajuda”, afirmou o prefeito da capital,
David Almeida, no dia 17. A declaração foi feita em reunião virtual com o
presidente da FNP à época, Jonas Donizette, e o o secretário-executivo da
entidade, Gilberto Perre. “Na prefeitura chegamos a gastar o estoque de

oxigênio da reserva para dez dias em
apenas um, pois fornecemos para os
hospitais estaduais e federais”, falou
Almeida durante a reunião que tratou
da crise de Manaus em decorrência
da pandemia. https://bit.ly/3vkjClt

FNP reúne governantes de municípios populosos e mais vulneráveis para apresentar o g100

NOTA OFICIAL

Para apoiar ações nos
municípios com os maiores índices de vulnerabilidade socioeconômica, a
FNP promoveu, no dia 22,
a primeira reunião do ano com governantes e gestores do g100. O en-
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contro serviu para aproximar e
incentivar a união de prefeitas
e prefeitos para a articulação
de agendas comuns, como a
revisão na partilha de recursos. “Nossa filosofia é apoiar de forma que esses municípios possam ir

melhorando seus indicativos locais
a ponto de deixarem de pertencer
esse grupo”, afirmou o então presidente da FNP, Jonas Donizette.
https://bit.ly/32QXVxm

FNP manifesta preocupação com esvaziamento do papel dos municípios no
cadastramento de beneficiários de programas sociais
Em nota divulgada no dia 25,
a FNP manifestou preocupação
em relação ao posicionamento
do governo federal de esvaziar
o papel dos municípios no cadastramento de beneficiários de
programas sociais, como o Bolsa

Janeiro

Família. Com base nas informações publicadas pelo portal UOL
na matéria “Governo quer reduzir
papel de municípios para cortar
custo do Bolsa Família”, a entidade pediu, além de um diálogo
federativo, a reconsideração do

tema, repudiando “com veemência a substituição do atendimento humanizado pelo robotizado”.
https://bit.ly/3vjen5A
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FNP pede que governo federal adquira vacinas do Butatan
Ainda no dia 29, a FNP enviou um
ofício ao presidente Jair Bolsonaro
pedindo a confirmação urgente da
aquisição de mais 54 milhões de doses de vacinas contra COVID-19, em

produção pelo Instituto Butantan.
No documento, que foi em cópia ao
ministro da Saúde à época, Eduardo
Pazuello, a entidade destacou que
“não é razoável que o país tenha dis-

ponibilidade de vacinas e as destine
à exportação”. https://bit.ly/3vmkENO

FEVEREIRO
FNP pede audiência com Lira e Pacheco para tratar do auxílio emergencial e a pandemia
O então presidente da FNP, Jonas Donizette, enviou, no dia 2, ofício ao Congresso Nacional parabenizando os novos presidentes das
Casas Legislativas, deputado Arthur
Lira e senador Rodrigo Pacheco, e
solicitando audiência para tratar de
auxílio emergencial e enfrentamen-

to à COVID-19. No discurso de posse,
os presidentes da Câmara (Lira) e do
Senado (Pacheco) se comprometeram com pautas prioritárias dos
governos municipais, como auxílio
e vacinação – temas alinhados com
as preocupações da FNP. Arthur Lira
prometeu uma “pauta emergencial”

em união com os outros Poderes. Já
Rodrigo Pacheco garantiu atuação
no trinômio saúde pública, crescimento econômico e desenvolvimento social. https://bit.ly/3aJdtHA

Projeto de cooperação da FNP é destaque em evento da OCDE
o evento, foram apresentadas experiências do projeto de cooperação entre os governos do Brasil e
de Moçambique. A FNP reaf irmou
a importância do diálogo com
governos e entidades locais para
troca de experiências.
https://bit.ly/3gCweAo

Com reconhecido espaço no
contexto internacional, a FNP
participou, no dia 11, de um encontro virtual promovido pela
Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), que reuniu representantes técnicos de entidades municipalistas de vários países. Durante

FNP pede vacinação imediata de profissionais da educação
No dia 12, a FNP manifestou preocupação com os profissionais da
educação enviando um of ício ao
Ministério da Saúde. Com o iminente retorno às aulas presenciais,
o então presidente da entidade,

Jonas Donizette, reiterou a necessidade de vacinar imediatamente
esse grupo. No documento endereçado ao então ministro Eduardo
Pazuello, a FNP defendeu que a
vacinação traria mais segurança às

aulas presenciais, mesmo que em
sistema híbrido.
https://bit.ly/3gKRpQL

NOTA OFICIAL

Nota sobre a falta de vacinas contra a COVID-19
A FNP se posicionou em uma
nota oficial, no dia 16, frente à escassez e à falta de vacinas contra
a COVID-19. No documento, a entidade exigiu resposta do governo
federal para um cronograma de
prazos e metas para a imunização
e destacou que a “prioridade do
país precisa ser, de forma inequívoca, a vacinação em massa”.

o governo federal em outro
tema: na época, o Poder Executivo julgou mais relevante falar sobre aquisição de armas e munições diante da
maior crise sanitária do século.
https://bit.ly/3sTc2g0

A entidade também criticou

Fevereiro
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FNP e instituições municipalistas latino-americanas participam de debate em evento da CGLU

O secretário-executivo da FNP,

Gilberto Perre, participou, no dia 17,
do Retiro CGLU 2021 – Uma comunidade global que cuida. A agenda
virtual internacional é promovida
anualmente pela CGLU (em português “Organização Mundial de Cidades e Governos Locais Unidos”). Perre foi palestrante no painel “Diálogo
de Atores Territoriais: Associações,

Redes e Organizações”, no bloco de
debates “Prioridades da América na
Agenda 2030”, e afirmou que o país
vive “uma situação grave”, que vai
além da pandemia.
https://bit.ly/3zYUO5h

FNP mobiliza municípios para debate sobre Concessões e PPPs em iluminação pública
No dia 18, 14 municípios mobilizados pela FNP e mapeados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) como
sendo de alto potencial de melhoria do parque de iluminação pública
se reuniram em audiência virtual. A
iniciativa fazia parte do Programa de
Parcerias de Investimento do governo federal.

nicipais, que discutiram concessões
e Parcerias Público-Privadas (PPPs)
como alternativa para superar as crises fiscais agravadas, em especial,
pelo novo coronavírus.
https://bit.ly/3sTyQwf

O encontro reuniu cerca de 60
governantes locais e secretários mu-

FNP quer cidades com mais de 500 mil habitantes na primeira faixa de 5G

Também no dia 18, o então presi-

gia 53 cidades e fazia frente ao cronograma do órgão, que previa atender, inicialmente, capitais e Distrito
Federal. https://bit.ly/3u0qlB2

dente da FNP, Jonas Donizette, defendeu que cidades com mais de 500
mil habitantes deveriam ser incluídas na primeira faixa de implantação
da tecnologia 5G no país. A proposta
que a entidade apresentou à Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel), em reunião virtual, abran-

Pazuello garante “produção plena” de vacinas em até 15 dias
Em reunião com a Comissão de
governantes da FNP, no dia 19, o
então ministro da Saúde, Eduardo
Pazuello, afirmou que “não vamos
deixar ninguém desamparado”, referindo-se à vacinação contra a COVID-19. No encontro virtual, o então
ministro afirmou que distribuiria
4,7 milhões de doses até 23 de fe-

vereiro, alterando uma estratégia
proposta pelo próprio Ministério de
vacinar metade desse total. Pazuello
também havia prometido 450 milhões de doses até julho de 2021.
https://bit.ly/3gGPdda

Parceiros lançam segunda fase de campanha para prevenção ao
novo coronavírus
O Conselho Nacional de Secretários de
Saúde (Conass) e o de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) se juntaram à
FNP e à Vital Strategies para a segunda fase
da campanha Cidades Contra a COVID-19.
A segunda etapa previa materiais gratuitos,
disponibilizados em site específico, com
objetivo de apoiar prefeitos e gestores de
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Feveveiro

saúde na divulgação de informações sobre
a importância da vacinação e a necessidade da manutenção de medidas de prevenção. A primeira fase foi lançada em agosto
de 2020. https://bit.ly/3vmv4wZ
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FNP inicia debate para construção de consórcio municipal para compra de vacinas
Integrantes da Comissão de Vacinas da FNP se reuniram, no dia
27, para dar início à discussão sobre a instituição de um consórcio
municipal para compra de imunizantes. A proposta da Comissão,
composta por prefeitos de todas as
regiões brasileiras, era pactuar com
governantes das médias e grandes
cidades o início e o cronograma da
construção de um consórcio – que
viria a se tornar o maior consórcio

que “o coronavírus é uma realidade e pode ser que tenhamos que
vacinar a população com alguma
frequência. Então, a constituição
desse consórcio não é tardia. Estamos liderando essa ação pensando
não só na urgência, mas também
no futuro.”
https://bit.ly/3sVyJQC
público brasileiro de vacinas, o Conectar. Na ocasião, Jonas Donizette,
então presidente da FNP, afirmou

MARÇO
Consórcio público para aquisição de vacinas deve ser instalado em março

NOTA OFICIAL

A FNP anunciou, no dia 1º, que
lideraria a instituição de um consórcio público para aquisição de vacinas
contra a COVID-19. Em uma reunião
virtual com mais de 300 prefeitos,
a entidade definiu os trâmites para
que o consórcio fosse constituído e
instalado até 22 de março.
Até essa data, 100 municípios tinham manifestado intenção de ade-

rir à iniciativa. O objetivo primeiro do
consórcio seria dar suporte aos municípios, caso o Plano Nacional de
Imunização (PNI), do governo federal, não consiguisse suprir a demanda nacional.
https://bit.ly/3fqcHRF

FNP divulga nota de posicionamento sobre PEC Emergencial
Após ter acesso à minuta da
PEC Emergencial (PEC 186/2019), a
FNP afirmou, em nota, que “o restabelecimento do auxílio financeiro à população mais vulnerável não
pode estar atrelado ao fim de pisos

de investimentos em áreas sociais
fundamentais durante a pandemia, como saúde e educação”. Na
opinião da entidade, repactuação
federativa, revisão e a atualização
dos vínculos constitucionais não

podem acontecer sem debate e
discussão com a sociedade e com
os parlamentares.
https://bit.ly/3o963Dh

Consórcio público para compra de vacinas recebeu 1.703 pedidos de adesão

Mais de 1,7 mil municípios manifestaram interesse em aderir ao

consórcio público para aquisição de
vacinas contra a COVID-19. Até essa
data, 5, a lista do Consórcio Nacional
de Vacinas das Cidades Brasileiras
(Conectar) já contava com 24 capitais
brasileiras e 125 milhões de brasileiros alcançados com a iniciativa liderada pela FNP.
Na ocasião, o então presidente Jo-

nas Donizette garantiu que o Conectar não vinha para competir com o
PNI do Sistema Único de Saúde (SUS),
mas para somar esforços. “A palavra é
colaboração, e não enfrentamento.”
https://bit.ly/3y5I10s

Março
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CODIVAP estimula que municípios façam adesão ao consórcio público
para compra de vacinas
Um dia após o anúncio de que
1.703 municípios haviam aderido ao Conectar, a Associação de
Municípios do Vale do Paraíba/
SP (Codivap) divulgou uma nota
estimulando que os 44 municípios que integram a entidade
participassem da iniciativa liderada pela FNP. No comunicado,

a direção da Codivap lamentou que
os municípios tivessem que se organizar desta forma para poder tornar
real um dever que é do Ministério da
Saúde do governo federal.
whttps://bit.ly/3uGAinf

Mais de dois mil municípios manifestaram interesse em aderir ao
consórcio público de vacinas
Menos de uma semana após
fechar a primeira lista, o consórcio Conectar já contava com mais
de 2,1 mil municípios interessados em aderir à iniciativa. Até essa
data, 8, eram mais de 142 milhões
de pessoas alcançadas pelo con-

sórcio, subindo também para 25
capitais brasileiras no escopo. Foi
a partir desse dia que a FNP passou a divulgar, todos os dias, uma
lista atualizada com os nomes dos
municípios que manifestavam interesse em aderir ao Conectar,

ajudando prefeituras e imprensa
na divulgação das informações.
https://bit.ly/3eFVHaB

Números trágicos da COVID-19 exigem medidas rígidas de isolamento nas cidades
Em nota divulgada no dia 12,
a FNP recomendava aos prefeitos que, além de adotarem regras
severas de restrição, avaliassem a
decretação de lockdown nas cidades. A entidade af irmou que as
declarações de Bolsonaro “evidenciam a inef icaz coordenação na-

cional no enf rentamento à pandemia e ratif icam a desconexão com
a realidade, falta de compromisso
com a Constituição Federal e com
a vida”.
No
posicionamento
of icial,
a entidade ressaltou que, diante da escassez de vacinas, a

concorrência com a velocidade da propagação do vírus só
pode ser feita com medidas que
impõem o isolamento social.
https://bit.ly/3uHI40k

Prazo para pagamento de precatórios é estendido para 2029
No dia 15, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 109/2021, dispositivo que retomou o pagamento
do auxílio emergencial, dispôs sobre
medidas de ajuste fiscal e prorrogou
o pagamento de precatórios por estados, Distrito Federal e municípios.
O prazo passou de 2024 para 2029,

data final para quitação de precatórios sob o regime especial criado pela
EC 99/2017.
A assessoria executiva da FNP
chegou a entrar com uma ação no
STF, já que a PEC que deu origem à
EC 109 revogava a instituição de uma
linha de crédito especial prevista na

EC 99/17. Mas com a revogação da
medida antes mesmo da instituição
da linha de crédito, a Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão
(ADO) nº 58 perdeu os efeitos.
https://bit.ly/3blLFth

FNP se reúne com OPAS e PNUD para apresentar o consórcio Conectar
Um
encontro virtual entre
FNP, Organização
Pan-Americana
de
Saúde/Organização
Mundial
da Saúde (OPAS/
OMS) e Programa
das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD) es-

10 Março

treitou a parceria entre as entidades
para adquirir vacinas e acelerar a
imunização da população. No dia 16,
Jonas Donizette apresentou a iniciativa liderada pela FNP, o Conectar,
instituído para complementar o Programa Nacional de Imunização (PNI).
https://bit.ly/3hszNt8
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Com liderança da FNP, mais de mil prefeitos instituem Consórcio para compra de
vacinas

