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Com 28 anos de história, a FNP é uma entidade suprapartidária 
e única representante dos municípios brasileiros dirigida 
exclusivamente por prefeitas e prefeitos em efetivo exercício de 
mandatos.

Tem como foco de atuação os 400 municípios com mais de 80 mil 
habitantes.

A FNP representa:

100%
das capitais

60% dos 
habitantes

75% do 
PIB do país

O Brasil vive aqui



Frente Nacional de Prefeitos

A FNP desenvolve projetos com parceria e apoio de instituições nacionais e internacio-
nais para promover a pauta das cidades no pacto federativo e fortalecer as capacidades 
dos municípios. O objetivo é proporcionar apoio técnico, metodológico e compartilhar 
conhecimento para a implementação e o aprimoramento de políticas púbicas de diversas 
áreas, tais como: finanças, mobilidade urbana, educação desenvolvimento econômico 
local.

Veja abaixo os projetos vigentes:

PROJETOS

Projetos Financiador Vigência

PoliSUS – Planejamento e Gestão em Saúde
Jonhson e Jonhson
e parceiros

2017 - 2017

Conviva – Inovação na Gestão da Rede Públi-
ca de Educação - Plataforma Conviva

Instituto Natura
e parceiros

2017 - 2017

FGV – Monitoramento e Avaliação na imple-
mentação de Políticas Públicas

Fundação Getúlio Vargas 2017 - 2017

Mobilidade Urbana Ativa, Inclusiva e Segura – 
Ruas Completas: Cidade Compartilhada

ICS, Citi Foundation, Fia Foundation, 
Bloomberg Philanthriopies e World 
Resources Institute (WRI)

2017 - 2019

Sebrae – VI Convênio – Saber desenvolver Sebrae Nacional 2018 - 2019

Toyota – Inova Mob: Desafio de Mobilidade 
Urbana

Toyota Mobility Foundation 2018 - 2020

Rio 2016: Olimpíadas dos Direitos da Criança 
e do Adolescente

Delegação da União
Europeia no Brasil

2016 - 2018

Programa de Fortalecimento da Governança 
Local e da Articulação Interfederativa 
(Fortalecer Municípios)

Delegação da União
Europeia no Brasil

2016 - 2019 

5º Convênio: Projeto de Cooperação Técnica 
para melhoria do ambiente de negócios nos 
municípios e disseminação da REDESIM em 
prol do desenvolvimento sustentável

Sebrae Nacional 2015 - 2017
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PRINCIPAIS CONQUISTAS 2017

• Reajuste da verba para a merenda escolar 

• Aprovação pelo Senado da segunda fase do programa de repatriação

• Julgamentos favoráveis aos municípios pelo Supremo Tribunal Federal

• Prorrogação do prazo para gestores reclassificarem Restos a Pagar

• Autorização do MEC para abertura de novos cursos de medicina

• Aprovação pela Câmara da Medida Provisória que parcela dívidas munici-

pais com o INSS

• Veto do presidente da República ao projeto de Lei que permitia armas a 

agentes de trânsito

• Extensão do prazo para quitação pelos municípios de precatórios em regi-

me especial

• Veto ao porte de armas para agentes de trânsito é mantido pelo Congres-

so Nacional

• STF aceita pedido da FNP para atuar como amicus curiae em ações sobre 

ISS

• Promulgação da Emenda que aumenta prazo para pagamento de precató-

rios, pelo Congresso Nacional e regulamenta o uso de depósitos judiciais

• Portaria estende parcelamento dos débitos previdenciários consolidados 

aos municípios que têm RPPS

• Portaria do Ministério da Saúde sobre as normas de financiamento e 

transferências do SUS, que institui os dois blocos de financiamento da Saú-

de (custeio e investimento)

• Formação da bancada da FNP na Câmara dos Deputados
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JANEIRO

O ano iniciou com a atuação dos prefeitos 
da FNP na Suprema Corte com objetivo de 
apresentar a presidente da Casa, a ministra 
Cármen Lúcia, importantes pautas para os 
municípios em andamento no STF. Na oportu-
nidade, prefeitos e vice-prefeitos de 14 capi-
tais também apresentarem o posicionamento 
sobre um “protagonismo mínimo necessário” 
para discussões que envolviam a crise eco-
nômica e política pelas quais o país passa. A 
reunião foi motivada, ainda, pela busca de 
apoio na celeridade dos repasses dos valores 
da multa do programa de repatriação. 

Atenta às urgências dos municípios brasi-
leiros, a ministra Cármen Lúcia afirmou que 
a União deveria ser o primeiro Ente a ser 
cobrado, quando o assunto são processos 
judiciais de saúde. A magistrada afirmou 
que informaria à FNP o andamento de cada 
processo e o que pode ser feito no Supremo 

e no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). “O 
STF é o tribunal da Federação. Tudo aquilo 
que afetar estados e municípios e for judi-
cializado, vamos dar preferência”, destacou.

Além disso, a ministra também prometeu “paci-
ficar todas essas questões que estão em discus-
são no STF para facilitar a vida dos municípios e 
esse excesso de ações no Poder Judiciário”.

O grupo de governantes locais elencou, 
em um documento entregue à ministra, 12 
pontos prioritários, que envolviam as con-
tas municipais e dependiam de decisões da 
Justiça. A pauta entregue foi elaborada du-
rante reuniões preparatórias, organizadas 
pela FNP, que reuniram mais de 30 autori-
dades, entre prefeitos, procuradores-gerais 
e secretários de Fazenda das capitais.

https://goo.gl/U3WAVQ

Presidente do STF recebe prefeitos da FNP para debater pauta mu-
nicipalista

A FNP, em parceria com a Associação Brasi-
leira das Secretarias de Finanças das Capitais 
(Abrasf) e o Fórum de Procuradores Gerais 
das Capitais, promoveu reunião no dia 24, na 
sede da FNP, para tratar sobre os vetos da 
Lei Complementar (LC) n° 157/2016 e pre-
parar posicionamentos quanto ao tema para 
os prefeitos filiados à entidade.

A partir do texto sancionado, a cobrança 
do imposto passou a ser realizada no local 
onde é efetuada a venda do produto, com a 
devida emissão da nota fiscal, não devendo 

ser concentrado nos centros de distribui-
ção. Dessa forma, evitando o acúmulo de 
arrecadação dos municípios que sediam 
esse tipo de estabelecimento. 

Participaram da reunião secretários e procu-
radores de Aracaju/SE, Brasília/DF, Campinas/
SP, Campo Grande/MS, Cuiabá/MT, Fortaleza/
CE, Goiânia/GO, Macapá/AP, Maceió/AL, Pal-
mas/TO, Porto Alegre/RS, Rio de Janeiro/RJ, 
Salvador/BA, São Luis/MA e São Paulo/SP.

https://goo.gl/G7m8Yt

FNP realiza reunião para avaliar os vetos à Lei Complementar do ISS
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FEVEREIRO

FNP realiza oficina de trabalho para capacitar técnicos em projetos 
do PMAT

No dia 2, gestores dos municípios pernam-
bucanos, sendo 16 deles integrantes do 
g100 (grupo que reúne cidades brasileiras 
com mais de 80 mil habitantes, baixa renda e 
alta vulnerabilidade socioeconômica), par-
ticiparam da primeira oficina de trabalho do 
programa Fortalecer Municípios, com foco 
no Programa de Administração Tributária 
(PMAT).

Além das características técnicas gerais, 
produtos financiados e modalidades, foram 
apresentados aos participantes os resul-
tados gerados a partir do PMAT, como a 
desburocratização e informatização da 
administração tributária, criação da sala do 

empreendedor, abertura de microcrédito 
e outras infraestruturas. Esses benefícios 
são reconhecidos por contribuírem com o 
aumento da arrecadação do Imposto Sobre 
Serviços (ISS) e de outros tributos, além de 
convergem para a agenda do desenvolvi-
mento econômico local.

Segundo o ex-prefeito de Jaboatão dos 
Guararapes/PE, Elias Gomes, a adequada 
aplicação de todas as ferramentas dispo-
nibilizadas pelo PMAT resultou em um 
aumento de 19% na receita do município 
pernambucano.
 
https://goo.gl/vjViVG

FNP firma projeto com a União Europeia para fortalecimento dos 
municípios
Com o objetivo de contribuir para o apri-
moramento e consolidação do federalismo 
brasileiro e o desenvolvimento dos muni-
cípios, a FNP firmou parceria com a União 
Europeia em torno do projeto “Fortalecer 
Municípios – Programa de Governança 
Local e Articulação Federativa”. O Progra-
ma trabalha com duas estratégias centrais: 
a construção de um marco regulatório e o 
aprimoramento da governança municipal.

Marco Regulatório
Para fortalecer e disciplinar a representa-
tividade dos municípios no Pacto Federa-
tivo, o programa prevê a construção de um 
marco regulatório para as entidades muni-

cipalistas. Busca, ainda, o desenvolvimento 
de um instrumento de monitoramento das 
pautas de interesse e impacto dos municí-
pios no Congresso Nacional, para ampliar a 
influência e capacidade dos municípios nos 
processos de decisão.

Aprimoramento da governança municipal
Para fortalecer os municípios no âmbito 
local, foram desenvolvidos instrumentos 
de empoderamento municipal, tal qual o 
PMAT com foco nos municípios do g100, 
com propósito de superar a dificuldade em 
acessar os financiamentos do programa.
Além do PMAT, programa do Banco Na-
cional do Desenvolvimento (BNDES) que 



Frente Nacional de Prefeitos

financia projetos de aprimoramento e mo-
dernização da gestão, essa frente do pro-
jeto da FNP com a União Europeia conta, 
ainda, com capacitação em Instrumentos 
de Transparência e Dados Fiscais e Tópicos 
em Parcerias-Público Privadas (PPPs).