No dia 22, com o interesse de
2.598 municípios, foi instituído o
Conectar, representando mais de
150 milhões de brasileiros. Liderada pela FNP, a iniciativa é inédita
no país e foi desenhada em menos
de um mês, quando o STF autorizou que estados e municípios participassem de negociações para a
aquisição de imunizantes contra
a COVID-19. Para participar efeti-

vamente da reunião, era necessário ter manifestado interesse pela
adesão ao consórcio até 12h do dia
5 de março e enviado a respectiva
Lei Municipal aprovada à FNP até
o dia 19.
O evento foi transmitido pelo
Youtube para todo o Brasil e contou com a participação do ministro
do STF Gilmar Mendes e do ex-ministro Carlos Ayres Brito; do presi-

dente da OAB, Felipe Santa Cruz;
do governador do Piauí, Wellington Dias; da epidemiologista e consultora da FNP Carla Domingues;
da representante da OMS no Brasil, Socorro Gross; e de prefeitos de
todo o país.
https://bit.ly/3fbKBcr

FNP participa de reunião da Frente Parlamentar do Coronavírus da Assembleia
Legislativa do Paraná

O secretário-executivo Gilberto
Perre participou, no dia 23, de uma

reunião da Frente Parlamentar do
Coronavírus da Assembleia Legislativa do Paraná. O representante da
FNP falou sobre o recém-instalado
consórcio público de vacinas, o Conectar, e declarou que a iniciativa
era “uma potência política.” Perre
explicou, ainda, que a instituição
do Conectar, em função da escala,

além de oferecer capacidade de negociação para a compra de vacinas
contra a COVID-19, medicamento e
insumos, oferece maior segurança
jurídica nessas aquisições.
https://bit.ly/3uH5AL1

NOTA OFICIAL

FNP divulga nota oficial sobre pronunciamento do presidente da República
Em pronunciamento em rede
nacional no dia 23, o presidente
Jair Bolsonaro mostrou solidariedade às vítimas da COVID-19. Mas,
em nota divulgada no dia 24, a
FNP considerou a declaração presidenciável atrasada no tempo.
“Faria algum sentido há seis ou
oito meses. Agora, se apresenta
como um discurso vazio e não expressa confiança. Mas, de sua fala,
com muitos pontos que distorcem

os fatos e posições do governo federal durante a pandemia, o que
mais se destaca são os silêncios”,

dizia a nota da FNP.
No dia 24, Bolsonaro reuniu
governadores, os presidentes da
Câmara, do Senado e do STF para
tratar da pandemia e não convidou prefeitas e prefeitos, que são
os responsáveis pela aplicação das
vacinas. “Essa parece ser uma ideia
de federalismo de conveniência.”
https://bit.ly/33BEFnE

Março
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Postura diplomática brasileira compromete o enfrentamento à pandemia
Em nota divulgada no dia 26,
a FNP mostrou preocupação com
a postura do então ministro das
Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo. No posicionamento,
a Frente afirmou que “o cenário
de enfrentamento à pandemia

de COVID-19 tomou contornos catastróficos no país” e que Ernesto
Araújo “já apresentou um leque
diverso de trapalhadas e atitudes
destrutivas”. No documento, “a
FNP registra sua apreensão e preocupação com esse contexto. Cla-

ma, portanto, para que o governo
federal assuma sua responsabilidade, substitua o ministro e reverta a política externa desastrosa
que vem adotando.”
https://bit.ly/3hl2OHf

Prefeitas e prefeitos pedem socorro diante da situação dramática do Brasil na pandemia
Quando o Brasil era considerado o epicentro da doença e registrava recordes diários de mortes pela COVID-19, oito prefeitos
e prefeitas de cidades com projeção internacional gravaram um
vídeo pedindo socorro para que
o país voltasse a crescer. O objetivo do apelo, divulgado no dia

29, era destacar, na mídia nacional
e internacional, que dirigentes municipais estavam empenhados em
enfrentar a COVID-19 amparados na
ciência. A iniciativa da FNP foi uma
parceria com a Vital Strategies.
https://bit.ly/3uKiMyx

Consórcio Conectar tem diretoria eleita com 2,6 mil votos
A chapa única “Conectados pelo
Brasil” foi eleita para estar à frente
do Conectar por dois anos. A eleição, realizada também no dia 29, foi
virtual e reuniu 682 eleitores, que
corresponderam a 2.970 votos (o
peso de cada voto se deu de acor-

do com o número de habitantes do
município).
A chapa tem como presidente
Gean Loureiro, prefeito de Florianópolis/SC, além do 1º vice-presidente, Edmilson Rodrigues, prefeito de
Belém/PA; e da 2ª vice-presidente,

Cinthia Ribeiro, prefeita de Palmas/
TO. Ao todo, a chapa é formada por
18 membros, conforme previsto no
estatuto. https://bit.ly/3w4mMKm

Prefeitos da FNP se reúnem com ministro da Saúde

O ministro da Saúde, Marcelo

Queiroga, se reuniu virtualmente,
no dia 29, com dirigentes da FNP.
Queiroga, que havia sido empossado recentemente nessa data, falou
aos prefeitos sobre as dificuldades
enfrentadas no combate à pandemia, as medidas que deveriam ser
tomadas para combater a doença e
diminuir o número de vítimas pela
COVID-19.

Participaram do encontro Jonas
Donizette, Gilberto Perre, os prefeitos
de Florianópolis/SC, Gean Loureiro,
também presidente do Conectar; de
Aracaju/SE, Edvaldo Nogueira; e de
Campina Grande/PB, Bruno Cunha
Lima. https://bit.ly/3vXoZHJ

Maior consórcio público do país recebe R$ 4 milhões para vacina e insumos de saúde
No dia 30, durante cerimônia virtual de posse da diretoria do Conectar, foi anunciada uma doação de R$
4 milhões da Natura & CO América
Latina, que reúne as marcas Avon,
Natura, The Body Shop e Aesop. A
verba seria destinada à compra de
vacina contra a COVID-19 e insumos
de saúde necessários ao enfrentamento da pandemia.
O evento foi acompanhado por
prefeitas, prefeitos e gestores dos

12 Março

bros dos Tribunais de Contas do
Brasil (Atricon), Fábio Túlio Filgueiras Nogueira; e do conselheiro do
Tribunal de Contas de Santa Catarina, José Nei Ascari. O presidente do
Senado Federal, Rodrigo Pacheco,
enviou mensagem de apoio ao consórcio por vídeo.
https://bit.ly/3eIYr7o
municípios consorciados e contou
com a participação do conselheiro
presidente da Associação dos Mem-

ABRIL
FNP e Conectar articulam medidas de combate à pandemia com
Senador Rodrigo Pacheco

“Representando 150 milhões
de brasileiros, o Consórcio tem a

missão mais importante
do municipalismo hoje. E
a ideia não é fazer oposição ao governo, pelo contrário. O objetivo é somar
esforços para acelerar o
processo de vacinação”,
af irmou o prefeito de Florianópolis/SC, Gean Loureiro, presidente do Consórcio Nacional de Vacinas
das Cidades Brasileiras, o Conectar
no dia 1º, em reunião com presi-

dente do Senado Federal, Rodrigo
Pacheco.
Integrantes da diretoria da FNP
e do Conectar destacaram a importância da participação dos municípios no Comitê de Coordenação Nacional para Enf rentamento
da Pandemia da Covid-19, instituído no dia 26 de março.
https://bit.ly/3uf2j5a

FNP participa da instituição do Comitê que regulamentará as obrigações acessórias do ISS
Representantes de municípios
indicados pela FNP participaram,
no dia 8, da reunião para instituição
do Comitê Gestor das Obrigações
Acessórias (CGOA) do Imposto Sobre Serviço (ISS). O grupo, previsto

na LC 175/2020, será o responsável
por regular a aplicação do padrão
unificado nacional das obrigações
acessórias de serviços do ISS. No
encontro, também foi aprovado o
Regimento Interno, com especifi-

cações sobre composição, finalidade e atribuições do grupo.
https://bit.ly/2QIypIh

OMS defende mudança de critério na distribuição de vacina pelo Covax Facility
“Temos tido a oportunidade de falar com diferentes
organizações, compilado informações e advogado por
mais vacinas para as Américas
e para o Brasil”. A afirmação
foi feita por Socorro Gross, representante da Organização
Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde
(OPAS/OMS) no Brasil, em reunião com a diretoria do Consórcio Conectar, também no dia 8.
De acordo com Gross, a OPAS
havia defendido, inclusive em reu-

cada 10 mortes por COVID-19 a
nível global, quatro estavam
registradas no Brasil. “Somos
países de renda média, mas
temos agora a pandemia”, disse em referência aos critérios
do Consórcio Covax Facility,
mecanismo internacional que
tem como objetivo garantir a
distribuição de imunizantes a
países em desenvolvimento.
https://bit.ly/3gXgfNk
niões com a Embaixada dos EUA,
que o Brasil precisava urgentemente das vacinas. Segundo ela, de

Presidente da FNP defende atuação do Consórcio Conectar em audiência pública do
Senado
Diante da “inércia” do governo
federal e da dificuldade dos municípios no enfrentamento à pandemia, Jonas Donizette, à época
presidente da FNP, ressaltou a importância da adoção de “contramedidas”, em audiência pública
promovida pela Comissão Temporária COVID-19, no dia 12. “A contramedida da FNP foi criar o Consórcio

mês. Milhares de cidades aprovaram leis em suas Câmaras Municipais, além da adesão dos prefeitos,
e hoje temos um consórcio que
representa cerca de 2/3 da população”, afirmou.
https://bit.ly/3nI2cN4

Conectar, no prazo recorde de um
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AcessoCidades vai promover troca de experiências entre países para repensar
políticas de mobilidade
A troca de experiências entre
a FNP, a Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (Espanha) e a Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI/
Itália) pode render inovações
no setor de mobilidade urbana.
Ainda no dia 12, representantes
dos três países se reuniram para
lançar o “Projeto AcessoCidades:
cidades mais acessíveis e conectadas”. A iniciativa tem o objetivo de
qualificar políticas de mobilidade
urbana no Brasil a partir da troca de

experiências entre cidades e da capacitação de municípios no uso de
dados abertos para o planejamento
de transportes, com vistas ao desenvolvimento sustentável e o combate

às desigualdades sociais.
O projeto AcessoCidades é
uma iniciativa cofinanciada pela
União Europeia e coordenada pela
FNP, que tem como parceiros internacionais a ANCI - Associazione
Nazionale Comuni Italiani (Italiana) e a Confederation de Fondos
de Cooperación y Solidaridad (Espanhola).
https://bit.ly/339iMft

Diretoria do Conectar apresenta conquistas das primeiras semanas após
instalação do consórcio
No dia 13, aconteceu a primeira
reunião da diretoria executiva do
Consórcio Conectar após sua instalação formal, em 29 de março. No
encontro virtual, o presidente do
Conectar e prefeito de Florianópolis/
SC, Gean Loureiro, apresentou uma

linha do tempo, reforçando a instalação em tempo recorde da iniciativa liderada FNP, e as primeiras conquistas – entre elas, a reunião com o
Fundo Soberano Russo (RDIF) para
negociação de 30 milhões de doses
da Sputnik V. https://bit.ly/2RsjwtC

Prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, assume presidência da FNP

Liderando chapa única, Edvaldo Nogueira, prefeito de Aracaju/
SE, assumiu, no dia 15, a presidência da FNP para gestão de 2021 a
2023. A nova diretoria tomou posse no momento em que o Brasil
entrava no posto de epicentro da
pandemia da COVID-19. O assunto

foi bastante discutido ao longo da
cerimônia, que integrou a programação da 79ª Reunião Geral.
Na ocasião, o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS),
Tedros Adhanom Ghebreyesus, e
a diretora-geral assistente para
Acesso a Medicamentos e Produ-

tos Farmacêuticos da OMS, Mariângela Simão, reforçaram medidas de distanciamento e uso
de máscara como indispensáveis
para o f im da pandemia.
https://bit.ly/3eQkQyg

Conectar discute logística de entrega para aquisição de vacinas contra COVID-19

Representantes da diretoria
do Consórcio Conectar, liderado
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pela FNP, se reuniram, no dia 15,
com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz,
para estruturar uma logística para
compra e distribuição de vacinas
contra a COVID-19 para municípios. As tratativas para aquisição
e distribuição de imunizantes, de
acordo com o presidente do Co-

nectar e prefeito de Florianópolis/SC, Gean Loureiro, estvam de
acordo com a Lei nº. 14.124/2021
e com o Plano Nacional de
Imunização (PNI).
https://bit.ly/33BurUC
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FNP firma parceria com a ONU para cooperar em medidas de prevenção à COVID-19
Em sua primeira agenda como
presidente da FNP, o prefeito de
Aracaju/SE, Edvaldo Nogueira, esteve com a coordenadora residente interina das Nações Unidas no
Brasil, Marlova Jovchelovitch Noleto, para pedir apoio no enf ren-

tamento à pandemia no Brasil. Na
reunião, que aconteceu no dia 16,
ficou pactuada a construção de
um novo memorando de cooperação entre FNP e agências, programas e fundos da ONU, além de um
protocolo de intenções que apoia-

ria o Consórcio Conectar em interações com a Organização.
https://bit.ly/3bjx3KK

Ministério da Saúde reforça colaboração com Conectar para compra de 30 milhões de
doses de vacinas

Com apoio do Ministério da Saú-

de, a expectativa do Consórcio Conectar era de comprar 30 milhões
de doses de vacina Sputnik V em
abril. No dia 19, o secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz, disse a dirigentes do Consórcio e da FNP que
acreditava não haver, por parte da
atual gestão, risco na requisição dos

imunizantes adquiridos pelo Conectar. A reunião aconteceu no mesmo
dia em que foi divulgada a eficácia
de 97,6% da vacina russa.
https://bit.ly/3uAfRZc

Crise no transporte coletivo na pandemia abre debate da 99ª Reunião do Fórum de
Mobilidade Urbana
O transporte público em meio à
pandemia, gargalo para os municípios brasileiros, que já enfrentam
problemas no sistema há anos, foi
assunto da 99ª Reunião do Fórum
Nacional de Secretários e Dirigentes
de Mobilidade Urbana. Promovido
pela Associação Nacional de Transporte Público (ANTP), o encontro
aconteceu no dia 20, com apoio da
FNP.

Para o prefeito de Aracaju/SE, Edvaldo Nogueira, presidente da FNP,
é preciso tirar o debate do papel. “A

discussão ainda fica muito em termos genéricos, precisamos de um
plano mais concreto, uma proposta
mais real e objetiva. É preciso discutir o papel de cada ente e de cada
um nesse sistema de transporte no
Brasil e encontrar solução de curto,
médio e longo prazo”, declarou o
presidente da FNP.
https://bit.ly/2RKW0b4

FNP vai atuar como amicus curiae em ação contra perda de direitos políticos por
improbidade administrativa
A FNP foi admitida, no dia 20,
como amicus curiae na ação ajuizada no Supremo Tribunal Federal
(STF) pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), ADI 6678, contra dispositi-

vos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992), que prevê a
perda de direitos políticos do agente
público que praticar ato de improbidade. À época, a ação sob a relatoria

do ministro Marco Aurélio, aguardava manifestação da Procuradoria-Geral da República.
https://bit.ly/3bjWtbk

FNP defende manutenção da taxa de juros em 1,25% + Selic para empréstimos às micro
e pequenas empresas

A audiência pública promovida
pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e

Serviços da Câmara debateu, no dia
23, o auxílio emergencial aos microempreendedores individuais e às micro e pequenas empresas. No encontro virtual, realizado em um cenário
de recrudescimento da crise sanitária
e das medidas de isolamento, o prefeito de Osasco/SP, Rogério Lins, vice-presidente de Empreendedorismo

da FNP, defendeu, para além de um
socorro imediato aos pequenos negócios, a manutenção da taxa de juros
em 1,25% ao ano, mais o percentual da
Taxa Selic, para empréstimos ao setor.
https://bit.ly/3fb3Zq3
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Desafios e ações para o transporte público na pandemia são tema do
primeiro webinar do AcessoCidades
Os desafios enfrentados e as
ações realizadas no transporte
público no Brasil, na Espanha e
na Itália durante a pandemia foram o tema do primeiro webinar
do “Projeto AcessoCidades: cidades mais acessíveis e conectadas”.
A troca de experiência, intitulada

“Transporte público e COVID-19”,
reuniu representantes dos três
países, no dia 28, além de secretários e gestores de mobilidade
urbana. https://bit.ly/2RORrNi

Embaixada ajudará nas relações comerciais do Conectar com laboratórios chineses
No dia 29, oito prefeitos estiveram com o embaixador da China no
Brasil, Yang Wanming, para pedir suporte nas relações comerciais com
os laboratórios Sinovac e Sinopharm
para a aquisição de imunizantes
contra a COVID-19. No encontro, mobilizado pela FNP e pelo Consórcio
Conectar, o grupo pleiteou celeri-

pelo menos, seis milhões de doses,
ainda para o primeiro semestre de
2021. O objetivo seria destinar essa
quantia para a imunização dos profissionais de educação básica. https://bit.ly/2ROlSCU

dade na importação de um lote de,

FNP vai reforçar pedido para inclusão de profissionais da educação nas prioridades da
vacinação
decisão foi resultado da primeira reunião da diretoria-executiva da entidade, no dia 30, reforçada pelo relato dos
prefeitos de Canoas/RS e Osasco/SP, a
partir de pesquisas feitas em suas cidades, apontando a recusa da população pela volta às aulas presenciais
sem a segurança da imunização.
“Os municípios não conseguirão
abrir escolas se o professor não estiver vacinado”, afirmou o presidente
da FNP, Edvaldo Nogueira, prefeito de
Aracaju/SE. Para o governante, esse
é um problema que o município enfrenta e, portanto, precisa de solução.
https://bit.ly/2RdYUW7
A FNP, apoiada pelo Consórcio
Conectar, defendeu o reforço aos pedidos já feitos ao Ministério da Saú-

de pela inclusão dos profissionais de
educação no cronograma prioritário
da vacinação contra a COVID-19. A

Trabalhadores da educação devem ser vacinados contra COVID-19 até julho

Também no dia 30, o Ministério
da Saúde deu a previsão de que
profissionais da educação seriam
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vacinados com a primeira dose
contra COVID-19 até julho. A afirmação foi feita em audiência pública extraordinária virtual da Comissão de Educação, que contou
com a participação de autoridades
e representantes do setor. A demanda foi um dos pleitos da FNP
para o combate à doença, tanto
que, em fevereiro, solicitou a in-

clusão prioritária de trabalhadores
da educação no Plano Nacional
de Imunização (PNI). A entidade
esteve representada pelo prefeito de Fortaleza/CE, Sarto Nogueira, vice-presidente de Educação.
https://bit.ly/3f8YmZr

Saúde – FNP, Conectar e Conasems estreitam parceria institucional
A FNP, o Conectar e o Conasems
se reuniram, no dia 4, para um projeto de aproximação e fortalecimento
com fóruns e redes de secretários,
diretriz estabelecida pela nova diretoria da Frente. Na pauta do encontro virtual, estavam o pedido de
apoio técnico ao Conasems para

MAIO

compra de vacinas, insumos e medicamentos para o combate à COVID-19 e a regulamentação da Lei nº
14.124/2021, que trata sobre esse tipo
de aquisição. https://bit.ly/3bjSdsr

Conectar e Ministério da Saúde articulam aquisição da vacina chinesa Sinopharm
no dia 7, em Brasília/DF, e contou
com a presença dos prefeitos Gean
Loureiro, de Florianópolis/SC, também presidente do Conectar, e Edmilson Rodrigues, de Belém/PA.
https://bit.ly/33IPnc6

Instituído a partir da liderança
da FNP, o consórcio de vacinas Conectar se reuniu com o secretário-executivo do Ministério da Saúde,
Rodrigo Cruz, para discutir negociações com a farmacêutica chinesa
Sinopharm para aquisição conjunta de doses de imunizante contra a
COVID-19. O encontro foi realizado

FNP defende regularidade do Revalida em audiência pública

No dia 10, o prefeito de Campi-

nas/SP, Dário Saadi, vice-presidente
de Saúde da FNP, participou de uma
audiência pública virtual na Câmara
dos Deputados e defendeu a periodicidade de duas vezes por ano na
execução do Revalida, exame que
torna válido no Brasil os diplomas de
medicina obtidos em universidades
estrangeiras. Saadi classificou o pro-

cesso como “muito importante, porque garante que profissionais que
fizeram faculdade em outros países possam trabalhar regularmente”, em especial no momento de
pandemia. https://bit.ly/3boqir7

Consórcio Conectar cobra continuidade do combate à pandemia no Senado Federal
destacou na ocasião que a iniciativa liderada pela FNP tem o objetivo de atender as necessidades
dos municípios em estabelecer
relações diplomáticas para lidar
com a pandemia, entre outros.
https://bit.ly/3fgkFwn

O prefeito de Florianópolis/
SC, Gean Loureiro, participou de
audiência pública no Senado,
também no dia 10, para discutir
os desafios enfrentados por estados e municípios na compra
descentralizada de vacinas e no
cumprimento do cronograma de
imunização contra a COVID-19.
Loureiro, presidente do Conectar,

Estudo inédito mostra caminhos para universalizar limpeza urbana nas cidades
PPPs e concessões foram os temas centrais de um debate virtual realizado no dia 12, que contou
com a presença de representantes
da FNP, Abrelpe e Radar PPP. Durante o evento, foi lançado o estudo
“Universalização da Limpeza Urbana: Concessões, PPPs e Sustentabilidade Financeira dos Serviços – a

hora e a vez de prefeitas e prefeitos
(2021-2024).” O secretário-executivo
da FNP, Gilberto Perre, ressaltou a
importância do tema para gestores
municipais.
https://bit.ly/3fdzQ9H
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Presidente da FNP defende PPPs e concessões como alternativa para
investimento em infraestrutura
Edvaldo Nogueira, presidente
da FNP e prefeito de Aracaju/SE,
defendeu a “colaboração” entre
estados, municípios e iniciativa
privada para alavancar investimentos em infraestrutura no
país. Durante evento promovido
pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base
(Abdib Fórum 2021), realizado no

dia 13, Edvaldo Nogueira reafirmou o
protagonismo dos municípios. “Não
tem como municípios e estados
funcionarem e investirem, principalmente em infraestrutura, sem haver
colaboração com iniciativa privada”,
declarou. https://bit.ly/3uKfLyj

Prefeitos debatem o transporte público na pandemia durante Summit Mobilidade Urbana 2021
dar o transporte público”, o
presidente e o vice-presidente da FNP discutiram a
situação do transporte coletivo nos municípios durante a pandemia.
https://bit.ly/3hFZWoF

Os prefeitos Edvaldo
Nogueira, de Aracaju/SE ,e
Eduardo Paes, do Rio de
Janeiro/RJ,
participaram,
no dia 17, de um evento virtual promovido pelo jornal
Estadão, o Summit Mobilidade Urbana 2021. Dentro
do painel “Tendências em
mobilidade no mundo e no
Brasil – o que fazer para aju-

FNP e Universidade de Coimbra debatem presente e futuro do Brasil a partir da pandemia
reflexão sobre o futuro das cidades
diante do impacto da pandemia de
COVID-19. O debate foi apresentado
pelos prefeitos Edvaldo Nogueira
(Aracaju/SE) e Paula Mascarenhas
(Pelotas/RS), com a participação do
diretor emérito do CES, Boaventura de Sousa Santos. Com uma avaliação comum, os participantes do
seminário apontaram o negacionismo da ciência e da gravidade da
pandemia como um dos principais
desafios enfrentados.
https://bit.ly/3fzR7tL
Também no dia 17, a FNP, em
parceria com o Centro de Estudos

Sociais (CES) da Universidade de
Coimbra (Portugal), promoveu uma

FNP e NDB discutem cooperação e financiamento internacional
Com a expectativa de abrir um
novo caminho de cooperação entre
as cidades brasileiras e o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), que
representa países que compõem o
Brics, o prefeito Jairo Jorge (Canoas/
RS) representou a FNP em uma reunião virtual no dia 18. A FNP e o NDB
conversaram sobre cooperação e fi-
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nanciamento internacional. Na ocasião, o prefeito Jairo Jorge destacou
a vontade de “avançar efetivamente nessas relações cidades-cidades,
criar parcerias e projetos comuns
com municípios”.
https://bit.ly/3fAnjxl
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FNP promove debate sobre licenciamento urbano
A FNP reuniu, também no
dia 18, mais de 140 representantes municipais da área de
Planejamento e Desenvolvimento Urbano para debater
a proposta de novas regras
para o licenciamento urbanístico. Ficou pactuado que a
FNP encaminharia a minuta

de proposta em debate no Grupo
de Trabalho (GT), do qual a entidade
participa, para que gestores e servidores fizessem considerações em
um prazo de sete a dez dias.
https://bit.ly/2QFaQjr

FNP participa de debate sobre obras inacabadas no Brasil
grama Integrado para Retomada
de Obras (Destrava) no estado de
Goiás.
https://bit.ly/3v8OxSg

No dia 19, uma comissão externa da Câmara dos Deputados promoveu audiência pública
para tratar de obras inacabadas
no país. O prefeito de Feira de
Santana/BA, Colbert Martins, representou a FNP no debate que
avaliou o projeto-piloto do Pro-

Alteração no PNI – FNP propõe que critério de vacinação contra COVID-19 seja somente
idade, após grupo atual

Durante a 80ª Reunião Geral da
FNP, realizada no dia 20, prefeitas e
prefeitos eleitos para as vice-presidências temáticas da entidade discutiram uma proposta de adequação
do Plano Nacional de Imunização
(PNI), para que a vacinação contra a
COVID-19 fosse liberada por idade decrescente a partir dos 59 anos, passadas as comorbidades e prioridades já
previstas. Para o presidente da FNP,

prefeito Edvaldo Nogueira (Aracaju/
SE), a justificativa para o modelo decrescente era acelerar o processo e
garantir vacinação de forma universal
e equitativa em todo o país, sem privilégios, injustiças e eventuais fraudes.

vice-presidente Nacional da FNP,
morto no dia 15, foi homenageado
durante a reunião. “Bruno foi exemplo de tolerância nesse momento de
intolerância, exemplo de convicção e
de esperança, nesse momento de desesperança e, acima de tudo, Bruno
Covas mostrou que é possível ocupar
um cargo no Executivo sem perder
a humanidade”, falou o presidente
Edvaldo. https://bit.ly/3wpKaSZ

Homenagem a Bruno Covas
Durante o evento, Bruno Covas, reeleito em 2020 prefeito de São Paulo/
SP e empossado em abril deste ano

FNP e Conectar apresentam experiências de monitoramento e planejamento na pandemia

A partir de uma experiência no
município de Campinas/SP, a FNP

e o Consórcio Conectar realizaram
um evento virtual, no dia 21, para
apresentar uma metodologia para
ajudar municípios a antecipar e planejar cenários no enfrentamento à
pandemia, evitando, assim, colapso
no sistema de saúde local. O evento
contou com a participação dos prefeitos Edvaldo Nogueira (Aracaju/

SE), Cinthia Ribeiro (Palmas/TO) e
Dário Saadi (Campinas/SP), além da
epidemiologista Carla Domingues
e representantes da Secretaria de
Saúde do município paulista.
https://bit.ly/3bGVMsD
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Recuperação socioeconômica é tema do 2º Festival ODS

Soluções viáveis para a sustentabilidade no Brasil e aceleração

de novos modelos de desenvolvimento foram o
mote do 2º Festival ODS.
O evento virtual reuniu o
presidente da FNP, Edvaldo Nogueira, e o presidente de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e
prefeito de Niterói/RJ, Axel
Grael, no dia 25. Na ocasião, Edvaldo
Nogueira destacou que vida, saúde

e economia “são faces da mesma
moeda” e afirmou que “é preciso
que a gente comece a pensar de
que maneira temos que buscar a
recuperação econômica e não esperar o fim da pandemia para discutirmos.”
https://bit.ly/3x0fMPi

FNP promove debate sobre Regime de Previdência Complementar
No dia 27, a FNP
promoveu um amplo
debate sobre Regime
de Previdência Complementar, reunindo
mais de 100 participantes de forma remota. Participaram do
encontro representan-

tes da Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados
e Municípios (Aneprem), PrevNordeste e PrevCom, apresentando as
experiências no setor.
https://bit.ly/3vYKY1e

CONQUISTA
FNP

Idade decrescente é novo critério para vacinação contra COVID-19
Após mobilização da FNP,
estados e municípios puderam
adotar o critério de idade decrescente, a partir de 59 anos, para vacinação contra a COVID-19. A nova
orientação foi aprovada no dia 27
durante reunião ordinária da Co-

missão Intergestores Tripartite
(CIT). O pleito foi debatido durante a 80ª Reunião Geral da FNP, no
dia 20 de maio. Nesse mesmo dia,
a Frente oficializou a defesa desse
modelo de vacinação ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga,

como forma de acelerar o processo e garantir vacinação de forma
universal e equitativa em todo o
país. https://bit.ly/3cqWzOO