Para participar de projetos desenvolvidos 
e gerenciados pela FNP, é necessário que 
os municípios sejam filiados e adimplentes 
com as anuidades da entidade.

https://goo.gl/BDHfQL

FNP produz nota técnica sobre o uso de depósito judicial para 
pagamento de precatórios

Presidente da FNP se reúne com ministro Imbassahy

Após reunião articulada com a presidente 
STF, a ministra Cármen Lúcia, a FNP divulgou, 
no dia 3, uma nota técnica para esclarecer 
dúvidas sobre o uso de depósito judicial para 
pagamento de precatórios. O tema foi assun-
to da reunião, no dia 31 de janeiro, ocasião 
em que a magistrada se comprometeu em 
levar o caso para análise do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) e entrar em contato com 
presidentes dos Tribunais de Justiça e do 
Banco do Brasil, em busca de entendimentos.

O objetivo do documento foi contribuir com 
os prefeitos, que estavam com dificuldades 
para acessarem o uso dos depósitos judi-
ciais para a quitação dessas dívidas e bus-
cavam segurança jurídica. Na nota, foram 
abordadas quatro possíveis situações jurídi-
cas e orientações na forma de proceder em 
cada caso.

https://goo.gl/kurHpW

A construção de uma agenda prioritária 
para os municípios debaterem com o go-
verno federal e Congresso Nacional foi 
pauta de reunião entre o prefeito de Belo 
Horizonte/MG, Marcio Lacerda, presiden-
te da FNP, e o ministro da Secretaria de 
Governo da Presidência da República, An-
tonio Imbassahy, no dia 8, em Brasília/DF.

A partir da reunião, objetivando à retoma-

da do crescimento econômico do país, os 
pleitos mais urgentes foram construídos 
pelos prefeitos, com a colaboração técni-
ca de representantes de fóruns e rede de 
secretários municipais. Também foi pauta 
da audiência a construção do IV Encontro 
dos Municípios com o Desenvolvimento 
Sustentável (EMDS).

https://goo.gl/Rd3wyJ

Conquista FNP: Governo federal anuncia reajuste da verba para a 
merenda escolar
A FNP comemorou no dia 8 mais uma 
conquista para os municípios. Em soleni-
dade no Palácio do Planalto, o ministro da 
Educação, Mendonça Filho, e o presidente 
da República, Michel Temer, anunciaram 
a liberação de R$ 465 milhões para o Pro-

grama Nacional de Alimentação Escolar 
(Pnae) no ano de 2017.

O prefeito de Belo Horizonte/MG, Marcio 
Lacerda, presidente da entidade, foi um 
dos convidados para o ato solene. “Esse 
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aumento é demanda da FNP há muito 
tempo, afinal são sete anos sem reajuste. É, 
certamente, uma vitória fruto também do 
nosso trabalho”, destacou. Lacerda também 

falou sobre o atual cenário de crise do país. 
“Temos uma enorme agenda de mudanças, 
mas tudo que se fizer tem que ser em favor 
de quem mais precisa”, defendeu.

Parceiros do IV EMDS colaboram para a construção das Salas 
Temáticas

Ministro José Serra declara apoio ao IV EMDS

Oficina do Instituto MDT é realizada na sede da FNP

Instituições parceiras do IV EMDS conhe-
ceram, no dia 7, na sede da FNP, em Bra-
sília/DF, a metodologia para a construção 
das 22 Salas Temáticas do maior evento 
sobre sustentabilidade urbana do país.

A proposta da FNP é que os parceiros do 
evento pudessem construir, conjuntamen-
te, as Salas Temáticas, propondo títulos e 
ementas, temáticas, moderadores, comen-

taristas e debatedores. Além disso, a reu-
nião teve como meta alinhar os objetivos; 
esclarecer dúvidas; atualizar os presentes 
sobre o andamento dos preparativos; 
acertar o cronograma; propiciar a intera-
ção entre todos os coordenadores e acatar 
sugestões de participações.

https://goo.gl/5jMdpG

O prefeito de Belo Horizonte/MG, Marcio 
Lacerda, presidente da FNP, esteve com 
o ministro das Relações Exteriores, José 
Serra, para tratar da pauta do IV EMDS. A 
reunião foi realizada no dia 8 de fevereiro, 
no Palácio do Itamaraty, em Brasília/DF. 

Entusiasmado com a proposta, Serra decla-
rou apoio ao evento e colocou os técnicos 
ministério à disposição da FNP.

https://goo.gl/rbm4T7

O Instituto do Movimento Nacional pelo 
Direito ao Transporte Público de Qualida-
de para Todos (MDT) realizou, no dia 14, a 
segunda oficina para a criação de um plano 
de gestão para o instituto. A agenda ocor-
reu na sede da FNP, em Brasília/DF.

“O MDT é uma articulação que tem 13 
anos de existência e, no ano de 2016, se 

tornou um instituto. Aí o conselho editor 
achou que era a hora de fazer um plano de 
gestão. Por isso, achamos importante fazer 
duas oficinas, a primeira aconteceu em São 
Paulo/SP, no final do ano de 2016, e agora 
em Brasília/DF”, destacou o diretor execu-
tivo do MDT, Nazareno Stanislau Affonso.

https://goo.gl/fLE12c
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FNP comemora aprovação na Câmara da nova fase do programa de 
repatriação

Campanha “Respeitar Proteger Garantir” é lançada no Rio de 
Janeiro

Conjunto de medidas para viabilizar Concessões e PPPs nos 
municípios será apresentado durante IV EMDS

O Plenário da Câmara dos Deputados 
aprovou, no dia 15, o Projeto de Lei 
6568/16, do Senado Federal, referente à 
segunda fase do programa de repatriação, 
que reabriu o prazo para regularização de 
ativos mantidos ou enviados ilegalmen-
te ao exterior. O tema fez parte da pauta 

da FNP e esteve em evidência no final de 
2016, quando a entidade conquistou re-
passe do valor proveniente da multa do 
programa aos municípios, para o fecha-
mento de contas do mesmo ano.

https://goo.gl/v7UDGT

O Carnaval do Rio de Janeiro/RJ foi o pri-
meiro grande evento de 2017 a contar com 
as ações da campanha “Respeitar Proteger 
Garantir: todos juntos pelos direitos de 
crianças e adolescentes”. A iniciativa foi 
lançada no dia 21, em solenidade no Mu-
seu do Amanhã, na capital fluminense, com 
a presença do prefeito anfitrião, Marcelo 
Crivella, e da prefeita de Caruaru/PE e 
representante da FNP, Raquel Lyra.
A prefeita Raquel reiterou o compromisso 

da entidade em promover ações e fomen-
tar a implementação de políticas públicas 
nas cidades, voltadas à proteção de crian-
ças e adolescentes. “A campanha Respeitar 
Proteger Garantir já foi um sucesso nos 
grandes eventos do ano passado e, agora 
no carnaval vai dar ainda mais visibilidade 
à importância de cuidarmos das nossas 
crianças e adolescentes”, disse Raquel Lyra.

https://goo.gl/FRM9LP

Em reunião no ministério do Planejamen-
to, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) no 
dia 22, o prefeito de Belo Horizonte/MG, 
Marcio Lacerda, presidente da FNP, rea-
firmou a necessidade de buscar soluções 
que viabilizem e incentivem a adoção de 
programas de Concessões e de PPPs nos 
municípios. O encontro contou com a parti-
cipação do ministro Dyogo de Oliveira; do 
secretário de Desenvolvimento da Infraes-
trutura do MPDG, Hailton de Almeida; do 
presidente da Câmara Brasileira da Indús-
tria da Construção (Cbic), José Carlos Mar-
tins, e de representantes da Caixa, Banco 

do Brasil, BNDES, Ipea, Programa de Par-
cerias de Investimentos (PPI) e da Agência 
Brasileira Gestora de Fundos Garantidores 
e Garantias (ABGF).

Como desdobramento da audiência, a rea-
lização de uma nova reunião para discutir 
um modelo consensual, com objetivo de 
apresentá-lo durante o IV EMDS, como um 
conjunto de medidas que contemplasse as 
necessidades para a viabilização das conces-
sões e PPPs nos municípios de médio porte.

https://goo.gl/yNjZrX
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MARÇO

Presidente da FNP fala sobre a Portaria que institui o SUS Legal 

Relator de PEC que analisa a Cide Municipal é favorável à proposta 
da FNP

Em reunião no dia 3, com o ministro da 
Saúde, Ricardo Barros, o prefeito de Belo 
Horizonte/MG, Marcio Lacerda, presi-
dente da FNP, agradeceu o empenho do 
ministério na criação do SUS Legal. A 
iniciativa simplifica normas para repasse 

dos recursos federais do Sistema Único de 
Saúde (SUS), com regras de transição para 
que não houvesse descontinuidade dos 
serviços.

https://goo.gl/xN5G4E

O deputado Mario Negromonte Junior 
(BA), relator da Proposta de Emenda à 
Constituição 159-A, apresentou, no dia 7, 
parecer favorável à Contribuição de In-
tervenção no Domínio Econômico (Cide) 
Municipal sobre os combustíveis, como al-
ternativa para o barateamento das tarifas. 
A proposta, que vem sendo trabalhada 
pela FNP, desde 2013, foi detalhada pelo 
parlamentar, em relatório apresentado na 
Comissão Especial que analisa a PEC. 

No dia 15, a Comissão especial aprovou a 

recomendação da FNP de ter a Cide Mu-
nicipal sobre os combustíveis como alter-
nativa para o barateamento das tarifas. 