Prefeita de Caruaru defende acordo nacional para enfrentamento à pandemia
A prefeita Raquel Lyra (Caruaru/PE) participou, no dia 31, da
plenária virtual “Direitos Já! Fórum pela Democracia.” A governante, também vice-presidente
do g100 da FNP, defendeu uma
“estratégia nacional”, que priorizasse localidades com “maior
crise e maiores índices de contaminação e ocupação de leitos”, por
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Silva, vice-presidente de Economia Solidária, também participou do evento e apresentou a
experiência bem-sucedida no
município com um lockdown
mais rigoroso.
https://bit.ly/3coezta
conta da pandemia da COVID-19. O
prefeito de Araraquara/SP, Edinho
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FNP articula pleito ao governo federal por barreiras sanitárias em cidades aeroportuárias

CONQUISTA
FNP

Prefeitos de cidades com ae-

roportos que recebem
voos internacionais discutiram, no dia 1º, alternativas para barrar a entrada de novas variantes
da COVID-19 no Brasil. No
encontro virtual organizado pela FNP, a partir
da movimentação de Guarulhos/SP,

governantes defenderam que houvesse um controle sanitário eficiente por parte do governo federal, pleito oficializado ao ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga.
https://bit.ly/3BEn1j4

Veto ao PL que garante acesso à internet na educação é derrubado no Congresso
Também no dia 1º, o Congresso Nacional atendeu pleito da
FNP e derrubou o Veto 10/2021
relativo ao PL 3477/2020, que prevê garantia de acesso à internet,
com fins educacionais, a alunos

e professores da educação básica
pública. No dia 24 de março, a entidade enviou um ofício a deputados federais e senadores pedindo
a derrubada do veto, considerando que a realidade de escolas pú-

blicas estavam aquém do esperado diante da pandemia.
https://bit.ly/2WnsF9d

Cidades que fazem fronteira seca com outros países também defendem
barreiras sanitárias
Um dia após o encontro de prefeitos de cidades aeroportuárias, a FNP
reuniu governantes e representantes
de municípios que fazem fronteiras
secas com outros países. O objetivo foi dar início à construção de um
documento, pleiteando de forma ofi-

cial ao Ministério da Saúde apoio em
ações que atendessem demandas
de testagem, vacinação e vigilância
sanitária. https://bit.ly/371K7lE

Em reunião com a FNP, ministra Flávia Arruda garante permanência do
diálogo com as cidades
Arruda. No encontro, que aconteceu no dia 7, dirigentes da entidade
apresentaram a pauta prioritária discutida e consolidada durante a 80ª
Reunião Geral, com pleitos na área
da saúde, mobilidade, entre outras.
https://bit.ly/3y5CCpC

“Essa reunião foi um marco na
relação da Frente Nacional de Prefeitos com o governo federal. Abrem-se
caminhos para que a gente possa
continuar o diálogo.” A avaliação foi
feita pelo presidente da FNP, Edvaldo Nogueira, prefeito de Aracaju/SE,
após a primeira reunião com a ministra-chefe da Secretaria de Governo
da Presidência da República, Flávia

BID apresenta linha de crédito para secretários e gestores municipais

Mobilizados pela FNP, secretários e gestores municipais estive-

ram reunidos, no dia 9, para
conhecer a linha de crédito
do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID).
Denominada “Brasil Mais
Digital”, a iniciativa disponibiliza US$ 1 bilhão para
contribuir com a transformação digital no Brasil em um
prazo de dez anos (entre 2021 e

2031). De acordo com o BID, esse
mecanismo permitirá que o Brasil
conte com um instrumento de financiamento estratégico para a integração e alinhamento de políticas
públicas.
https://bit.ly/3kY64Ko
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O prefeito do Rio de Janeiro/RJ, Eduardo
Paes, assumiu a 1ª vice-presidência da
FNP no dia 9

https://bit.ly/3z6gE79

Conectar inicia primeiro processo licitatório para compra de insumos para saúde
A primeira aquisição como ente
autônomo do Consórcio Nacional
de Vacinas das Cidades Brasileiras,
o Conectar, iniciativa liderada pela
FNP, teve como objetivo abastecer
a rede de saúde dos municípios
consorciados com insumos médico-hospitalares essenciais. A reunião

inaugural da Câmara Técnica de
Compras Públicas Compartilhadas
(CTCPC) do Conectar, que também
aconteceu no dia 9, estabeleceu prazos e ações que deveriam ser cumpridos antes da publicação do edital
de licitação, previsto para julho. A
câmara será responsável por ativi-

dades como avaliação de amostras
e documentações técnicas, visando
garantir a qualidade dos produtos
que serão adquiridos.
https://bit.ly/2WnvsiH

Ministro da Saúde afirma que irá ampliar política de testagem contra COVID-19

O Ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, afirmou, no dia 14, que
ampliaria a política de testagem

para COVID-19 no Brasil. O assunto foi pauta de encontro articulado
pela FNP, com 39 governantes municipais, para discutir estratégias de
médio e longo prazo para prevenção
de novas variantes e para a contenção de outras possíveis pandemias.
“Estamos com as cidades aeroportuárias, que operam voos internacionais, e as fronteiriças para que
posamos discutir como podemos

trabalhar cada vez melhor para prevenir a entrada das cepas e como
enfrentar essa questão da melhor
forma. Estamos juntos nessa batalha para vencer o novo coronavírus”,
declarou na ocasião o presidente da
FNP, Edvaldo Nogueira, prefeito de
Aracaju/SE.
https://bit.ly/3y9KMxa

FNP apoia Selo Unicef para fortalecer políticas para crianças e adolescentes
“Assumir um compromisso hoje
com o futuro é ter a responsabilidade de estabelecer pilares e fixar parcerias que reafirmem, diariamente,
nossos propósitos para o bem-estar
das crianças e dos adolescentes, garantindo seus direitos.” A afirmação
foi da vice-presidente do Semiárido
da FNP, Márcia Conrado, prefeita

de Serra Talhada/PE, durante o lançamento do Selo Unicef 2021-2024,

que aconteceu no dia 15. Com o objetivo de fortalecer políticas públicas
destinadas a crianças e adolescentes em municípios do Semiárido e
da Amazônia Legal, a iniciativa tem
apoio da FNP. https://bit.ly/3iRiFfJ

FNP participa de audiência pública sobre financiamento do transporte público da
Câmara dos Deputados

“O transporte público é uma
função social que visa atender a to-
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dos e a crise no setor não é problema novo, mas que se agravou ainda
mais, primeiro com a chegada dos
transportes por aplicativo e num
segundo momento com a questão
da pandemia”, afirmou o prefeito
de São José dos Campos/SP, Felício
Ramuth, vice-presidente de Mobilidade Urbana da FNP, abrindo os
debates da audiência pública na

Câmara dos Deputados, no dia 18.
Na ocasião, o prefeito também destacou que a dependência da tarifa
do sistema brasileiro está na contramão do que acontece em outros
países que têm o serviço de melhor
qualidade. https://bit.ly/3eY0rrY
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FNP e CICV se unem para mitigar violência armada em municípios durante pandemia
No dia 18, governantes municipais e secretários de diversas
partes do Brasil se reuniram para
traçar estratégias e mostrar experiências exitosas na redução das
consequências da violência armada nos municípios. A oficina “Con-

tribuições do Acesso Mais Seguro
(AMS) para mitigar os impactos da
violência armada em tempos de
pandemia”, parceria entre a FNP
e o Comitê Internacional da Cruz
Vermelha (CICV), mostrou como
esse cenário pode impactar dire-

tamente na prestação de serviços
públicos essenciais à população.
https://bit.ly/3eZv3cJ

FNP participa de debate sobre gestão de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
prioritárias da área, como o novo
Marco Legal do Saneamento Básico. O coordenador de Articulação
Política da FNP, Jeconias Júnior,
representou a entidade no evento
virtual. https://bit.ly/3rEOOLB

A gestão de resíduos sólidos urbanos continua sendo um desafio
para os municípios. Para discutir
esse tema, o Fórum Nacional de
Secretários e Gestores de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos promoveu, no dia 23, um
debate com secretários e gestores
da região Sudeste sobre as pautas

Prefeitos debatem atendimento das demandas por exames e procedimentos de saúde
represados na pandemia
Ainda no dia 23, a FNP reuniu
seu grupo de vice-presidentes
temáticos de Saúde para articular como as cidades atenderiam
procedimentos represados em
decorrência da pandemia. Essa

preocupação dos governantes foi
reforçada pelo fato de que mais de
1 bilhão de procedimentos ambulatoriais e hospitalares deixaram de
ser realizados em 2020, de acordo
com estimativa do Conselho Na-

cional de Secretarias Municipais de
Saúde (Conasems).
https://bit.ly/3kWVSlF

No dia 23, os prefeitos Duarte Nogueira
e Edvaldo Nogueira convidaram Ricardo
Nunes, prefeito de São Paulo/SP, para ser
2º vice-presidente da FNP.
https://bit.ly/3JprrOD

FNP e Ministério da Economia discutem chegada de 5G nas cidades

No dia 24, a implementação do
5G nos municípios foi assunto de
reunião articulada pelo Ministério

da Economia com
a FNP. Para receber a tecnologia,
que deve chegar ao Brasil em
2022 com o leilão
do 5G, as cidades
precisam
estar
adaptadas e, por
isso, o governo federal buscou apoio
da entidade, no sentido de alinhar
entendimentos e necessidades.

“Com potência e velocidade, a gente consegue colocar à disposição da
população serviços de forma mais
rápida, tornar a cidade inteligente.
Enfim, ter uma cidade conectada”,
comentou o prefeito de Jaguariúna/
SP, Gustavo Reis, vice-presidente de
Telecomunicações da FNP.
https://bit.ly/3eXtYlr
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Vitória dos municípios: EUA atende pleito por mais vacinas contra a COVID-19
apresentado por FNP e Consórcio Conectar
No dia 25, chegou ao Brasil
o quantitativo de dois milhões
de doses da vacina contra COVID-19 produzida pela empresa
farmacêutica Janssen. A doação
realizada pelos Estados Unidos
atendeu à demanda apresentada pela FNP e Consórcio Conectar, em articulações junto à embaixada americana nos últimos
meses. O número total de doses
da vacina da Janssen, com os
imunizantes extras que chegaram

nos meses de março e maio
de 2021 para o enf rentamento à pandemia nos municípios. A iniciativa do governo
americano surgiu após intenso esforço diplomático
promovido por governantes
por mais vacinas contra a
COVID-19.
https://bit.ly/3y6z0DU
no dia seguinte, 26, representava o
que foi requisitado pelos prefeitos

Financiamento do transporte público é tema de encontro entre gestores do Brasil,
Espanha e Itália
Modelos e fontes de
custeio de transporte público, de acordo com a
realidade local de cada
país, nortearam a segunda troca de experiências
promovida pelo “Projeto
AcessoCidades:
cidades
mais acessíveis e conectadas”, no dia 30. A iniciativa, coordenada pela FNP,

recebeu gestores de mobilidade urbana do Brasil,
Espanha e Itália em um
debate virtual para falar
sobre financiamento do
transporte público.
https://bit.ly/3eVnnIi

FNP atuará como Amicus Curiae em ações que tratam de precatórios no STF
Ainda no dia 30, a FNP foi admitida como Amicus Curiae em duas
Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) que questionam a prorrogação do prazo para pagamento
de precatórios e a extinção da linha
de crédito especial. As ADIs 6804 e
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6805 tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF) sob a relatoria do
ministro Marco Aurélio. Protocoladas pela Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), as ações dizem respeito
à Emenda Constitucional 109/2021,
que determina o pagamento dos

débitos pelos entes até 31/12/2029.
Atualmente, estão estimados em
mais de R$ 100 bilhões.
https://bit.ly/3kVcUR5

FNP participa de debate sobre cidades inteligentes
No dia 2, o prefeito de Mogi das
Cruzes/SP e vice-presidente de Inovação da FNP, Caio Cunha, participou
de um debate virtual para traçar estratégias após a publicação da Carta
Brasileira de Cidades Inteligentes. O
documento, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional

JULHO
(MDR), visa formular uma agenda
pública sobre transformação digital
nas cidades de forma colaborativa e
ajudar na elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano
(PNDU).
https://bit.ly/3qMWlaJ

Diretrizes para prevenção da COVID-19 são atualizadas e reforçadas em
nova campanha nacional
Também no dia 2, a FNP esteve
presente no lançamento de uma
campanha nacional contra o novo
coronavírus. Na ocasião, o observatório COVID-19 BR e a Associação Nacional dos Especialistas em Políticas
Públicas e Gestão Governamental
(Anesp) apresentaram novas diretrizes para o enfrentamento à doença,
apoiadas no tripé da ventilação, uso

de máscara e distanciamento social.
Participaram do evento Cinthia Ri-

beiro, prefeita de Palmas/TO e vice-presidente de Relações Institucionais da FNP; Dário Saadi, prefeito de
Campinas/SP e vice-presidente de
Saúde; e Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém/PA e vice-presidente
de Cultura da FNP.
https://bit.ly/3qNSSc1

FNP defende auxílio federal permanente para manutenção do transporte público

A diretoria da FNP participou, no

dia 7, de duas agendas que tiveram
como foco a mobilidade urbana. Os
prefeitos apresentaram ao ministro do Desenvolvimento Regional,
Rogério Marinho, e ao presidente
da Câmara dos Deputados, Arthur
Lira, uma proposta emergencial que
considera a instituição de um auxí-

lio federal na ordem de R$ 5 bilhões/
ano para sustentar as gratuidades
oferecidas a idosos no transporte
público ubano. Saúde, educação e
reforma tributária também entraram na pauta das reuniões.
https://bit.ly/2UALvIN

CONQUISTA
FNP

Governo federal vai ampliar vacinação em cidades fronteiriças
Após mobilização da entidade municipalista, o Ministério
da Saúde garantiu encaminhar
mais doses de imunizantes contra a COVID-19 para municípios
de regiões fronteiriças. Em um
primeiro momento, a pasta se
comprometeu a enviar 5% a mais

do quantitativo distribuído para
cada localidade. A notícia foi
dada pelo secretário-executivo
do ministério, Rodrigo Cruz, em
reunião articulada pela FNP no
dia 7 para continuar o debate iniciado em junho sobre a vacinação nesses municípios. O encon-

tro foi mobilizado pelo prefeito
de Foz do Iguaçu/PR, Chico Brasileiro, vice-presidente de Cidades Fronteiriças.
https://bit.ly/2Uyw97M