Cide Municipal
Pela proposta da FNP, a Cide Municipal 
sobre os combustíveis subsidiaria parte 
do custo das tarifas de transporte cole-
tivo. A iniciativa seria de autonomia dos 
municípios e Distrito Federal, por meio de 
legislação própria.

https://goo.gl/4Z6Gzf / https://goo.gl/35mjWM

No dia 9, integrantes do Fórum Nacional de 
Procuradores-Gerais das Capitais Brasileiras 
elegeram a sua nova diretoria, durante reu-
nião realizada na sede da FNP, em Brasília/DF.

O procurador-geral de Rio Branco/AC, Pas-
cal Khalil, foi eleito novo presidente, como 
vice, o procurador-geral de Fortaleza/CE, 
José Leite, e, como secretário, o procura-
dor-geral de São Paulo/SP, Ricardo Ferrari. 

Além das discussões sobre a nova diretoria, 
também foram tratadas questões sobre pre-
catórios e as dificuldades de liberação dos 
depósitos judiciais pelos tribunais de justiça 
e bancos, a organização do fórum e temas 
urgentes da pauta.

https://goo.gl/o9pQHE

Fórum de Procuradores elege nova diretoria na sede da FNP
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Conquista FNP: Senado aprova segunda fase do programa de 
repatriação

Jonas Donizette é lançado candidato à presidência da FNP

Presidente da FNP participa de seminário sobre saneamento

FNP contesta aplicação do novo regime de pagamento de precatórios

O Senado Federal aprovou, no dia 14, o 
projeto de Lei que reabre o prazo para 
regularização de ativos mantidos ou envia-
dos ilegalmente ao exterior, dando início à 
segunda fase do programa de repatriação. 

Após a aprovação, FNP seguiu para acom-
panhar a sanção presencial.

https://goo.gl/FHuqmi

Durante o lançamento regional do IV EMDS, 
em São Paulo/SP, no dia 17, o prefeito de 
Campinas/SP, Jonas Donizette, foi lança-
do como candidato à presidência da FNP. 
Composta por prefeitos em exercício de 

mandato, a eleição e posse da nova diretoria 
da entidade, neste ano, ocorrem durante o 
IV EMDS, em abril, em Brasília/DF.

https://goo.gl/pJREie

Planejamento, insegurança jurídica, regula-
ção difusa e ausência de padrão nas dire-
trizes foram alguns dos desafios citados no 
seminário “As Soluções para o Saneamento 
Básico e os Recursos Hídricos no Brasil”, 
realizado pela Associação Brasileira da 
Infraestrutura e Indústrias de Base (AB-

DIB), no dia 16, em São Paulo/SP. A mesa 
de abertura “A articulação entre União, 
Estados e Municípios” contou com a parti-
cipação do prefeito de Belo Horizonte/MG, 
Marcio Lacerda, presidente da FNP.

https://goo.gl/S9yq2W

A FNP contestou, no dia 28, o entendi-
mento de alguns Tribunais de Justiça (TJ) 
locais, sobre a aplicação do novo regime de 
pagamento de precatórios, instituído pela 
Emenda Constitucional 94/2016. O Pedido 
de Providências foi aberto no Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), exemplificado 
pela situação de Rio Branco/AC e Porto 
Alegre/RS, com objetivo de produzir efei-
tos para todos os municípios brasileiros.

A entidade também produziu nota técnica, 
em parceria com o Fórum Nacional de Pro-
curadores-Gerais das Capitais Brasileiras e, 
caso houvessem sequestros antes da apre-
ciação do pedido liminar formulado pela 
FNP, o município deveria ajuizar ação própria 
perante o Poder Judiciário contra a decisão, 
utilizando-se dos fundamentos jurídicos 
constantes na Nota Técnica produzida.

https://goo.gl/hwqXfx
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ABRIL

Reunião com Presidente da Câmara para avançar nos pleitos da FNP

Governo federal anuncia R$ 10 bilhões de investimentos nas cidades

Governo Federal aceita parcelar débitos de municípios com o INSS 

Parceria FNP e IBGE 

Lançamento de Programas FNP – UE 

Em audiência realizada com prefeitos da 
FNP, no dia 25, o presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia, pediu que 
eles indicassem um parlamentar para ser 
o interlocutor da pauta municipalista na 

Casa, buscando organizar e facilitar a lista 
de prioridades dos municípios.

https://goo.gl/q9aqDh

Após articulação da FNP, o governo fede-
ral anunciou, durante a Solenidade Oficial 
do IV EMDS, a liberação de R$ 10 bilhões 
para investimento nas cidades. O anúncio 
foi feito pelos ministros Dyogo Oliveira, do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 

e Bruno Araújo, das Cidades, no dia 25. 
Os investimentos são destinados primei-
ramente à iluminação, gestão de resíduos 
sólidos, mobilidade e saneamento.

https://goo.gl/kckHBM

Após reivindicação da FNP, o presidente 
da República, Michel Temer, decidiu editar 
Medida Provisória de refinanciamento da 
dívida dos municípios com o INSS. A deci-

são foi anunciada em reunião com a nova 
diretoria da FNP, no dia 26.

https://goo.gl/iPXiyp

Foi assinado Termo de Compromisso entre 
a FNP e o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), no dia 26. O objetivo 
é incentivar os prefeitos de todo o país a 

utilizarem as informações do Instituto para 
planejamento de metas.

https://goo.gl/WJy9uU

No dia 26 foram lançados os programas 
Fortalecer Municípios e a segunda fase do 
projeto de Proteção a Crianças e Adoles-

centes em Eventos e Festas Populares.

https://goo.gl/7u7JQy
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IV ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM
O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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Sobre o maior evento de sustentabilidade urbana do país

Lançamentos Regionais

Durante o IV EMDS, 8755 participantes 
circularam nas Arenas de Diálogos, 22 
Salas Temáticas, TED-alikes, Eventos Par-
ceiros, Praça de Boas Práticas, Expo Cida-
des, Alameda das Fundações e Ponto de 
Encontro. Com uma pauta propositiva, a 
busca pela retomada do crescimento eco-
nômico de forma sustentável direcionou 
os debates durante o evento, que ocorreu 
de 24 a 28 de abril, no estádio Nacional 
Mané Garrincha, em Brasília/DF.

Já consolidado como o maior sobre susten-
tabilidade urbana do país, o evento é rea-
lizado bienalmente pela FNP, em parceria 
com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae).

Construído com base no contexto atual, o 
eixo central “Reinventar o financiamento 
e a governança das cidades” foi idealizado 
com o objetivo de promover o diálogo com a 
nova geração de prefeitos, para que pactuem 
alternativas para o enfrentamento da grave 
situação fiscal dos municípios brasileiros. 
Além de governantes locais, as atividades 
promovidas durante o IV EMDS abrangeram 
secretários e outros gestores municipais, 
governadores, representantes do governo 
federal, parlamentares, autoridades do Po-
der Judiciário, professores e universitários.

O evento também contou com um Conselho 
Curador composto por WRI Brasil Cidades 
Sustentáveis, União Europeia, Sebrae e Go-
verno do Distrito Federal.

Os lançamentos regionais preparatórios 
tiveram o objetivo de apresentar o IV EMDS, 
os projetos da FNP voltados para o desenvol-
vimento dos municípios e estimular a par-
ticipação dos governantes no maior evento 
sobre sustentabilidade urbana do país.

Mais de duas mil pessoas, de todas as cinco re-
giões do país, participaram dos 27 lançamen-
tos regionais para o IV EMDS. Iniciados em 
fevereiro de 2017, cerca de 400 municípios 
foram alcançados pela divulgação do evento.

Entre as cidades que sediaram os lançamen-
tos: Recife/PE (3 de fevereiro); Salvador/BA 
e Fortaleza/CE (10 de fevereiro); Campinas/

SP (17 de fevereiro); Porto Alegre/RS (8 
de março); Rio de Janeiro/RJ (9 de março); 
Contagem/MG (10 de março); Divinópolis/
MG (11 de março); João Pessoa/PB (16 de 
março); São Paulo/SP (17 de março); Mu-
riaé/MG (18 de março); Uberlândia/MG 
(22 de março); Uberaba/MG (23 de março); 
Apucarana/PR (24 de março); Manaus/AM 
(30 de março); Santos/SP (31 de março); 
Joinville/SC (31 de março); Palmas/TO (3 de 
abril); Brasília/DF (4 de abril); Poços de Cal-
das/MG e Vitória/ES (5 de abril); Almenara/
MG (6 de abril); Juiz de Fora/MG, Ribeirão 
Preto/SP e Aparecida de Goiânia/GO (7 de 
abril); Montes Claros/MG (8 de abril) e Var-
ginha/MG (11 de abril).
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Salas Temáticas

Arena de Diálogos

1. Pequenos Negócios e o Desenvolvimento 
Local - Encontro Nacional dos Agentes e 
Secretários Municipais de Desenvolvimento
2. Brasil Mais Simples - A melhoria do am-
biente de negócios
3. Economia Solidária para o desenvolvi-
mento sustentável
4. Inovações para transformar a gestão e 
qualificar o gasto
5. Os municípios do g100 demandam trata-
mento diferenciado e favorecido
6. Consórcios Públicos e governança me-
tropolitana em contexto de crise
7. Garantia da qualidade e do acesso uni-
versal à Saúde
8. PPPs e Concessões para viabilizar inves-
timentos
9. Financiamento e implementação da 
Nova Agenda Urbana e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS)
10. A ressignificação urbano-ambiental das 
cidades brasileiras: os negócios urbanos e o 
fortalecimento de sua função socioambiental

11. Cidades inteligentes, humanas e efi-
cientes
12. Desafios da mobilidade urbana
13. Os desafios federativos para a promo-
ção da cidadania e da transversalidade na 
Educação
14. Gestão de resíduos: recursos à disposi-
ção dos municípios
15. Eficiência energética, iluminação públi-
ca e energias renováveis
16. Estratégias para otimizar as receitas 
municipais
17. Cidadania, participação social e o direi-
to à cidade
18. Responsabilidades das políticas seto-
riais com a Juventude
19. Conhecer e Intervir: desafios dos go-
vernos locais no enfrentamento das desi-
gualdades sociais
20. Transparência na gestão, prevenção e 
combate à corrupção
21. Segurança hídrica e Saneamento
22. Desafios da Previdência Municipal 

De uma forma democrática, a Arena de 
Diálogos contou com três temas para serem 
discutidos entre palestrantes e participan-
tes do EMDS sobre assuntos pertinentes à 
gestão das cidades. No início de cada ses-
são, autoridades e especialistas convidados 

tiveram cerca de 15 minutos para exporem 
suas ideias. O dinamismo e a informalidade, 
características dessa atividade, oferecem 
a chance de os participantes serem pales-
trantes e ouvintes.  Nesta edição, os temas 
da arena foram:

Destinadas especialmente a secretários, técnicos e gestores municipais, as salas propor-
cionam que os participantes se aprofundassem em assuntos específicos. Nesta edição, 
foram 22 salas com temas atuais demandados pelos municípios. Abaixo, confira os assun-
tos discutidos durante todo o evento.

Arena 1: A democratização e a sustentabilidade dos sistemas de transporte público
Arena 2: Aprimorar o diálogo federativo para garantir qualidade na saúde pública
Arena 3: Indicadores de gestão e de qualidade de vida na administração municipal
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TED-alike

Praça de Boas Práticas

Ideias inspiradoras são sempre o diferencial dessa atividade. Os participantes do 
EMDS são convidados a vivenciar experiências impactantes em 13 temas relacionados 
à gestão das cidades.

Espaço dedicado para divulgação de pre-
miações/certificações onde prefeitos e 
agentes públicos municipais tiveram a 
chance de conhecer os detalhes das me-
lhores práticas locais, reconhecidas pelas 
principais premiações do Brasil e do mun-
do.

A praça se dividiu em dois espaços: as 
oficinas de práticas e os estandes oficiais, 
que são espaços reservados aos parceiros 
para divulgação de informações sobre a 
instituição e de questões relacionadas aos 
seus respectivos prêmios.

Entre as instituições que estiveram pre-
sentes: o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID); o Centro de atendi-
mento integrado para vítimas de violência 
sexual (ChildRood Brasil); o Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde (Conasems); a End Child Prostitu-
tion, Child Pornography and Trafficking 
of Children for Sexual Purposes (Rede 
EPCAT Brasil); a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV); a Fundação Banco do Brasil; a Mer-
cocidades; o Programa das Nações Unidas 
para Desenvolvimento (PNUD Brasil); o 
Sebrae, a Unicef e a ONG Viva Rio.

• Energia nas Cidades do Futuro - Daniel Paixão, Gerente Comercial da Sunew;
• Agenda dos ODS para as cidades brasileiras - Maristela Baioni, Coordenadora de 
Programa do PNUD;
• Mobilidade nas Cidades Inteligentes - Luis Gómez, Diretor Internacional Smart 
City Expo World Congress;
• Estava escrito nas estrelas... H2O - Paulo Sales, presidente da ADASA;
• Crescimento econômico no Século XXI: o papel dos serviços - Rafael de Farias Cos-
ta Moreira, assessor da Diretoria de Administração e Finanças do Sebrae Nacional;
• Negócios de Impacto: inovação a serviço das políticas públicas - Leonardo Letelier, 
CEO da SITAWI e codiretor da Força Tarefa de Finanças Sociais;
• Agenda 2030, a transformação - Nelton Miguel Friedrich, criador do Programa 
Cultivando Água Boa da Itaipu;
• Inovação digital para criarmos as cidades do futuro - Marcelo Minutti, professor 
do Instituto de Educação Superior de Brasília;
• Sustentabilidade e cidadania: casos práticos de engajamento da sociedade civil - 
Marcos Woortmann, administrador regional do Lago Norte de Brasília.
• O futuro do transporte coletivo -  Luis Antonio Lindau, diretor do WRI Brasil Cida-
des Sustentáveis;
• Em busca de resultados - Hugo Parisi, Atleta Olímpico;
• Novos métodos para compostagem eficiente e rápida - Tarcisio Paula Pinto, ur-
banista e responsável por planos de resíduos em consórcios públicos e municípios 
brasileiros;
• Futuro da mobilidade - Daniel Mangabeira, diretor de políticas públicas do Uber 
Brasil.
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Ponto de Encontro

Alameda das Fundações

Expo Cidades

71ª Reunião Geral da FNP

Um espaço mais calmo, dentro do maior 
evento sobre sustentabilidade urbana do 
país, direcionado para pequenas reuni-
ões, conversa sobre temas afins, troca de 
ideias. O espaço foi pensado para promo-
ver a interação com diversas outras mesas 
de debates que fazem parte da programa-
ção do evento.

Os próprios participantes sugeriam os 
temas das conversas e postavam em um 

grande mural de agenda. O proponente 
da conversa escolhia o horário e a mesa 
de sua preferência e registrava o nome 
do seu tema no mural. Os interessados 
no assunto sugerido compareciam e par-
ticipavam. Assim, os grupos de discussão 
se formavam espontaneamente a partir 
de afinidades de interesses, promovendo 
os encontros e contatos, e permitindo o 
diálogo e troca de experiências.

Foi uma novidade do IV EMDS, um espaço 
destinado para as fundações de partidos 
políticos recepcionarem e dialogarem com 
a nova geração de prefeitos de seus res-
pectivos partidos.

As fundações Leonel Brizola (PDT), Ulys-
ses Guimarães (PMDB), João Mangabeira 
(PSB), Instituto Teotônio Vilela (PSDB) e 
Ivete Vargas (PTB) foram as participantes.

Foi um espaço voltado para empresas que prestam serviços voltados para administrações públi-
cas apresentarem seus serviços e soluções para prefeitos e gestores de todo país.

Realizada durante o IV EMDS, a 71ª Reu-
nião Geral foi marcada pela eleição e posse 
da nova diretoria da FNP. O prefeito de 
Campinas/SP, Jonas Donizette, tomou 
posse como novo presidente da entidade 
pelos próximos dois anos, juntamente com 
mais de 90 prefeitos que passaram a com-
por a diretoria da entidade. “A FNP é enti-
dade para aglutinar forças. Precisamos de 
mais Brasil e menos Brasília”, disse o novo 
presidente da FNP, durante solenidade de 
posse, acompanhada por autoridades fede-
rais e estaduais, além de gestores públicos 

municipais de todo o país.
Jonas Donizette é o primeiro presidente 
da FNP que não é prefeito de capital. O 
primeiro mandato da sua gestão começou 
dia 26 de abril e terá duração de dois anos, 
quando ocorre nova eleição da entidade.

Segundo o novo presidente, a meta é que a 
FNP possa congregar ainda mais prefeitos. 
“Para todo assunto que tem relevância, a 
gente quer ter uma atuação, uma marca da 
FNP”, afirmou.
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Termos de Compromisso

Conselho de ex-presidentes da FNP

Durante a solenidade de posse, também foram assinados termos de cooperação entre a 
FNP e instituições parceiras do municipalismo brasileiro.

FNP e Global Convenant of Mayors – o 
termo tem o objetivo de firmar o compro-
misso de apoiar as cidades a avançar com a 
contribuição brasileira e os objetivos da Or-
ganização das Nações Unidas (ONU) sobre 
mudanças climáticas. O termo foi assinado 
pelo ex-presidente da FNP, Marcio Lacerda, 
pelo presidente da FNP, Jonas Donizette, 
pelo primeiro conselheiro da União Euro-
peia, Rui Lodovino, e pelo secretário-execu-
tivo do Iclei para a América do Sul, Rodrigo 
Perpétuo.

FNP e Smart City Expo World Congress – 
esse termo estabelece a cooperação técnica 
entre as duas entidades para aprimorar as 
políticas públicas em sustentabilidade ur-
bana e de cidades inteligentes. Além disso, 
a FNP se compromete a auxiliar na divul-
gação do Smart City Expo World Congress, 
em Barcelona (Espanha). Assinaram o termo 
o ex-presidente da FNP, Marcio Lacerda, e 
a área manager Brasil do Smart City Expo 
World Congress, Paula Mélich Bonet.

FNP e Movimento em Defesa do Mercado 
Legal Brasileiro - estimular o compartilha-
mento de boas práticas e de iniciativas dos 

municípios para o combate ao mercado 
ilegal. Assinaram o termo o ex-presidente 
da FNP, Marcio Lacerda, e o coordenador do 
Movimento em Defesa do Mercado Legal 
Brasileiro, Edson Vismona.

FNP e Coalizão Latino-americana e ca-
ribenha de cidades contra o racismo, a 
discriminação e a xenofobia – o termo visa 
apoiar a concretização do plano de ação de 
10 pontos propostos pela coalizão.  O ter-
mo foi assinado pelo ex-presidente da FNP, 
Marcio Lacerda, e a diretora na área progra-
mática da Unesco, Marlova Jovchelovitch 
Noleto.

FNP e o Escritório das Nações Unidas de 
Serviços para Projetos (UNOPS) – Coo-
peração para facilitar e promover a cola-
boração entre as entidades em áreas de 
interesse comum, que incluem projetos 
de infraestrutura de mobilidade urbana, 
qualidade e eficiência na gestão pública, 
parcerias público-privada e adaptação das 
cidades Pós-HABITAT III. Memorando de 
entendimento assinado pelo ex-presidente 
da FNP, Marcio Lacerda, e pelo gerente de 
projetos da Unops, David Melo.