Marcelo Queiroga anuncia a chegada de 100 milhões de doses de vacina até agosto

Ainda no dia 7, a diretoria da
FNP se reuniu com o ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga, que

anunciou na ocasião a possibilidade de mais 100 milhões de doses de vacina contra a COVID-19,
sendo 40 mi em julho e 60 mi em
agosto. A comitiva de prefeitos, liderada pelo presidente Edvaldo
Nogueira, também solicitou ao
ministro os R$ 40 bilhões que estavam calculados como necessidade orçamentária para os muni-

cípios em 2021. “Foi uma discussão
muito produtiva e importante, em
que reaf irmamos a parceria entre o ministério e a FNP para fazer
cada dia mais uma saúde melhor
para a população”, f risou o prefeito de Aracaju/SE.
https://bit.ly/3hpJh88
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FNP participa de evento que formalizou adesão do Paraná à Estratégia ODS
No dia 8, o governo do Paraná
formalizou a adesão à Estratégia
ODS, durante o encontro virtual “Acelerando a implementação
dos ODS para reconstruir melhor.”
A prefeita de Francisco Morato/
SP, Renata Sene, vice-presidente

de Parcerias de ODS da FNP,
presentou a entidade e falou
bre desafios e oportunidades
se implementar localmente
Objetivos.
https://bit.ly/3wsHvY4

resode
os

Prefeitos querem recomposição e ampliação do orçamento para assistência social
Os atrasos nos repasses federais
para a área de assistência social e o
aumento do número da população
em situações de vulnerabilidade
foram assunto de uma reunião mobilizada pela FNP também no dia
8. Governantes e secretários municipais discutiram a sobrecarga
das cidades e o “desfinanciamento”
da área, pleito que seria levado ao mi-

Marília Campos; de Caruaru/PE, Raquel Lyra; de Pelotas/RS, Paula Mascarenhas; de Tupã/SP, Caio Aoqui; e
de Cavalcante/GO, Vilmar Kalunga,
participaram da agenda, além do
secretário-executivo da FNP, Gilberto Perre. https://bit.ly/3xrnzq8
nistro da Cidadania, João Roma. Prefeitas e prefeitos de Contagem/MG,

Prefeitos debatem governança e saúde urbana em evento internacional
Paula Mascarenhas, prefeita de
Pelotas/RS e vice-presidente de
Segurança Pública da FNP, e João
Campos, prefeito de Recife/PE e
vice-presidente de Mudanças Climáticas, representaram a entidade
na 17ª Conferência Internacional de

Saúde Urbana, promovida pela ISUH
e apoiada pela OPAS/OMS e FNP. Os
governantes debateram, nos dias 7
e 8, como mitigar riscos e desafios
para a saúde da população no âmbito das cidades, municípios e comunidades a partir da ocorrência de fe-

nômenos globais, como mudanças
climáticas e perda de ecossistemas
e biodiversidade.
https://bit.ly/3ibNFqE

FNP participa de rodada de debate sobre Simplifica Já com representantes do setor de
serviços
O presidente da FNP, Edvaldo Nogueira, participou de um
debate sobre o Simplifica Já a
convite da Central Brasileira do
Setor de Serviços (Cebrasse). O
objetivo do encontro foi reforçar a importância do consenso

entre apoiadores da proposta que
contempla a autonomia municipal
na reforma tributária a partir da arrecadação do ISS.
https://bit.ly/3rbvEg1

Fiocruz passa a integrar a Rede Estratégia ODS
A Fiocruz passou a integrar a
Rede Estratégia ODS, com o objetivo de ampliar o debate sobre os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela

Agenda 2030. Com a adesão, colaborações que já vinham ocorrendo ganharam mais força, e a Fiocruz pôde
fazer parte de comissões setoriais,
contribuindo com sua experiência

em saúde, educação e inovação tecnológica. https://bit.ly/3hLwrkW

Aplicação do mínimo constitucional no ensino preocupa municípios
No dia 19, secretários municipais debateram alternativas para o
cumprimento legal da aplicação do
mínimo constitucional na educação
durante reunião do Fórum Nacional
de Secretários de Fazenda e de Finanças. O secretário-executivo da
FNP, Gilberto Perre, participou da
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discussão virtual sobre a proposta
que desobriga ou incorpora a aplicação no ensino em outras áreas
(PEC 13/2021), além de temas como
mobilidade urbana e reforma tributária. https://bit.ly/3zg2zmE

CONQUISTA
FNP
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Cidades da fronteira começam a receber doses extras de vacina contra COVID-19
Quatro municípios da região
fronteiriça do Paraná receberam,
no dia 16, um primeiro lote de 45
mil doses extras de imunizantes
contra a COVID-19. A chegada

dessas vacinas foi uma resposta à
demanda por doses extras apresentada pela FNP ao Ministério
da Saúde, a fim de construir um
cinturão de segurança em cida-

des que fazem fronteira seca.
https://bit.ly/3ipBkiK

FNP participa de seminário de gestão pública fazendária e relata experiência municipal

O prefeito de Santo André/SP,

Paulo Serra, vice-presidente de Finanças Públicas da FNP, participou,
no dia 20, do 10º Seminário de Gestão
Pública Fazendária (SGESP) para falar sobre a era digital no setor, além
de abordar temas como a situação
dos municípios na pandemia e a reforma tributária. Serra partilhou a
experiência com ferramentas tecno-

lógicas em Santo André, o Pitch Gov,
e criticou o governo federal na condução da pandemia, afirmando que
os municípios ficaram desamparados financeiramente nesse período.
https://bit.ly/3zovaWN

FNP se reúne com Paulo Guedes para tratar do colapso no transporte coletivo
Também no dia 20, a diretoria da
FNP se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para falar sobre
mobilidade urbana. No encontro, os
prefeitos acordaram que as equipes
técnicas, com apoio da Abrasf e do
Fórum Nacional de Secretários de
Fazenda e de Finanças, construiriam

um pacote de propostas de alternativas legislativas para o financiamento
do transporte coletivo urbano. O pedido foi de um auxílio emergencial de
R$ 5 bilhões para sustentar a gratuidade aos idosos.
https://bit.ly/378Lyip

FNP é parceira na elaboração e disseminação de curso sobre localização
dos ODS nos municípios

A FNP, a Estratégia ODS e o Local
Lab firmaram parceria para elaborar
e disseminar um curso virtual e gratuito sobre localização de Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) nos municípios brasileiros.

Na opinião do secretário-executivo
da FNP, Gilberto Perre, conciliar as
crescentes demandas das cidades, a
escassez de recursos orçamentários,
os princípios da sustentabilidade e
os anseios da população se torna-

ram um desafio cada vez mais presente na vida dos gestores públicos.
https://bit.ly/3xbvAP0

FNP detalha ao governo federal proposta de socorro imediato para o transporte
Integrantes da secretaria-executiva da FNP detalharam a representantes do governo federal a proposta
elaborada pela entidade, que institui
socorro emergencial de R$ 5 bilhões

para amenizar a crise do transporte
público em 2021. O encontro ocorreu
no Ministério do Desenvolvimento
Regional (MDR), no dia 28. Conforme
a proposta, a solicitação desse recurso

seria para subsidiar as gratuidades a
idosos. https://bit.ly/3ojxBHH

FNP participa de debate sobre cidades inteligentes a partir de PPPs e concessões
O prefeito de Jaguariúna/SP e vice-presidente de Telecomunicações
da FNP, Gustavo Reis, representou a
entidade no evento virtual “PPPs de
Cidades Inteligentes no Brasil – novas
perspectivas para viabilizar investimentos”, promovido pelo Instituto de
Planejamento e Gestão das Cidades
(IPGC) no dia 29. O prefeito ressaltou

a importância de “dar as mãos” para
a iniciativa privada e melhorar a qualidade de vida da população.
https://bit.ly/3lairTK
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FNP reúne vice-presidentes de Inovação e Tecnologia

O fomento à inovação, ciência e
tecnologia como ferramentas de de-

senvolvimento local sustentável foi o
mote da reunião dos vice-presidentes da FNP para essa área. O encontro virtual do dia 3 teve o objetivo de
aproximar os prefeitos que lideram o
tema na entidade. Na ocasião, também foi feita a apresentação do Fórum Inova Cidades e a parceria com
o Instituto BrazilLab. O prefeito de

Curitiba/PR, Rafael Greca, vice-presidente de Cidades Inteligentes, disse
que “a inovação só serve quando ela
se torna processo de transformação
social”.
https://bit.ly/3xJVivM

FNP participa de audiência pública sobre revisão da Lei de Improbidade Administrativa
nº 2505/2021 como uma alternativa
– o texto prevê punição de agentes
públicos que agirem com dolo contra a administração pública.
https://bit.ly/3da7QmH

A modernização da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº
8429/1992) foi foco de uma audiência pública virtual do Senado Federal, também no dia 3. O prefeito de
Jacareí/SP e conselheiro fiscal da
FNP, Izaías Santana, contribuiu com
o debate que trouxe o Projeto de Lei

Procuradores gerais debatem aplicação do mínimo em educação

Diante do aumento de demandas
em saúde, em decorrência da pan-

demia ocasionada pela COVID-19,
municípios representados pela FNP
demonstraram dificuldade em cumprir a obrigatoriedade dos 25% na
educação. Esse foi o assunto debatido, no dia 4, pelo Fórum Nacional dos
Procuradores Gerais das Capitais. “A
prioridade não seria comprar o que
vamos comprar agora. Vamos fazer

só para tentar atingir essa meta, o
que é uma coisa bastante complicada do ponto de vista de política pública”, comentou a procuradora-geral de Diadema/SP, Débora Baptista,
na ocasião. https://bit.ly/3DfZWCQ

NOTA
OFICIAL

FNP se manifesta contra o substitutivo ao Projeto de Lei 2.337/2021
No dia 5, a FNP se posicionou
contra a proposta de substitutivo
ao Projeto de Lei 2.337/2021, que
contempla parte da Reforma Tributária. Na nota, a entidade afir-

mou que prefeitas e prefeitos das
médias e grandes cidades são a
favor de uma reforma tributária
que simplifique impostos e não
aumente a carga para contribuin-

tes, entre outros.
https://bit.ly/3IgXS15

Rodrigo Pacheco se compromete em articular apoio para recurso emergencial
para o transporte
“Durante a pandemia, os municípios mantiveram de 80% a 100%
o funcionamento de sua frota para
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atender 40% dos passageiros”, afirmou o presidente da FNP, Edvaldo
Nogueira, em reunião com o presi-

dente do Senado, Rodrigo Pacheco.
O objetivo do encontro, que aconteceu no dia 11, foi pedir apoio da Casa
para um recurso emergencial que
subsidiasse a gratuidade oferecida a
idosos, em 2021, no transporte público urbano. https://bit.ly/3of0bKc

CONQUISTA
FNP
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Com articulação da FNP, Foz do Iguaçu recebe lote extra de vacinas para
população a partir de 20 anos
Foz do Iguaçu/PR foi a primeira grande cidade paranaense e o
primeiro grande destino turístico do país a vacinar a população
com 20 anos ou mais contra a
COVID-19. No dia 10, o município

recebeu a remessa de mais de
20,5 mil doses do segundo lote
extra de vacinas para quatro municípios paranaenses das regiões
de fronteira com Paraguai e Argentina. Os imunizantes integra-

ram o lote articulado pela FNP
junto ao Ministério da Saúde em
julho. https://bit.ly/3lvbjRj

FNP, Conectar e OPAS traçam colaboração para ampliação do acesso à Saúde no Brasil
Governantes locais da FNP e do
Consórcio Conectar reuniram-se,
no dia 11, para agradecer o apoio
da Organização Pan-Americana
de Saúde (Opas) na formação do
Consórcio. Em encontro com a representante da Organização no
Brasil, Socorro Gross, o grupo também falou sobre enfrentamento à
COVID-19 e os impactos da pande-

condições de trabalho para os municípios, centralizando o processo
de compras da saúde com integridade e reduzindo intermediários”,
afirmou Gean Loureiro, prefeito de
Florianópolis/SC e presidente do
Conectar. https://bit.ly/31lU26m
mia a longo prazo nos municípios.
“Queremos oportunizar melhores

Secretário-executivo do Ministério da Saúde garantiu 90% da população até 18 anos
vacinada contra COVID-19 até setembro
Ainda no dia 11, dirigentes da FNP
e do Consórcio Conectar estiveram
com o secretário-executivo do ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, para tratar sobre o avanço da vacinação dos
brasileiros contra COVID-19, medidas
contra a variante Delta e a redução do
prazo para segunda dose das vacinas

Pfizer e AstraZeneca. No encontro, o
secretário-executivo garantiu que até
90% da população brasileira estaria
vacinada com a primeira dose até setembro. https://bit.ly/3DbGMhn

Prefeitos debatem iniciativas sustentáveis para retomada econômica nos municípios
A retomada verde em regiões
metropolitanas foi o ponto norteador de um debate entre prefeitos e
especialistas sobre sustentabilidade nos municípios. O evento virtual,
organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no dia 12, promoveu a campanha
“Enerflix: valorizar a cidade, iluminar o futuro”, plataforma que visa
incentivar governantes e gestores
a adotarem iniciativas sustentá-

de Aracaju/SE, Edvaldo Nogueira,
presidente FNP, comentou que é
preciso quebrar alguns paradigmas
dentro dos municípios. “Queremos
o progresso, mas é fundamental
esse progresso com sustentabilidade”, destacou.
https://bit.ly/3pkhQzB
veis para a retomada econômica e
promoverem medidas de transição
energética, reduzindo emissões de
gases de efeito estufa. O prefeito
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Pandemia impacta fechamento de contas e cidades não conseguem cumprir
mínimo da educação

Dados da FNP, levantados em
agosto, demonstravam que municípios teriam dificuldade em cumprir a obrigatoriedade de aplica-

ção dos 25% no ensino. À época, a
média geral de investimentos no
terceiro bimestre de 2020 era em
17,8%, 7,2 pontos percentuais abai-

xo do mínimo no primeiro semestre. Os números apontavam dificuldade ainda maior em médios
e grandes municípios. “Nenhum
prefeito, por maior esforço que ele
fizer, vai conseguir cumprir o mínimo”, afirmou o prefeito de Aracaju/
SE e presidente da entidade, Edvaldo Nogueira, em reunião mobilizada pela FNP no dia 13, com mais de
100 participantes, entre prefeitos e
secretários municipais.
https://bit.ly/3Ek5zBc

FNP participa de debate sobre reforma administrativa na Câmara dos Deputados
consenso, garantindo equilíbrio e
ajuste fiscal aos municípios”, declarou o prefeito, que considera o tema
“delicado e sensível”.
https://bit.ly/3pjZcb0