A constituição de um conselho de ex-pre-
sidentes da FNP também foi anunciada 
durante a 71ª Reunião Geral.  Marcio La-
cerda foi escolhido, no dia 27, presidente 
do Conselho de ex-presidentes da FNP. 
Lacerda dirigiu a entidade no biênio 2015 

- 2017 e agora terá como missão apoiar 
a nova diretoria da FNP na construção e 
mobilização de pautas fundamentais para 
o municipalismo brasileiro. A agenda tam-
bém foi realizada no âmbito do IV EMDS.



Frente Nacional de Prefeitos

Números do IV EMDS:

• 18 delegações internacionais
• 426 prefeitos e vice-prefeitos
• 1089 municípios representados
• 8755 participantes
• 85 mesas de debates
• Mais de 80 patrocinadores e expositores
• Mais de 200 instituições parceiras nacionais e internacionais
• 39 eventos parceiros
• 476 palestrantes, moderadores e debatedores
• 211 boas práticas apresentadas
• 13 TED-alikes
• 3 Arenas de Diálogos
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MAIO

Negociação da dívida previdenciária dos municípios

Editada MP Renegociação das Dívidas Previdenciárias

Recursos do FGTS poderão financiar projetos de infraestrutura nos 
municípios

A diretoria executiva da FNP se reuniu, no 
dia 4, com o secretário da Receita Federal, 
Jorge Rachid, para avançar na construção 
da Medida Provisória (MP) sobre o refinan-
ciamento da dívida dos municípios com a 
previdência social. Estiveram presentes na 

audiência os prefeitos de Macapá/AP, Pal-
mas/TO e Cosmópolis/SP; e os secretários 
de São Paulo/SP, Curitiba/PR, Macapá/AP, 
Manaus/AM e Fortaleza/CE. 

https://goo.gl/oZyieb

Com a garantia de parcelamento em até 
200 meses e redução de 80% nos juros e 
25% nas multas e encargos, o presidente 
da República, Michel Temer, assinou, no dia 
16, a Medida Provisória da renegociação 
da dívida dos municípios com a Previdência 
Social. A medida é resultado de negociações 
entre o governo federal e lideranças munici-

palistas. Durante o IV EMDS o pleito ga-
nhou força quando prefeitos da diretoria da 
FNP elencaram ao chefe do Executivo e ao 
presidente da Câmara dos Deputados, Ro-
drigo Maia, temas de importância indiscutí-
vel diante da atual conjuntura econômica.

https://goo.gl/XEP7Rc

Atendendo à reivindicação da FNP para o 
desenvolvimento estrutural dos municí-
pios brasileiros, o ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) reformulou o Programa de 
Infraestrutura de Transporte e da Mobilida-
de Urbana (Pró-Transporte), na Resolução 
848, publicada no dia 19 de maio, no Diário 
Oficial da União (DOU). 

Essa notícia foi antecipada durante o IV 
EMDS, quando o ministro das Cidades, 
Bruno Araújo, anunciou um financiamento 
de R$ 6 bilhões do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), destinados à in-
fraestrutura urbana dos municípios. 

https://goo.gl/9TETqN
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Conquista da FNP: Supremo julga recursos favoráveis aos municípios

FNP divulga manifesto sobre momento atual do Brasil

Fórum de secretários de Cultura elege nova diretoria na sede da FNP

Os julgamentos de cinco Recursos Extraor-
dinários (RE) pela Corte Suprema, realiza-
dos em abril deste ano, contribuíram para 
a gestão dos municípios. Os temas envol-
vidos nas decisões constaram da pauta da 
reunião entre dirigentes da FNP e a pre-
sidente do STF, a ministra Cármen Lúcia, 
realizada no dia 31 de janeiro. 

A partir da análise dos REs, que têm impac-
to nas gestões municipais, o STF padroniza 
os procedimentos, no âmbito do próprio 
Supremo e dos demais órgãos do Poder 

Judiciário, dando segurança jurídica para a 
atuação dos governantes locais, em situ-
ações de conflito jurídico não pacificado 
entre os tribunais.

Para o prefeito de Campinas/SP, Jonas Do-
nizette, que assumiu a presidência da FNP 
no final de abril, a entidade deve continuar 
atuando junto ao Supremo para garantir 
mais conquistas para os municípios. 

https://goo.gl/NNrva4

A diretoria da FNP construiu, no dia 25, um manifesto sobre a crise política e econômica 
que o país enfrenta. https://goo.gl/TYMwwq

O Fórum Nacional de Secretários e Gestores 
de Cultura das Capitais se reuniu no dia 31, 
na sede da FNP, em Brasília/DF. O presidente 
da Fundação Municipal de Ação Cultural de 
Maceió/AL, Vinícius Palmeira, foi eleito novo 
presidente, como vice, o secretário munici-
pal de Campinas/SP, Ney Carrasco. Sergio 
Carvalho, de Rio Branco/AC; Beto Lenza, de 

Curitiba/PR; e Fernando Guerreiro, de Salva-
dor/BA, também estão na diretoria. Além da 
discussão das demandas do setor, o encontro 
marcou a eleição e posse da nova diretoria 
do grupo e a aprovação da ampliação do Fó-
rum para além das capitais.

https://goo.gl/HdTfxS
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JUNHO

Prefeitos debatem a tecnologia na área de Segurança Pública

FNP promove reunião de secretários e dirigentes de desenvolvimento 
econômico em Salvador

Liminar do STF disciplina o uso de depósitos judiciais no pagamento 
de precatórios 

Presidente da FNP participa de Fórum EXAME sobre programas de 
PPPs e Concessões

Em parceria com a FNP, a Huawei (uma das 
maiores empresas de tecnologia do mundo) 
realizou o Latin America Safe City Summit 
2017, em São Paulo/SP, dias 1º e 2 de junho. 
O tema que norteou os debates foi “Lide-

rando a nova Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC), o caminho para a Segu-
rança Pública Colaborativa”. 

https://goo.gl/GtYxQ4

Mais de 30 municípios estiveram represen-
tados, no dia 5, em Salvador/BA, na reunião 
do Fórum Estadual de Secretários e Diri-
gentes de Desenvolvimento Econômico da 
Bahia. O encontro, promovido pela FNP em 

parceria com o Sebrae, foi marcado por de-
bates e compartilhamento de experiências 
municipais na área.

https://goo.gl/rm7oxS

O Ministro Barroso proferiu, dia 7, decisão 
liminar na ADI 5679 que contestava a cons-
titucionalidade do uso de depósitos judiciais 
públicos e privados para pagamento de pre-
catórios. Esta sistemática de pagamentos 

de precatórios foi instituída pela Emenda 
Constitucional 94/2016, que teve intensa 
participação da FNP.

https://goo.gl/rXHhHq

Desafios e oportunidades na área de infra-
estrutura e sistemas urbanos foram discu-
tidos, no dia 8, durante o Fórum EXAME 
Concessões e PPPs 2017, oportunidade 
para discutir e buscar alternativas às ques-
tões relativas à prestação de serviços nas 
cidades. O evento reuniu, em São Paulo/SP, 

lideranças do poder público e privado e, no 
primeiro painel, contou com a participação 
do presidente da FNP, o prefeito de Campi-
nas/SP, Jonas Donizette. 

https://goo.gl/wHdkjU
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Recife recebe a primeira rodada de capacitação dos projetos da FNP

FNP reafirma o compromisso com o Acordo de Paris em reunião 
com o presidente Temer

CCJ aprova relatório permitindo que entidades municipalistas pro-
ponham ADI e ADC

Diretoria Executiva debate PPPs e melhoria da internet nas cidades

Recife/PE sediou, no dia 9, quatro ofici-
nas sobre alguns dos projetos executados 
pela FNP e parceiros institucionais. Com 
o objetivo de contribuir para o desenvol-
vimento de áreas como mobilidade urba-
na, saúde, educação e gestão financeira, a 

agenda também será realizada em outros 
dez municípios. As capacitações aconte-
ceram na sede do Sebrae/PE.

https://goo.gl/zm1Yi3

Representantes das entidades que com-
põem as Câmaras Temáticas (CTs) do Fó-
rum Brasileiro de Mudanças Climáticas 
(FBMC) estiveram reunidos com o presi-
dente da República, Michel Temer, dia 12, 
no Palácio do Planalto, em Brasília/DF. O 
objetivo do encontro foi relatar o estado 
atual e resultados esperados dos trabalhos 
das CTs em 2017 e 2018. Essa foi a primei-
ra reunião do Fórum, com o seu alto esca-
lão, desde 2013.

Na ocasião, o prefeito de Aparecida de Goi-
ânia/GO, Gustavo Mendanha, vice-presi-
dente Estadual (Goiás) da FNP, reafirmou o 
compromisso dos prefeitos brasileiros com 
o Acordo de Paris. A entidade participou 
da reunião a convite do ICLEI, associação 
mundial de governos locais dedicados ao 
desenvolvimento sustentável, que é uma 
das entidades com assento no FBMC.

https://goo.gl/MxtZ6Z

A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputa-
dos aprovou, dia 13, o relatório da PEC 
253/2016 que permite entidades munici-
palistas proporem Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (ADI) e Ação Declaratória de 
Constitucionalidade (ADC), sob relatoria 
do deputado Domingos Neto (CE). O tema 

fez parte do documento da FNP intitulado 
“Propostas urgentes e estruturantes para 
a vida nas cidades”, consolidado por repre-
sentantes de mais de 10 partidos políticos 
e encaminhado ao presidente da Repúbli-
ca, Michel Temer, em maio do mesmo ano.

https://goo.gl/PvLvKw

Prefeitos da Diretoria Executiva da FNP es-
tiveram reunidos no dia 20 para debater as-
suntos de interesse dos municípios, em São 
Paulo/SP. Além do prefeito de Campinas/SP, 
Jonas Donizette, presidente da FNP, parti-
ciparam os governantes municipais de oito 
capitais, entre eles o anfitrião, João Dória.

Entre os assuntos debatidos esteve o da 
desburocratização de instalações de antenas 
de telecomunicações em ambiente urbano, 
demanda essa que favorecerá o acesso à 
internet de qualidade ao cidadão e o novo 
regramento para as PPPs e Concessões.
https://goo.gl/d84dcQ



Relatório de Atividades - Ano 2017

FNP discute a desburocratização para a instalação de antenas

Aparecida de Goiânia recebe primeira capacitação sobre indicadores 
e marco lógico

Prorrogado prazo para gestores reclassificarem Restos a Pagar

A FNP, em parceria com o Sindicato Nacio-
nal das Empresas de Telefonia e de Serviço 
Móvel Celular e Pessoal (SinditeleBrasil), 
promoveu encontro para debater as prin-
cipais dificuldades na regulamentação de 
instalação de antenas nos municípios. A 
reunião, realizada dia 22, em Brasília/DF, 

agregou gestores técnicos de prefeituras e 
representantes de operadoras de telefonia 
móvel, dando início à construção de um do-
cumento norteador para orientar os gover-
nantes sobre o tema.

https://goo.gl/gnfuYV

Mais de 25 pessoas participaram da primeira 
oficina referente ao projeto “Indicadores e Marco 
Lógico”, realizada dia 27, em Aparecida de Goiâ-
nia/GO, pela FNP, em parceria com a FGV Clear. 

Debate sobre o arcabouço conceitual, as 
funções e propriedades desejáveis dos 
indicadores, bem como o passo a passo para 

sua elaboração, conforme o Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 
fez parte da primeira parte da oficina. A 
programação continuou, ainda, com pales-
tra sobre o Marco Lógico, sua importância, 
estruturação, elementos e indicadores.

https://goo.gl/h7u4f5

O governo federal adiou o prazo para os 
municípios reclassificarem os valores re-
lativos aos Restos a Pagar (RAPs) não pro-
cessados para o dia 30 de novembro. Anun-
ciada no dia 30 de junho, essa conquista foi 
fruto do trabalho da FNP e de outras enti-
dades municipalistas.

À época, de acordo com dados do Orça-

mento Geral da União (OGU), 5.421 mu-
nicípios estavam com Restos a Pagar não 
processados (97,4% do total de municípios 
brasileiros); na base de dados havia mais 
de 13 mil empenhos em RAPs. Desses, 
12.821 eram de 2015 e estão classificados 
como não processados. 

https://goo.gl/xH8sUH
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FNP e ONU assinam acordo para beneficiar municípios brasileiros

FNP realiza oficina de projetos em Joinville

Prefeitos assinam compromisso da ONU para frear epidemia de AIDS 
no mundo

O prefeito de Campinas/SP, Jonas Donizet-
te, presidente da FNP, e o representante da 
ONU no Brasil, Niky Fabiancic, assinaram, no 
dia 4, um Memorando de Entendimento com 
os seguintes pontos: apoio técnico a projetos 
desenvolvidos pela FNP junto a municípios, 
engajamento dos municípios nos ODS e a 
parceria para a realização do 5º EMDS.

Durante a reunião de prefeitos e repre-
sentantes do Sistema ONU no Brasil, ficou 
acordado, ainda, a elaboração de um selo que 
reconhece boas práticas municipais relacio-
nadas aos ODS e um documento a respeito 

da repartição do bolo tributário, com a fina-
lidade de ajudar os municípios a obter uma 
melhor distribuição dos recursos públicos.

Além disso, os representantes da Agências 
da ONU destacaram a necessidade do apoio 
e engajamento dos municípios para enfren-
tar alguns desafios, como aqueles vividos 
pelos refugiados, o racismo, doenças sexu-
almente transmissíveis, busca por igualdade 
de gênero, desenvolvimento econômico, 
segurança alimentar, entre outros.

https://goo.gl/SVcPN3/ https://goo.gl/SuPjnN

Dia 6, a FNP e o WRI Cidades Sustentáveis 
realizaram a primeira oficina, em Joinville, 
sobre o projeto Ruas Completas. A agenda 
seguiu com a oficina do projeto Fortalecer 
Municípios, com foco no PMAT. Represen-

tantes de seis municípios da região parti-
ciparam da capacitação, também realizada 
pela FNP.

https://goo.gl/25GtY7

Prefeitos da diretoria da FNP assinaram, 
dia 10, a adesão das cidades à Declaração 
de Paris 90-90-90. O termo de compromis-
so, de iniciativa do Programa Conjunto das 
Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS), 
prevê, até o ano de 2020, ter 90% das pes-
soas vivendo com HIV diagnosticadas; que 

dessas, 90% estejam em tratamento; e que 
90% desse grupo tenha carga viral inde-
tectável. Até aquele momento mais de 200 
prefeituras ao redor do mundo já estavam 
mobilizadas rumo a essas metas.

https://goo.gl/1hxBN1

JULHO
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FNP propõe melhorias para a conectividade das cidades

FNP participa de audiência sobre Precatórios para contribuir com 
aperfeiçoamento da proposta

Programa Federal disponibiliza verbas para financiar projetos de 
infraestrutura 

Conquista FNP: portaria estende parcelamento dos débitos 
previdenciários consolidados aos municípios que têm RPPS 

Com objetivo de melhorar a qualidade no sinal 
de internet e a conectividade nas cidades, pre-
feitos da diretoria da FNP estiveram reunidos 
para debater o conteúdo de uma nota técnica 
construída com contribuições de gestores 
municipais. A reunião ocorreu em parceria 
com o SinditeleBrasil, no dia 10, em Campinas/

SP, durante o Fórum Brasil de Gestão Ambien-
tal (FBGA).  Além da nota técnica também foi 
apresentada a proposta de projeto de lei para 
a instalação de infraestrutura de suporte para 
equipamentos de telecomunicações e afins.

https://goo.gl/5MLK1N

A Comissão Especial responsável por ana-
lisar as novas regras para o regime especial 
de pagamento de precatórios, com prazo 
máximo de dez anos (Proposta de Emenda à 
Constituição 212/16, do Senado), realizou, 
no dia 11, sua primeira audiência pública. 
A FNP esteve presente e foi representada 
por seu vice-presidente de Dívida Pública e 

Precatório, o prefeito de Macapá/AP, Clécio 
Luís, que além de contribuir com o debate, 
defendendo as adequações de aperfeiçoa-
mento para os municípios, colocou a FNP à 
disposição para ajudar no aprimoramento 
do texto final da PEC.

https://goo.gl/2HiKLT

Medida Provisória (MP) assinada no dia 12, 
pelo presidente da República, Michel Temer, 
instituiu um fundo de R$ 11,7 bilhões para 
financiar projetos de PPPs e Concessões, na 
área de infraestrutura, em estados e muni-
cípios. O aporte foi divulgado, em primeira 
mão, pelos ministros do Planejamento, De-

senvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira, 
e das Cidades, Bruno Araújo, durante o IV 
EMDS, realizado pela FNP, em abril. A sole-
nidade, contou com a presença de ministros, 
parlamentares e prefeitos dirigentes da FNP.

https://goo.gl/6Bgxy6

Portaria do Ministério da Fazenda 
(333/2017), publicada no Diário Oficial da 
União (DOU) do dia 12, estendeu o parce-
lamento dos débitos previdenciários con-
solidados aos municípios que têm Regime 
Próprio de Previdência Social. As novas 
regras foram resultado de intensas nego-
ciações entre o governo federal, a FNP e 
outras lideranças municipalistas, determi-

nadas por meio da Medida Provisória (MP) 
778. A portaria permitiu aos entes fede-
rados parcelar os débitos com os regimes 
próprios em até duzentas prestações men-
sais, iguais e sucessivas, de contribuições 
devidas pelo ente federativo.

https://goo.gl/ttKPAc
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FNP promove reunião para aprimorar diálogo com Fóruns e Redes 
de secretários

FNP publica nota oficial sobre o reajuste de tributos sobre combustíveis

FNP promove oficina para gestores de diferentes municípios no Paraná

No dia 19, a FNP reuniu presidentes e 
representantes de Fóruns e Redes de se-
cretários para debater as pautas que mais 
demandam atenção nos municípios. O en-
contro, realizado em Brasília/DF, foi coor-

denado pelo prefeito de Aracaju/SE, Edval-
do Nogueira, vice-presidente de Fóruns e 
Redes da FNP.

https://goo.gl/BpWDNk

A FNP publicou e divulgou nota oficial, 
manifestando descontentamento sobre a 
decisão do governo federal em aumentar 
tributos sobre os combustíveis, por meio 
de receitas não partilháveis com estados e 
municípios. 

Há mais de um ano a entidade defendeu, 
para a equipe econômica do governo, a 

implantação da Cide Municipal como al-
ternativa para baratear o valor das tarifas 
de transporte público. Além disso, a crise 
econômica afeta gravemente todos os entes 
federados e as soluções deveriam contem-
plar esse cenário.

https://goo.gl/q7ofwh

Dia 24, Piraquara/PR recebeu prefeitos e 
gestores de diferentes municípios para mais 
uma rodada de oficinas, realizada pela FNP, 
sobre o Projeto de Modernização Tributária 
para o Desenvolvimento Local e Indicadores 
e Marco Lógico. 