No dia 18, o prefeito de Petrolina/
PE, Miguel Coelho, secretário-geral da FNP, representou a entidade
em audiência pública, na Câmara
dos Deputados, para debater reforma administrativa (PEC 32/2020). “A
FNP defende uma reforma administrativa construída no diálogo e no

FNP defende reforma tributária que não reduza repasse do FPM

O deputado Celso Sabino ga-

rantiu que sua proposta de substitutivo ao Projeto de Lei 2.337/2021,
que propõe alterações no Imposto
de Renda de Pessoa Jurídica (IPRJ),
não traria impactos negativos nos
repasses dos Fundos de Participação de Estados e Municípios (FPE
e FPM). Em reunião com a FNP,
também no dia 18, o parlamentar

se dispôs ao diálogo, na busca por
um formato de reforma tributária
que “fique melhor para prefeituras
em relação ao que está hoje e nunca pior”.
https://bit.ly/3Ibzoq5

FNP reúne vice-presidentes temáticos de ODS para traçar estratégias nos municípios
Prefeitos ligados aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) se reuniram, no dia 19, para integrar
essa pauta às estratégias da
Frente Nacional de Prefeitos (FNP). O objetivo foi conectar as vice-presidências
temáticas da entidade relacionadas ao tema e contribuir com
o desenvolvimento sustentável dos
municípios, além de discutir os de-
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ticas que abordam o tema da
Estratégia ODS. Entre elas,
está a prefeita de Francisco
Morato/SP, Renata Sene, vice-presidente de Parcerias em
ODS, e o prefeito de Niterói/RJ
e vice-presidente de ODS da
FNP, Axel Grael.
https://bit.ly/3Ia3udL
safios a serem alcançados, dentro
das cidades, na Agenda 2030. A FNP
conta com vice-presidências temá-
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FNP defende manutenção do ISS na reforma tributária

O presidente da FNP, Edvaldo
Nogueira, insistiu na manutenção

da autonomia municipal na gestão
do Imposto Sobre Serviços (ISS) na
reforma tributária. O assunto foi
pauta de audiência pública, promovida pelo Senado, no dia 20. As
mais de três horas de discussão
renderam em uma importante
conquista da FNP. “Essa reforma
não é federativa”, afirmou Edvaldo,
prefeito de Aracaju/SE, durante o

debate sobre a PEC 110/2019. “Levar
à reforma tributária a questão federativa do Brasil. A gente precisa
sentar todos novamente, acredito
no consenso”, falou.
https://bit.ly/31eeYw9

FNP e Radar PPP celebram parceria e oferecem apoio gratuito a municípios
Para impulsionar gestores
públicos a promoverem investimentos em parcerias público-privadas (PPPs) e concessões
e melhorar os gastos públicos
nos municípios, a FNP e a empresa de consultoria Radar PPP
celebraram uma parceria, ainda no dia 20. Durante o encontro virtual, que reuniu mais de 100
prefeitos, secretários e gestores de

de Projetos”, que abriga mais de
três mil projetos de PPPs e concessões espalhados pelo Brasil, em variadas fases de execução.
https://bit.ly/3ofqY9e

diversos municípios, as entidades
apresentaram a plataforma “Radar

FNP defende alternativa que assegure o mínimo no ensino e a não penalização dos
municípios

Na defesa de assegurar o financiamento da educação e, ao mesmo
tempo, não penalizar os municípios,
governantes e gestores locais que

não aplicaram os 25% no ensino no
contexto excepcional da pandemia,
a FNP manifestou, no dia 24, apoio
à PEC 13/2021. O posicionamento
foi fechado no dia anterior pela diretoria-executiva da entidade, que
declarou preocupação com a qualidade do gasto ficar comprometida
diante da pressão constitucional.
“Prefeitos de todos os perfis ideológicos que compõem a FNP, de todos
os partidos políticos, defendem, sim,

a aplicação no ensino, defendem a
educação brasileira, mas se deparam com uma situação muito atípica, muito excepcional, decorrente
dos efeitos da pandemia nas contas
públicas e na execução dessas políticas públicas”, afirmou o secretário-executivo da FNP, Gilberto Perre.
https://bit.ly/3G65bqD

FNP participa de audiência sobre obras inacabadas e paralisadas com recursos do FNDE
Também no dia 24, o prefeito
de Feira de Santana/BA e vice-presidente de Infraestrutura da FNP,
Colbert Martins, participou de audiência pública para debater problemas relacionados às obras paralisadas e não concluídas, financiadas
com recursos do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação
(FNDE). Durante o debate, promovido pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle da Câmara,
o governante ressaltou que o período excepcional em que o Brasil e

o mundo vivem deve ser levado em
conta nessa situação. “O orçamento brasileiro liberado em abril deste
ano foi consumido para pagar despesas de janeiro, fevereiro e março.
Estamos com atraso em várias li-

berações da operacionalização da
União de um orçamento completamente atípico”, frisou. À época,
de acordo com levantamento do
Tribunal de Contas da União (TCU),
das 9.055 obras com recursos do
FNDE identificadas, 2.303 estavam
paralisadas ou inacabadas no Brasil, o que equivale a 26% do total de
obras especificadas.
https://bit.ly/3dcorGr
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Vinculação da Agenda 2030 ao planejamento municipal é tema de encontro de gestores

NOTA OFICIAL

A prefeita de Francisco Morato/
SP, Renata Sene, foi uma das palestrantes do 9º Encontro Nacional de
Especialistas em Desenvolvimento Local e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), no dia
25. Promovido pelo Local Lab ODS,
o evento, apoiado pela FNP, teve

como objetivo debater a vinculação
da Agenda 2030 ao planejamento
municipal, principalmente ao Plano
Plurianual (PPA).
https://bit.ly/32J4vce

Manifestação sobre a instituição do IVA dual na reforma tributária
Em nota divulgada no dia 25,
prefeitas e prefeitos das cidades
com mais de 80 mil habitantes
demonstraram surpresa diante
das informações divulgadas pela
imprensa de que a União e os es-

tados estariam construindo alinhamento para a instituição do
IVA dual (ICMS + ISS). No texto,
afirmaram, ainda, que são favoráveis a uma reforma tributária que
simplifique impostos, melhore o

ambiente de negócios e não aumente a carga para os contribuintes. https://bit.ly/3xUM93K

Prefeitos defendem diálogo federativo em Carta aberta ao Brasil
“Agora é hora de unirmos o
país. E unir o país é impedir que
haja esgarçamento entre os poderes”, af irmou o presidente da
FNP, Edvaldo Nogueira, no dia 30,
em reunião para pactuar a Carta
aberta ao Brasil, divulgada à imprensa. No encontro, governantes
municipais destacaram a importância do diálogo e da construção de pontes para enf rentar as

mento, governantes municipais
defenderam o Estado Democrático de Direito e o princípio constitucional de independência e da
convivência harmônica entre os
Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário.
https://bit.ly/3rz9EOv
dif iculdades do momento, potencializadas com a pandemia ocasionada pela COIVD-19. No docu-

FNP participa de debate sobre indicadores do Fundeb na Câmara dos Deputados

Também no dia 30, a prefeita de
Ponta Grossa/PR, Professora Eliza-

beth Schmidt, vice-presidente do
Fundeb da FNP, reforçou a importância da discussão e lembrou que
é nos municípios que recai a responsabilidade pela aplicação dos
recursos para a educação. A governante representou a entidade
em debate virtual promovido pela
Comissão de Educação da Câmara
dos Deputados sobre o Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, com o tema “Harmonização dos indicadores para as novas
ponderações”.
https://bit.ly/3xNRBVT

Plataforma de saneamento básico vai auxiliar municípios na universalização de serviços
Fechando o mês de agosto, o
prefeito de Feira de Santana/BA,
Colbert Martins, vice-presidente
de Infraestrutura da FNP, participou do lançamento do Guia do Saneamento Básico, plataforma para
auxiliar gestores públicos em relação ao tema. O evento, promovido
pelo Centro de Liderança Pública
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pósito de discutir e propor soluções para o fato de que milhões de
brasileiros e brasileiras ainda não
possuem serviços básicos, como
tratamento de esgoto e água potável. https://bit.ly/3xOkhOo

(CLP) no dia 31, também teve o pro-

SETEMBRO
FNP participa de debate sobre mudanças climáticas nas cidades
Para compartilhar experiências
entre as cidades na elaboração de
instrumentos de planejamento territorial voltados para os efeitos climáticos, a FNP participou, no dia 1º, de
um debate virtual de aquecimento
para a 3ª edição da Conferência Brasileira de Mudança do Clima, promo-

vida pela associação Governos Locais
pela Sustentabilidade (ICLEI Brasil).
O coordenador de Relações Internacionais, Paulo Oliveira, representou a
entidade. https://bit.ly/3nibRM7

FNP e Embaixada dos Emirados Árabes detalham participação na
Expo Dubai em outubro
na Expo 2020 Dubai, que começou em outubro de 2021 e
vai até março de 2022.
https://bit.ly/3BScTTb

No dia 2, o presidente da
FNP, Edvaldo Nogueira, começou uma aproximação com os
Emirados Árabes por meio da
embaixada no Brasil, a fim de
avançar na pauta da sustentabilidade e tecnologia e de se
preparar para a participação

Prefeitos articulam no Senado aprovação da PEC que altera prazo para aplicação
do mínimo no Ensino
Também no dia 2, representantes da diretoria da FNP se reuniram
com parlamentares no Senado Federal, em Brasília/DF, para debater
a PEC 13/2021, que amplia o prazo
para que estados e municípios possam cumprir a aplicação dos 25% no
Ensino, referente aos anos de 2020
e 2021. Na lista de mobilização, es-

tavam a senadora Soraya Thronicke
e os senadores Jean Paul Prates,
Eduardo Braga e José Aníbal. Todos manifestaram apoio à pauta da
entidade.
https://bit.ly/2X3njjW

Prefeitos pedem auxílio à Casa Civil para pautas dos municípios
sino. Na ocasião, Ciro Nogueira
reiterou apoio aos prefeitos e afirmou que “vocês têm em mim um
aliado. Meu foco é em favor dos
municípios.”
https://bit.ly/3yV6814

Seguindo com a pauta em
Brasília/DF, ainda no dia 2, os dirigentes da FNP finalizaram o dia
se reunindo com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Na
pauta, entraram temas como reforma tributária, financiamento
do transporte público e aplicação
do mínimo constitucional no En-

Ministério da Economia apresenta orientações para aumento da conectividade
nos municípios
No dia 16, representantes do Ministério da Economia apresentaram
uma minuta de projeto de lei para
atualização de legislação sobre
competitividade nos municípios.

O prefeito de Jaguariúna/SP, Gustavo Reis, vice-presidente de Telecomunicações da FNP, participou
da reunião e afirmou que levaria o
documento para consideração dos

Fóruns Inova Cidades e de Procuradores-gerais. https://bit.ly/3AtlUl9
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Jovens prefeitos se reúnem para construir agenda e tornar política mais
moderna e atrativa

No dia 17, jovens prefeitos se reu-

niram virtualmente para construir uma agenda que tornasse a política e a gestão pública
cada vez mais atrativas e modernas para a sociedade. O objetivo foi estreitar laços entre
prefeituras comandadas por
pessoas mais jovens e que estão as-

sumindo o governo municipal pela
primeira vez, além de trocar experiências inovadoras e casos de sucesso entre as cidades.
https://bit.ly/3AtmuiS

FNP participa da Semana Nacional de Mobilidade Urbana para discutir desafios no setor
vimento Regional (MDR), o prefeito
de São José dos Campos/SP, Felício
Ramuth, representou a FNP no debate, que reuniu autoridades e técnicos do setor. https://bit.ly/3CvyJwc

Ações emergenciais e estratégicas de curto, médio e longo prazo
para superar a crise no Brasil diante da pandemia foram abordadas
na abertura da Semana Nacional de
Mobilidade Urbana 2021, realizada
no dia 20. Em evento virtual, transmitido pelo Ministério do Desenvol-

Mobilidade urbana: FNP alerta para situação do transporte público coletivo
no pós-pandemia
O prefeito Edvaldo Nogueira participou, no dia 21, da 34ª edição do
Seminário Nacional da Associação
Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU). O evento teve
como tema o novo transporte público coletivo. Durante o debate, o presidente da FNP afirmou que esta-

mos em um “momento crucial” para
a mobilidade urbana e o setor de
transportes no Brasil, e que é preciso
pensar em soluções emergenciais e
a longo prazo. https://bit.ly/3AVVedj

CONQUISTA
FNP

Senado aprova margem de compensação para aplicação de recursos no Ensino
No dia 22, o Senado Federal aprovou, em segundo turno, a PEC 13/2021, que prevê
um novo prazo para estados e
municípios compensarem recursos não aplicados no Ensino
nos anos de 2020 e 2021. Com
60 votos favoráveis e apenas 14

contrários, os senadores aprovaram 2023 como prazo f inal
para o cumprimento do mínimo
constitucional de aplicação dos
25% na Educação. Essa decisão
atendeu ao pleito da FNP, que
promoveu debates e intensa
mobilização no esforço de sen-

sibilizar os parlamentares por
uma alternativa que oferecesse
oportunidade de planejamento
para ter qualidade do gasto.
https://bit.ly/3kViMsZ

Posicionamento contrário ao IVA Dual é reforçado em debate organizado pelo TCU
O presidente da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das
Capitais (Abrasf), Jefferson Passos,
representando Edvaldo Nogueira
na ocasião, participou do debate
“Distorções do sistema tributário
e seus impactos nos municípios”,
promovido no dia 23 pelo Tribunal
de Contas da União (TCU). Passos
af irmou na discussão que a defesa
dos municípios é que cada ente da
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bre Serviços (ISS), a partir de uma
legislação única, com tributação
no destino, extinção da lista de
serviços, alíquota única municipal
entre 2% e 5%, com sistema e guia
de arrecadação municipal.
https://bit.ly/2Y6306f
federação f izesse sua reforma de
modo que os municípios aprimorassem ainda mais o Imposto So-
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FNP e Fundação Vanzolini promovem debate sobre tecnologia e antenas nas cidades
A importância da infraestrutura
de tecnologia e antenas para as cidades brasileiras foi assunto de um
debate no dia 24. Em parceria com a
Fundação Vanzolini, a FNP promoveu
a discussão alguns dias após a Agência Nacional de Telecomunicações

(Anatel) intensificar a disseminação
de orientações e informações sobre a
implementação da tecnologia 5G no
Brasil. https://bit.ly/3oiUcEv

FNP defende modernização na Lei de Improbidade Administrativa em audiência pública
SP, Izaias Santana, falou sobre a importância de o texto ser o mais específica possível, oferecendo segurança jurídica a governantes e gestores.
https://bit.ly/3AZ5GR1

A revisão da Lei de Improbidade
Administrativa (Lei 8.429, de 1992)
voltou a ser defendida pela FNP
no dia 28. Representando a entidade em audiência pública no Senado para debater o Projeto de Lei
2505/2021, que moderniza a legislação em vigor, o prefeito de Jacareí/

AcessoCidades faz balanço do projeto para União Europeia
Representantes da União Europeia (UE) no Brasil se reuniram,
também no dia 28, com a equipe
técnica da FNP para debater e definir os encaminhamentos para o
projeto “AcessoCidades: cidades
mais acessíveis e conectadas”. O

encontro fez um balanço do que já
havia sido realizado até o momento e os próximos passos.
https://bit.ly/3upDZyB

Paraná é primeiro estado a integrar projeto de Fortalecimento à Rede Estratégia ODS
de governo, que coloca metas muito claras para os gestores daquilo
que seria um ambiente ideal para a
pessoa viver com qualidade de vida”.
https://bit.ly/3omeRaT

Ainda no dia 28, o estado do Paraná aderiu ao projeto de Fortalecimento da Rede Estratégia ODS
(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Em evento virtual, o governador Ratinho Júnior afirmou que
a Agenda 2030 “é um grande plano

Encontro virtual esclarece dúvidas sobre o AcessoCidades
A FNP, por meio do AcessoCidades, promoveu um evento virtual,
no dia 29, para sanar dúvidas sobre
o projeto e tornar a mobilidade urbana nos municípios cada vez mais

inteligente.
A reunião contou com a participação de secretários(as), gestores(as) e técnicos(as) da área de
mobilidade urbana de diversos

municípios do Brasil.
https://bit.ly/2Y54UmV

ONU e FNP renovam parceria pelo desenvolvimento sustentável nos municípios
A FNP e a Organização das Nações Unidas (ONU) assinaram, no
dia 30, um memorando de entendimento com o objetivo de renovar
e fortalecer a parceria em ações e
projetos voltados ao desenvolvimento sustentável nos municípios.
O encontro virtual que marcou a

celebração da cooperação contou
com a participação de mais de 20
prefeitos, além de representantes
de agências.
https://bit.ly/3ilvLCJ
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Uso de dados na gestão da mobilidade urbana reúne Brasil, Espanha e Moçambique para
troca de experiências

O foco na segurança e na qua-

lidade do serviço prestado
aos usuários de transporte
público norteou a discussão
na 3ª Troca de experiências
do “Projeto AcessoCidades:
cidades mais acessíveis e conectadas”, realizada no dia 5,
de forma remota. O encontro reuniu representantes do
Brasil, Espanha e Moçambique, que

falaram sobre o uso de dados para a
gestão de mobilidade urbana, compartilharam experiências, diferentes
fontes de dados e desafios enfrentados nos países em questão.
https://bit.ly/3peULy8

Prefeitos participam de evento internacional e conhecem experiências sobre
cidades inteligentes

Dirigentes da FNP estiveram em
Mérida, no México, para o Smart City

Expo Latam Congress 2021. O Congresso, que teve início no dia 4, foi
um ponto de encontro para troca de
experiências das cidades latino-americanas, com o objetivo de criar vínculos que fomentem a colaboração para
definir estratégias e futuras linhas
de ação. Participaram do evento os
governantes Duarte Nogueira, de Ribeirão Preto/SP; Axel Grael, de Niterói/
RJ; Junynho Martins, de Ribeirão das

Neves/MG; e Kayo Amado, de São Vicente/SP. https://bit.ly/3EmXZ96
https://bit.ly/3xN5mUG
https://bit.ly/3EnwXyf
https://bit.ly/3lznyfJ

FNP defende reforma tributária simples em Congresso Internacional
A reforma tributária voltou a ser
tema de discussão, no dia 6, durante o 11º Congresso Internacional de
Contabilidade, Custos e Qualidade
do Gasto no Setor Público, evento
virtual que seguiu até o dia 8. Gil-

berto Perre, secretário-executivo da
FNP, participou do painel “Reforma
tributária no Brasil: um palco e muitos atores”, falando sobre a preocupação de prefeitas e prefeitos com
o relatório de uma das propostas de

reforma tributária aprovado na ocasião, a PEC 110.
https://bit.ly/3Ic6UMV

FNP e mais 120 entidades repudiam relatório da PEC 110 e apresentam
solução de consenso
Dirigentes da FNP e outras 120
entidades manifestaram apoio ao
Simplifica Já (Emenda Substitutiva
Global 146 à PEC 110) em carta divulgada no dia 6 de outubro. O do-
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cumento destacou a necessidade
de reforma tributária que simplifique impostos, melhore o ambiente
de negócios e não aumente a carga para os contribuintes.

https://bit.ly/3lubBIf
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NOTA
OFICIAL

FNP defende receitas dos municípios
No dia 15, dirigentes da FNP
manifestaram preocupação com
a aprovação na Câmara dos Deputados da proposta de mudança no
Imposto sobre Circulação de Mer-

cadorias e Serviços (ICMS), prevista no PL 11/20, aprovado no dia 13.
O projeto, que seguiu na ocasião
para análise do Senado Federal,
estabelece um valor fixo para a co-

brança desse imposto sobre combustíveis. https://bit.ly/3Ichcg7

FNP estima que 800 cidades podem não cumprir o mínimo constitucional em
educação neste ano
Mais de 93% dos municípios reduziram seus gastos em educação
no acumulado até o quarto bimestre de 2021. O dado compara o mesmo período de 2020, ano em que
cerca de 300 municípios deixaram
de aplicar o mínimo constitucional
no ensino. A informação foi levantada pela FNP e indicava que, se a ten-

inelegibilidade. Esses dados foram
apresentados por dirigentes da entidade, no dia 18, à deputada federal
Professora Dorinha, com o objetivo
de sensibilizá-la para aprovação da
PEC 13/2021. https://bit.ly/3rwClvG
dência se repetisse em 2021, mais
de 800 prefeitos estariam sujeitos à

Economia solidária e ODS são temas de debate na formação de gestores municipais

O prefeito de Araraquara/SP, Edinho Silva, vice-presidente de Economia Solidária da FNP, participou, no
dia 19, da abertura da segunda edição
da Formação em Economia Solidária
e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O evento teve como tema

“Economia Solidária e o Desenvolvimento Local Sustentável: uma estratégia para o desenvolvimento dos
municípios brasileiros”. Edinho destacou a economia solidária como caminho para enfrentar adversidades.
Ainda no contexto do evento, no

dia 21, prefeitos comentaram iniciativas de economia solidária. Prefeita
de Francisco Morato/SP, Renata Sene,
que é vice-presidente de Parcerias
em ODS, e prefeito de Niterói/RJ, Axel
Grael, vice-presidente de ODS da FNP,
representaram a FNP no debate.
https://bit.ly/3dguMkl
https://bit.ly/3pnFVFG

Aprimoramento para PL que atualiza lei do Fundeb é tema de audiência na Câmara

CONQUISTA
FNP

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promoveu, no
dia 22, um debate sobre o Projeto

de Lei 3418/21, que atualiza a lei que
regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
Entre outros pontos, o secretário-executivo da FNP, Gilberto Perre,
defendeu aprimoramentos “de tal
forma que os processos licitatórios
que estados e municípios promo-

vem para ‘a venda da folha de pagamento’ possam prosseguir”. A
entidade apoia a retomada da permissão de bancos privados na movimentação da folha de pagamento
do Fundeb.
https://bit.ly/3oghHxG

Nova Lei de Improbidade Administrativa é sancionada
Passou a vigorar, no dia 26,
a nova Lei de Improbidade Administrativa, sancionada pela
Presidência da República sem
vetos. Para que fosse aprovada de forma mais aperfeiçoada,

a FNP atuou de forma intensa,
participando ativamente de audiências públicas e mobilizando
diretamente parlamentares no
Congresso Nacional, defendendo
objetividade, segurança jurídica

e mecanismos de contenção a
abusos.
https://bit.ly/3xRlLrw
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Fórum para planejamento e desenvolvimento urbano é instituído
Com apoio da FNP e do WRI
Brasil, foi instituído, no dia 22, o
Fórum Nacional de Secretárias e
Secretários Municipais de Planejamento e Desenvolvimento Urbano,
instrumento para promover o desenvolvimento urbano sustentável
nas cidades. Entre as propostas,
estão a troca de experiência e co-

nhecimento entre os participantes
e a organização e articulação para
posicionamento sobre pautas dos
poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário.
https://bit.ly/3rw4Ppi

Em Dubai, Edvaldo Nogueira fala da Agenda 2030 como instrumento
para enfrentar desafios

Agenda 2030 como ferramenta
para transformação de desafios em
oportunidades foi tema da apresentação do presidente da FNP, Edvaldo
Nogueira, no dia 25, em Dubai. O governante participou de uma sessão
plenária da 5ª Conferência Global sobre Tecnologia e Inovação Sustentáveis (G-STIC), evento que ocorreu no

contexto da Expo 2020 Dubai, em outubro. Edvaldo esteve nos Emirados
Árabes Unidos também para outras
agendas. Além de visitas técnicas,
o presidente da FNP esteve com a
chefe da Divisão de Práticas Urbanas
do ONU-Habitat, Shipra Narang Suri,
para tratar das metas de desenvolvimento sustentável dentro de um

programa da Organização das Nações Unidas (ONU) de revisão dos
planos estratégicos das cidades.
https://bit.ly/3IckSOR
https://bit.ly/31qikfn
https://bit.ly/3DbW3io

Prefeito Dário representa FNP em evento sobre promovido pela OPAS/OMS
e Sustentáveis: Desafios Atuais e Futuros”, organizado pela Organização
Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) no
Brasil. https://bit.ly/31kUOQG

O prefeito de Campinas/SP, Dário
Saadi, vice-presidente de Saúde da
FNP, defendeu, no dia 26, a sustentabilidade como política de todas as áreas
do Poder Público. O governante representou a entidade na mesa de abertura do 1º seminário “Municípios, Cidades,
Comunidades e Territórios Saudáveis

FNP e Fundação Vanzolini debatem combate à desigualdade social por meio de inclusão digital

O fenômeno da exclusão digital está ligado aos marcadores de
desigualdade, como território, gê-
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nero e raça. A conclusão foi levantada durante a segunda edição do
webinar “Cidades inteligentes e
humanas: desafios e caminhos da
gestão municipal”, realizada pela
FNP em parceria com a Fundação
Vanzolini no dia 29. O tema proposto, “Inclusão digital é inclusão social”, motivou a discussão em torno
dos investimentos em tecnologia
por parte dos municípios. “Como a

maior parte dos recursos vai para
outras áreas, como saúde e educação, sobra muito pouco para investir em tecnologia”, observou o prefeito de Cachoeiro do Itapemirim/
ES, Victor Coelho, vice-presidente
de Governo Digital da FNP.
https://bit.ly/3xLUzds
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Jovens prefeitos consolidam as pautas prioritárias que estarão na agenda do grupo
Financiamento das cidades, inovação na administração pública e
arranjos federativos para resíduos
sólidos. São esses os três temas que
irão nortear a pauta de jovens governantes municipais, grupo mobilizado pela FNP. Em reunião no dia 29,
líderes municipais com menos de

40 anos elencaram os desafios prementes a serem trabalhados a partir
do compartilhamento de experiências e de debates.
https://bit.ly/3EkAT2O

NOVEMBRO
Prefeitos debatem desafios e perspectivas para municípios do g100
No dia 4, prefeitas e prefeitos do
g100 se reuniram virtualmente para
debater pautas sobre perspectivas e
oportunidades para o grupo, que representa municípios populosos com
baixa receita per capita e alta vulnerabilidade econômica. A prefeita de
Caruaru/PE, Raquel Lyra, vice-presidente do g100 pela FNP, conduziu

o encontro e apresentou desafios
e iniciativas voltadas para esses
municípios.
https://bit.ly/3mLX2AE

Prefeito de Niterói integra delegação da FNP na COP 26
O prefeito de Niterói/RJ, Axel Grael, participou ativamente da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas (COP 26), que
reuniu representantes de aproximadamente 200 países em Glasgow, na
Escócia. O vice-presidente de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da FNP participou de debate
sobre a importância dos governos locais e a Declaração de Edimburgo.
https://bit.ly/3D26BRW

Trinta municípios do Paraná aderem à Rede Estratégia ODS
Trinta municípios paranaenses
aderiram à Rede Estratégia ODS e
ao programa Cidades Sustentáveis.
A cerimônia se deu no dia 8, em Maringá/PR, durante o primeiro encontro regional do estado para sensibilizar a implementação da Agenda
2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na go-

vernança e nos instrumentos de
planejamento municipal. O prefeito
Ulisses Maia, 2º Secretário Nacional
pela FNP, participou do evento.
https://bit.ly/3Hai6t8
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FNP e Fiocruz promovem pesquisa para saber as dificuldades que g100 tem na
implementação dos ODS
No dia 10, governantes e gestores de municípios que integram
o g100 participaram de
um encontro virtural
para discutir os efeitos
da Agenda 2030 e a implementação dos ODS.
O webinar, promovido
pela Fiocruz e a FNP, faz
parte de uma parceria

entre as entidades no objetivo de
fortalecer o desenvolvimento local sustentável desses municípios
e avaliar as barreiras e o que pode
facilitar a incorporação da Agenda
2030 na gestão municipal das cidades do g100.
https://bit.ly/3EdfbO j

Para FNP, projeto que prevê contratação definitiva de 90% dos professores fere
autonomia municipal e tem caráter inconstitucional
Representantes de estados e
municípios destacaram, no dia
12, a inconstitucionalidade do PL
5717/2019, ao propor a contratação
obrigatória e definitiva de 90% dos
professores da rede de ensino sem
prever contrapartidas e garantia de
recursos aos entes. O projeto de lei
foi discutido em audiência pública
virtual promovida pela Comissão

denador de Articulação Política da
FNP, Jeconias Rosendo Júnior. Segundo ele, a FNP defende que a excelência na gestão pública só será
obtida com profissionais qualificados e engajados.
https://bit.ly/3G66qWY
de Educação da Câmara de Deputados, com a participação do coor-

FNP apresenta AcessoCidades em evento na Espanha

A FNP participou do primeiro
“Encuentro Estatal de Gobiernos

Locales y Cooperación Internacional
al Desarrollo”, evento internacional
realizado em Córdoba, na Espanha,
para trocar experiências sobre ações
realizadas nos países presentes. Os
coordenadores Paulo Oliveira, de
Relações Internacionais, e César Medeiros, de Projetos, apresentaram o
AcessoCidades, projeto em parceria

com Espanha e Itália para qualificar
políticas de mobilidade urbana no
Brasil com vistas ao desenvolvimento sustentável e ao combate às desigualdades sociais, raciais e de gênero. https://bit.ly/3rw1u9B

Prefeitos brasileiros participam do principal evento internacional de cidades inteligentes
FNP no principal evento internacional para o setor de cidade inteligente. “Temos aqui uma delegação de
prefeitos e vices que representam a
vontade de fazer negócios e o comprometimento de poder transformar nossas cidades. Por consequência, queremos ajudar a transformar
nosso Brasil a enfrentar as graves
crises que atravessa. Mas com muito trabalho, vamos conseguir superá-las”, afirmou o prefeito durante o
evento. https://bit.ly/3plgBQq
Também cumprindo agenda fora
do país, uma delegação de prefeitos,
liderada por Miguel Coelho, de Pe-
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trolina/PE, participou do Smart City
Expo World Congress, em Barcelona, na Espanha, representando a
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Federalismo brasileiro é assunto em debate no Fórum de Lisboa
No dia 16, o secretário-executivo
da entidade, Gilberto Perre, participou do IX Fórum Jurídico de Lisboa,
em Portugal. O representante da
FNP falou sobre o papel do federalismo e a importância na revisão de
alguns entendimentos desse modelo de Estado. Durante o debate, Perre
afirmou que com o surgimento de

governos claramente autoritários em
todo o mundo, é “oportuno, sim, continuar apostando no federalismo”,
mas que algumas premissas precisam ser atualizadas para alcançar
um federalismo 4.0.
https://bit.ly/3dbwvXW

Prefeitos falam sobre experiências brasileiras durante congresso em Barcelona
evento, Ugo Valenti. Além das reuniões, os prefeitos e vices participaram de palestras e visitas técnicas.
https://bit.ly/31nhRtZ

Dando continuidade à agenda
no Smart City Expo World Congress,
na Espanha, a delegação de prefeitos da FNP participou de uma série
de agendas voltadas para o municipalismo. Entre elas, um encontro
com a prefeita de Barcelona, Ada
Colau; com o presidente do evento, Ramón Roca; e com o diretor do

FNP encerra participação no principal evento internacional para cidades inteligentes
Prefeitos e vice-prefeitos brasileiros encerraram,
no dia 19, a participação
no Smart City Expo World
Congress, em Barcelona, na
Espanha. A delegação representou a FNP no evento,
realizou visitas técnicas, par-

ticipou de debates e trocou experiências para encontrar soluções
cada vez mais inteligentes para os
municípios.
https://bit.ly/3Ib6aHX

Jacareí sanciona lei que incorpora ODS em todas suas políticas públicas
Jacareí/SP foi mais uma cidade a
adotar a Agenda 2030 e os Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável
(ODS) como diretrizes de políticas
públicas municipal. A lei foi sancionada no dia 18, durante o evento
“Caminhos para a Transformação
– Agenda 2030 e ODS”, que apresentou a incorporação dos ODS no
currículo escolar dos alunos das es-

Paraíba. O prefeito da cidade, Izaias
Santana, integrante do Conselho
Fiscal da FNP, e a prefeita de Francisco Morato/SP, Renata Sene, vice-presidente de Parcerias em ODS,
participaram do evento.
https://bit.ly/3rscLYz

colas públicas da região do Vale do

Prefeitos participam de evento com foco na melhoria da gestão das cidades
A prefeita de Caruaru/PE e presidente do g100, Raquel Lyra, e o
prefeito de Ribeirão das Neves/MG
e vice-presidente de PPPs em Iluminação Pública da FNP, Junynho
Martins, participaram, no dia 22, do
evento promovido pelo Centro de
Liderança Pública (CLP) para apresentar a segunda edição do Ranking

de Competitividade dos Municípios,
que tem como objetivo apoiar líderes públicos brasileiros nas tomadas
de decisões, com foco na melhoria
da gestão das cidades.
https://bit.ly/3xMVbzM
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Dirigentes da FNP buscam alternativas para financiar o transporte público
Liderada pelo presidente
da FNP, Edvaldo Nogueira,
uma comitiva da diretoria da entidade participou,
no dia 24, de uma série de
agendas com o Legislativo e o Executivo federal em
Brasília/DF. As audiências
ocorreram um dia antes do
início das atividades da 81ª
Reunião Geral da FNP, em
Aracaju/SE, e fizeram parte

da mobilização da FNP em busca
de avanços nas pautas de socorro
emergencial ao transporte público.
Prefeitos também reforçaram a importância de pautar e aprovar com
celeridade um novo prazo para aplicação do mínimo constitucional da
Educação, previsto na PEC 13/2021.
https://bit.ly/3oeQzyY

81 Reunião
Geral da

Frente Nacional
de Prefeitos
25 e 26 de novembro de 2021
Aracaju/SE

Conectar debate compra de insumos e empossa Conselho de Prefeitos
com o Ministério da Saúde para vacinação de crianças entre 5 e 11 anos e
ações realizadas pelo Conectar para
avançar na gestão da saúde nos municípios. https://bit.ly/3ochxr8

Dando início às atividades da 81ª
Reunião Geral, em Aracaju/SE, o prefeito de Florianópolis/SC e presidente do Conectar, Gean Loureiro, deu
posse ao Conselho de Prefeitos do
consórcio, liderado pela FNP. Durante a atividade, realizada na manhã do
dia 25, o prefeito anunciou tratativas

Prefeitos destacam transporte e aplicação do mínimo em educação como temas
prioritários da pauta da FNP

Ainda no dia 25, os mais de 60
prefeitos que se reuniram em Aracaju/SE discutiram temas prioritários para os municípios, dentre
eles transporte público e educação.
Prefeitas e prefeitos levantaram os
temas a serem levados para o Congresso Nacional e governo federal,
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como a PEC 13/2021, que trata do
mínimo constitucional na educação. Nesse mesmo dia, a FNP lançou
também o Multi Cidades 2022, que
compila dados fiscais dos municípios de todo o Brasil, e fóruns e redes
de secretários apresentaram suas
demandas. https://bit.ly/3lu630m
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Prefeitos apontam diretrizes para promoção de eventos e festas populares como o
Carnaval

No segundo dia de atividades
presenciais da 81ª Reunião Geral,
prefeitas e prefeitos se mobilizaram para pactuar diretrizes para
a realização de atividades festivas
nos municípios, como Carnaval. A
orientação foi dada pelo anfitrião
do evento, prefeito Edvaldo Nogueira, presidente da FNP, que sugeriu
que as medidas “sejam pautadas

em informações científicas confiáveis e com a implementação de
normas que favoreçam a segurança da população.” Outros assuntos
também foram debatidos, como financiamento do transporte público,
perspectivas da saúde pública para
o pós-pandemia, Lei de Improbidade Administrativa, Estratégia ODS,
além de reuniões paralelas realiza-

das entre mulheres governantes e
entre jovens prefeitos.
https://bit.ly/3xNFQPt

Prefeitos relatam preocupação com colapso no transporte e aplicação do mínimo da
educação em carta para o Congresso

Ainda no dia 26, prefeitas e prefeitos reunidos em Aracaju/SE relataram preocupação com as pautas
urgentes das médias e grandes cidades. O presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira, recebeu das

mãos do presidente Edvaldo Nogueira a Carta de Aracaju, em que
governantes municipais compilaram temas como o iminente colapso no transporte público coletivo e
a urgência na aprovação da PEC 13,

dentre outros assuntos.
https://bit.ly/3xJVUkY
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DEZEMBRO
FNP participa de debate sobre saneamento básico na Câmara dos Deputados

Prazos e condições para universalizar serviços de água e esgoto nos

DiaD

municípios foram alguns dos pontos abordados durante o seminário “O novo marco do saneamento”,
que aconteceu no dia 7, na Câmara
dos Deputados. O prefeito de Feira
de Santana/BA, Colbert Martins, vice-presidente de Infraestrutura da
FNP, participou do debate e defendeu a inclusão dos municípios na discussão e nas decisões de forma mais

efetiva. “As decisões sobre o tema
estão focadas nos estados, estamos
a reboque disso. A Constituição Federal diz que o município é titular do
serviço, mas o que está havendo hoje
é uma relativização dessa titularidade”, destacou. https://bit.ly/329htzD

MOBILIZAÇÃO DE PREFEITAS
E PREFEITOS EM BRASÍLIA

Prefeitos se reúnem com Lira e Pacheco para pedir apoio às pautas prioritárias

Mobilizados pela FNP, governantes locais estiveram no Congresso
Nacional dando visibilidade aos pleitos das médias e grandes cidades,
que passam pela aprovação da PEC
13/2021 e alternativas para o financiamento do transporte. Na ação,
denominada “Dia D” durante a 81ª
Reunião Geral, dirigentes da entidade estiveram com os presidentes da
Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e
do Senado, Rodrigo Pacheco.
Financiamento do transporte
público urbano
A alternativa apresentada pelos
governantes é um subsídio da União
de R$ 5 bilhões, a ser usado para financiar as gratuidades de idosos. “O
problema não é financeiro, é orça-

mentário, onde cortar para atender
essa demanda. É um tema prioritário e carece de atenção”, considerou
Lira. Já Pacheco se mostrou sensível
à pauta e afirmou estar ciente da gravidade da situação do transporte no
país.
Governantes municipais também
trataram do assunto com os deputados Hugo Leal, relator do Orçamento
para 2022, e Ricardo Barros, líder do
governo na Câmara, que se comprometeu em ajudar os prefeitos.
PEC 13/2021
Na tentativa de conseguir que a
PEC 13/2021 fosse aprovada na Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ), os governantes locais reforçaram posicionamento e o articularam
com deputados, reafirmando sua in-

tenção de garantir R$
15 bilhões para o ensino. Apesar do apoio
declarado de deputados como Silvio Costa
Filho, Carlos Zaratini,
Rodrigo Coelho, Eduardo Cury e Bia Kicis,
a deputada Fernanda
Melchionna pediu vistas à proposta.
Dado aos ritos na tramitação, para
ser aprovada em 2020, a PEC precisaria ir direto ao plenário. “Todo esforço
nesse sentido agora é pouco. Essa
mobilização não pode parar”, ainda
declarou Lira na ocasião.

https://bit.ly/3pZyTaf
https://bit.ly/3GLflgI

CONQUISTA
FNP

Senadores protocolam projeto de lei de auxílio para o transporte coletivo urbano
A demanda de dirigentes da
FNP por alternativas para o financiamento do transporte público
urbano mobilizou senadores. Nelsinho Trad e Giordano protocolaram, no dia 13, um projeto de lei
para custear a gratuidade dos idosos. De acordo com a proposta, o
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Programa Nacional de Assistência
à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas (PNAMI) vai garantir
assistência financeira e diminuir
o impacto nas tarifas pagas pelos
demais brasileiros que utilizam
esse serviço público. Para a implementação do programa emergen-

cial, estima-se que seja necessária
a destinação de R$ 5 bilhões. Valores por cidade serão contemplados por meio de emenda ao
projeto. https://bit.ly/3yw5FDO
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Municípios do g100 poderão ter dobrados recursos destinados para custear
merenda escolar
A inclusão de municípios do g100
no Projeto de Lei 8816/17 foi um dos
pleitos apresentados também no dia
13 pela prefeita de Abaetetuba/PA,
Francineti Carvalho. A governante
representou a FNP na audiência pública que tratou sobre o incremento
no valor per capita, repassado a localidades onde há extrema pobreza, para

custear a merenda escolar. A governante também pleiteou que gastos
com a merenda pudessem ser computados no mínimo de 25% das receitas, vinculados constitucionalmente à
educação. https://bit.ly/3F4U5C0

CONQUISTA
FNP

PEC 13/2021 é aprovada na CCJ da Câmara dos Deputados

Reflexo de intensa mobilização

da FNP, no dia 14 a PEC 13/2021 foi
aprovada na CCJ da Câmara dos
Deputados. A proposta garante
aplicação na educação até 2023 de
todos os recursos eventualmente
não investidos em 2020 e 2021 para
cumprir o mínimo constitucional.
Os prefeitos de Aracaju/SE, Edval-

do Nogueira, presidente da FNP,
e de Petrolina/PE, Miguel Coelho,
secretário-geral da entidade, estiveram em Brasília acompanhando
a sessão. https://bit.ly/3FE9tFK

Presidente da FNP articula celeridade na tramitação de projeto para financiar gratuidade
de idosos no transporte

CONQUISTA
FNP

O presidente da FNP, Edvaldo
Nogueira, prefeito de Aracaju/SE,
reuniu-se, no dia 15, com o senador Nelsinho Trad. Autor de um
projeto de lei, protocolado na primeira quinzena de dezembro na
Casa para custear a gratuidade
dos idosos no sistema de transporte público urbano, o parlamentar se comprometeu em articular
para pautar o projeto com urgên-

cia e fazer com que entre no Orçamento Geral da União já em 2022.
Com a expectativa de que o projeto possa atender no curto prazo

às demandas de cidades com sistema de transporte público urbano estruturado, a FNP enviou no
mesmo dia um of ício ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco,
pedindo ainda mais celeridade na
tramitação.
https://bit.ly/3p01hd5

Senado aprova regulamentação de entidades de representação municipal
Ainda no dia 15, o Plenário do
Senado aprovou o PLS 486/2017, de
autoria do senador Antonio Anastasia, que regulamenta a atuação de
entidades de representação muni-

cipal. Na forma do substitutivo do
relator, senador Davi Alcolumbre,
o projeto seguiu para a Câmara
dos Deputados, e se aprovado terá
efeito direto nas entidades como a

FNP, que atuou para que o projeto
prosperasse. https://bit.ly/3mrz5y3

FNP e Coimbra firmam parceria para desenvolvimento das cidades brasileiras
O prefeito de Canoas/RS, Jairo
Jorge, vice-presidente de Relações
Internacionais da entidade, esteve
em Coimbra (Portugal), no final da
primeira quinzena de dezembro,
para formalizar a Cooperação Técnica e Institucional entre FNP e o
Centro de Estudos Sociais (CES) da
Universidade de Coimbra. A parceria
vai oferecer projetos de desenvolvi-

quisas a serem realizadas a partir do
projeto serão voltadas para as áreas
de governança, participação, mobilidade, inovação na gestão pública
e desenvolvimento econômico no
pós-pandemia.
https://bit.ly/32uoJqh
mento para as cidades brasileiras.
De acordo com o governante, as pes-
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