O encontrou contou com a participação dos 
prefeitos de Pinhais/PR, Marli Paulino; Co-

lombo/PR, Beti Pavin; Sarandi/PR, Walter 
Volpato; Fazenda Rio Grande/PR, Márcio 
Wosniak; São José dos Pinhais/PR, Toni-
nho Fenelon e Balsa Nova/PR, Luiz Cláudio 
Costa. Até o momento, as oficinas já haviam 
sido realizadas em Recife/PE, Fortaleza/CE, 
Joinville/ SC e Campinas/SP.

https://goo.gl/q8YQpU
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AGOSTO

Conquista FNP: MEC autoriza abertura de novos cursos de medicina

FNP participa de seminário sobre políticas de crianças e adolescentes

FNP participa de audiência para debater permanência do Fundeb

Prefeitos da Diretoria Executiva da FNP debatem futuro dos 
municípios baseado em gestões inovadoras

Onze municípios das regiões Sul e Sudeste 
poderão contar, em alguns anos, com refor-
ço profissional no atendimento às deman-
das de saúde. A boa notícia foi resultado da 
intensa mobilização e articulação da FNP, 
que comemorou dia 1º, a assinatura do Ter-

mo de Credenciamento e Autorização para 
Abertura de Novos Cursos de Medicina em 
cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Para-
ná e Rio Grande do Sul.

https://goo.gl/mx1mCE

“Nós, da Frente Nacional de Prefeitos, bus-
camos há muito tempo trabalhar a preven-
ção e a exploração de crianças e adolescen-
tes, principalmente, nos grandes eventos”. 
A frase foi dita pela prefeita de Caruaru/
PE, Raquel Lyra, vice-presidente de Crian-
ças e Adolescentes da entidade, durante 

o I Seminário sobre a Lei 13.431/2017 e o 
Atendimento Integrado às Crianças e Ado-
lescentes Vítimas de Violências e III Encon-
tro de Centros de Atendimento Integrado, 
realizado dia 8, em Brasília/DF.

https://goo.gl/Tscjn9

Em audiência pública sobre a PEC 015/15, 
que torna permanente o Fundeb/Educação, 
o prefeito de Pará de Minas/MG, Elias Diniz, 
vice-presidente de Educação da FNP, defen-
deu a participação de prefeitos na Comissão 
Intergovernamental de Financiamento para 
a Educação Básica de Qualidade. 

“Os prefeitos precisam participar, pois 
acompanham de perto a realidade de 
seus municípios”, afirmou, dia 8, durante 
a reunião, na Câmara dos Deputados, em 
Brasília/DF.

https://goo.gl/tMQ85y

Integrantes da Diretoria Executiva da FNP 
participaram, no dia 14, em Palmas/TO, de 
reunião para debater assuntos relaciona-
dos às cidades, como eficiência na gestão 
pública e empreendedorismo. Estiveram 
reunidos com o prefeito anfitrião, Carlos 

Amastha, 1º vice-presidente Nacional da 
FNP, o prefeito de Campinas/SP, Jonas Do-
nizette, presidente da FNP; e o prefeito de 
São Paulo/SP, , João Doria, vice-presidente 
de Relações Institucionais.
https://goo.gl/dNzXMG
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FNP fala sobre preocupação com judicialização de políticas 
educacionais

Regulamentação do trabalho dos agentes comunitários de Saúde é 
pauta da FNP no Senado

FNP apresenta ao governo federal plano de trabalho para a questão 
migratória no Brasil

Equipes técnicas da FNP, Conasems e da senadora Marta Suplicy debatem 
regulamentação do trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde

A secretária de Educação de Campinas/SP, 
Solange Pelicer, destacou a preocupação da 
FNP com a judicialização de políticas educa-
cionais, caso não haja revisão no substituti-
vo da Lei de Responsabilidade Educacional 
(LRE) - PL 7420/2006. O assunto foi debatido 

no dia 17, em audiência pública na Câmara 
de Deputados. “A participação é de extrema 
importância para nós colocarmos a posição 
de cada categoria e entidade”, destacou.

https://goo.gl/f2dCLf

A FNP entregou ofício, no dia 18, à senado-
ra Marta Suplicy, pedindo especial atenção 
quanto à análise do Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) 56/2017 para evitar impactos nega-
tivos na gestão municipal. O documento 
foi entregue pelo prefeito de Campinas/SP, 
Jonas Donizette, presidente da FNP. O pro-

jeto, que dispõe sobre a regulamentação do 
trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde 
e Agentes de Combate às Endemias, estava 
sob a relatoria da senadora, na Comissão de 
Assuntos Sociais. 

https://goo.gl/ppbQjB

A prefeita de Boa Vista/RR, Teresa Surita, 
2ª vice-presidente da FNP, apresentou no 
dia 24, uma proposta de ações e trabalhos 
conjuntos entre governo federal e muni-
cípios para enfrentar a crise migratória 
de venezuelanos, que está ocorrendo na 

região Norte do país. São cerca de 30 mil 
venezuelanos, segundo a Polícia Federal, 
que buscam em Roraima melhores condi-
ções de vida. “E esse número vem aumen-
tando a cada dia”, frisou a prefeita.

A regulamentação do trabalho dos Agen-
tes Comunitários de Saúde e Agentes de 
Combate às Endemias voltou a ser pauta, 
no dia 23, em Brasília/DF. Assessores da 
senadora Marta Suplicy receberam a equi-
pe técnica da FNP e do Conasems para 
falar sobre as preocupações quanto ao 
Projeto de Lei da Câmara (PLC) 56/2017, 

contidas em ofício entregue pelo prefeito 
de Campinas/SP, Jonas Donizette, presi-
dente da FNP, à parlamentar. A pauta já 
foi tema de reunião realizada com o pre-
sidente da FNP e a senadora, no dia 18 de 
outubro, em Campinas/SP.

https://goo.gl/GLhcX3
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FNP participa de elaboração e lançamento de documento que norteia 
municípios nos custos de transporte público

FNP defende Cide Municipal e investimento em energia renovável 

Conquista FNP: Câmara aprova MP que parcela dívidas municipais 
com o INSS

Bancada da FNP na Câmara será fundamental para os municípios

O prefeito Jonas Donizette participou do 
lançamento da Planilha de Custos dos Servi-
ços de Transporte Público por Ônibus. O do-
cumento técnico foi produzido pela parceria 
da Associação Nacional de Transportes 
Públicos (ANTP), com a Associação Nacio-
nal das Empresas de Transportes Urbanos 
(NTU), Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e 

o Fórum Nacional de Secretários e Dirigen-
tes de Mobilidade Urbana.

O material fornece aos municípios  parâme-
tros para elaborar suas planilhas de cálculos 
com mais segurança e qualidade.

https://goo.gl/s7qDNK

O prefeito de Palmas/TO, Carlos Amastha, 
1º vice-presidente Nacional da FNP, esteve 
reunido, no dia 23, em Brasília/DF, com o 
secretário da Receita Federal, Jorge Ra-
chid. A pauta do encontro foi a Cide Muni-
cipal e sobre a aplicação do Imposto Sobre 
Produtos Industrializados (IPI) aos veícu-
los elétricos, em especial aos destinados ao 
transporte público.

De acordo com Amastha, a Cide Municipal é 
de interesse de todos os prefeitos brasilei-
ros e servirá de mecanismo para alavancar 
as receitas dos municípios. “A preocupação 
com as tarifas de ônibus é de todos os pre-
feitos brasileiros. É preciso pensar em um 
mecanismo de compensação para poupar 
esse setor, um problema complexo que pre-
cisa unir soluções”.
https://goo.gl/8Avqa4

A aprovação da Medida Provisória 778/17, 
que concede parcelamento de dívidas pre-
videnciárias de estados e municípios com o 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
foi uma conquista para os municípios bra-
sileiros defendida pela FNP. Esse debate 
ganhou visibilidade durante o IV EMDS, 

quando prefeitos da diretoria da FNP apre-
sentaram ao presidente da República, Mi-
chel Temer, temas de importância indiscutí-
vel diante da atual conjuntura econômica.

https://goo.gl/6Xbf17

Para acelerar o andamento das pautas e con-
seguir avanços significativos para as cidades 
foi consolidada a Bancada da FNP, na Câmara 
dos Deputados. Mais de 40 parlamentares, 
dos 73 indicados como representantes dos 
municípios no legislativo federal, participa-
ram da primeira reunião realizada pela FNP, 

no dia 30, para apresentar os projetos muni-
cipais prioritários em tramitação na Casa. 

Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, que participou do encontro na con-
dição de presidente da República em exer-
cício, a reorganização do pacto federativo 
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FNP e Cofecon assinam acordo de cooperação

FNP debate novas fontes de financiamento para o transporte público

Em Cáceres, FNP apresenta projeto Fortalecer Municípios 

A FNP e o Conselho Federal de Economia 
(Cofecon) assinaram, no dia 30, um acordo 
de Cooperação Institucional. O termo pre-
vê estudos, pesquisas, produção de conte-
údo, publicações, oficinas e a elaboração e 

implementação de projetos relacionados 
aos municípios que integram o g100.

https://goo.gl/f8n24B

A necessidade de buscar novas fontes de 
financiamento para o transporte público 
é uma das demandas prioritárias da FNP. 
A demanda foi abordada pelo prefeito de 
São José dos Campos/SP, Felício Ramuth, 
vice-presidente de Mobilidade Urbana, 

durante a 32ª edição do Seminário Nacio-
nal Associação Nacional das Empresas de 
Transportes Urbanos (NTU), realizado em 
São Paulo/SP, de 29 a 31 de agosto.

https://goo.gl/nQxMME

Dando andamento à agenda das oficinas 
de projetos, a FNP apresentou, no dia 31, 
para representantes de cidades da região 
do Pantanal e do Oeste do Mato Grosso, o 
projeto Fortalecer Municípios. Com foco 

no PMAT, a oficina foi promovida em Cá-
ceres, que já está em fase de elaboração 
do PMAT.

https://goo.gl/rvomzB

é urgente. “Hoje, é quase impossível um 
prefeito governar sem o apoio do governo 
federal. Isso é muito ruim, pois nós vive-
mos em uma federação”, disse. A criação da 
bancada foi uma sugestão do presidente 

da Câmara para facilitar o diálogo com os 
prefeitos dos projetos em andamento. 

https://goo.gl/1LtNxi
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SETEMBRO

Abrinq e FNP defendem mais recursos para crianças e adolescentes

Prefeitos temem taxa de juros mais onerosa pelo BNDES

Comissão do Senado atende sugestões da FNP para regulamentação 
do trabalho de Agentes de Saúde

Pauta recorrente da FNP, a reforma do 
Pacto Federativo foi proposta durante o 
seminário “Um Município para Crianças e 
Adolescentes”, promovido pela Fundação 
Abrinq, no dia 4, em São Paulo/SP. “É preci-
so que os municípios sejam empoderados 

para que possamos cumprir aquilo que é a 
nossa responsabilidade”, disse o prefeito 
de Campinas/SP, Jonas Donizette, presi-
dente da FNP.

https://goo.gl/UxAxCM

Dirigentes da FNP, preocupados com uma 
possível nova taxa de juros do BNDES, 
prevista na Medida Provisória 777/2017, 
enviaram ofício, no dia 5, ao presidente do 
Senado Federal, Eunício de Oliveira. A MP 
estava na pauta do Senado para votação 
e tinha a proposta de substituir a Taxa de 
Juros de Longo Prazo (TJLP) pela Taxa de 
Longo Prazo (TLP).

De acordo com o documento, assinado 
pelo prefeito de Campinas/SP, Jonas Doni-
zette, presidente da FNP, a aprovação da 
nova taxa era mais onerosa aos financia-
mentos municipais junto ao BNDES, po-
dendo impactar financiamentos com ou-
tros bancos, como Caixa e Banco do Brasil.

https://goo.gl/GnqpQ9

Atendendo a demanda da FNP, a Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS), do Senado Fe-
deral, retirou do Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) 56/2017, a proposta em que atribuía, 
de forma exclusiva, aos Agentes Comunitá-
rios de Saúde, as visitas domiciliares roti-
neiras. Além disso, a CAS também entendeu 
como inapropriada a exigência de que os 
municípios ofertem, aos agentes, curso 

técnico com carga horária mínima de mil e 
duzentas horas.

Anteriormente, o prefeito de Campinas/SP, 
Jonas Donizette, presidente da FNP, pediu 
especial atenção quanto à análise do PLC à 
senadora Marta Suplicy, relatora do projeto.

https://goo.gl/8sjrdZ
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Prefeitos pedem sanção da MP que renegocia dívida dos municípios 

FNP participa de audiência pública sobre Regimes Próprios de 
Previdência Social

Comissão especial de precatórios atende demandas da FNP

Reforçando a importância do parcelamen-
to de dívidas dos municípios com a Previ-
dência Social, dirigentes da FNP manifesta-
ram-se pela sanção presidencial do Projeto 
de Lei de Conversão (PLV) 25/2017, ori-
ginário da MP 778/2017, que havia sido 
aprovada recentemente na Câmara e no 

Senado Federal. Com a sanção, a legislação 
previa o Encontro de Contas entre a Previ-
dência e os municípios. O pedido foi feito 
por ofício encaminhado ao presidente da 
República, Michel Temer. 

https://goo.gl/VakmPn

Na tarde do dia 12, a FNP participou de 
audiência pública promovida pelas Co-
missões de Finanças e Tributação (CFT) 
e de Seguridade Social e Família (CSSF), 
da Câmara dos Deputados, para discutir 
Regimes Próprios de Previdência Social 
(RPPS). A entidade foi representada pelo 
consultor Vladimir Azevedo, ex-prefeito 
de Divinópolis/MG, que também já atuou 
como vice-presidente de Gestão Pública da 
FNP.

“O único ente federado que tem superávit 

são os municípios e esses entes não podem 
custear o déficit primário da União. Hoje, 
mais de 90% dos nossos ativos estão em 
renda fixa do Tesouro e passa-se uma falsa 
impressão de que banco oficial é que é se-
gurança para aplicação dos ativos, sem que 
haja um entendimento pra que esses ativos 
sejam colocados para o desenvolvimento 
local. Esses ativos podem e devem ser usa-
dos como estruturação de infraestrutura 
local”, disse Azevedo.

https://goo.gl/rbcnfX

A comissão especial que tratava da criação 
de um regime especial de pagamento de 
precatórios aprovou, no dia 13, parecer do 
relator da PEC 212/16, o deputado Arnal-
do Faria de Sá (SP), contemplando solicita-
ções da FNP pela garantia de critérios mais 
justos tanto para os municípios quanto 
para os cidadãos.
 

No relatório, ficou assegurada a proposta 
da FNP por uma linha de crédito especial 
para pagamento dos precatórios, com 
benefício disponível no prazo de até seis 
meses, contados da entrada em vigor do 
regime especial, com prorrogação do prazo 
para quitação de débitos até 2024.

https://goo.gl/EZb9LK
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FNP pede desburocratização dos recursos da Saúde

Prefeito Crivella reforça pleito da FNP em encontro com o presidente 
Temer

Alternativas de financiamento foram debatidas pela FNP em evento 
sobre saúde

Dirigentes da FNP visitam VLT Carioca

Dirigentes da FNP enviaram, no dia 14, um 
ofício ao presidente da República, Michel 
Temer, pedindo desburocratização na 
transferência de recursos da União para os 
municípios, na área da saúde. O objetivo 
foi dar mais eficiência, qualidade e trans-
parência no acesso das ações e serviços de 
saúde que, atualmente, são abastecidos 

por seis blocos de financiamento. O pedi-
do foi pactuado pela Direção Nacional do 
Sistema Único de Saúde (SUS), Ministério 
da Saúde e por representações dos estados 
e municípios.

https://goo.gl/sm5rV1

Em agenda no dia 15, com o presidente da 
República, Michel Temer, o prefeito do Rio 
de Janeiro/RJ, Marcelo Crivella, vice-presi-
dente de ODS da FNP, aproveitou a agenda 
para reforçar a preocupação da entidade 
com a mudança na taxa de juros do BN-
DES para financiamentos nos municípios 
e a necessidade de desburocratização na 

transferência de recursos da União para 
a área da saúde. A pauta do encontro foi 
alinhada em conjunto com os prefeitos de 
Campinas/SP, Jonas Donizette, presidente 
da FNP, e de Palmas/TO, Carlos Amastha, 
1º vice-presidente Nacional, durante reu-
nião na capital fluminense, no dia anterior.
https://goo.gl/E218dw

Representando a FNP, o secretário de 
Saúde de Campinas/SP, Cármino Antonio 
de Souza, falou sobre alternativas para o 
financiamento da saúde pública, no dia 15, 
durante a segunda edição do Fórum de De-
bates do SUS. Realizado em São Paulo/SP 
pelo Conasems e pelo Conselho Nacional 

de Secretários de Saúde (Conass), o even-
to tratou sobre os efeitos do novo regime 
fiscal e a necessidade de se fazer uma nova 
reforma tributária.

https://goo.gl/RjpQ5Y

Modelo de transporte sustentável, o Ve-
ículo Leve sobre Trilhos (VLT) Carioca foi 
apresentado a dirigentes da FNP, no dia 
15. Promovida pela Associação Nacional 
dos Transportadores de Passageiros sobre 
Trilhos (ANPTrilhos), a 3ª Visita Técnica 
para o Avanço da Mobilidade Sobre Trilhos 
contemplou o acesso do grupo ao simula-
dor que reproduz situações do trânsito do 

Rio de Janeiro/RJ e a operação real do VLT.
Realizadas pela ANPTtrilhos, em parceria 
com a FNP, as visitas técnicas são oportu-
nidades para que os prefeitos e gestores 
municipais tenham contato com um novo 
modelo de transporte público e a impor-
tância dos trilhos nas cidades.

https://goo.gl/cW3vEQ
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FNP alerta municípios quanto ao prazo para regulamentar nova 
aplicação do ISS

Jonas Donizette reafirma necessidade da legislação municipal de 
antenas

Presidente da Sanasa representa FNP em debate sobre Plansab

São Paulo inaugurou primeira Rua Completa após projeto firmado no 
IV EMDS

A FNP publicou comunicado alertando aos 
municípios quanto ao prazo para aprova-
ção de projetos de Lei regulamentando a 
aplicação da Lei Complementar 157/2016, 
que alterou a definição do local de incidên-

cia do ISS para planos de saúde e contrata-
ção de leasing. Os municípios tiveram até o 
dia 2 de outubro para adequação.

https://goo.gl/5FeG7M

A regulamentação para a instalação de 
antenas nos municípios foi abordada pelo 
prefeito de Campinas/SP, Jonas Donizet-
te, presidente da FNP, na abertura oficial 
do 61º Painel Telebrasil 2017, em Brasília, 
dia 19. Jonas falou, ainda, que a entidade 
está trabalhando em um modelo de Pro-
jeto de Lei para que os municípios possam 

se nortear para produzirem suas próprias 
legislações sobre o tema. Segundo o prefei-
to, é fundamental a melhoria na qualidade 
do sinal de internet e na conectividade das 
cidades, de forma democrática. 

https://goo.gl/kyvk4B

Promovido pelo Ministério das Cidades, o 
encontro sobre a revisão do Plano Nacio-
nal de Saneamento Básico (Plansab) reu-
niu, no dia 21, representantes de associa-
ções do setor saneamento, universidades, 
conselhos e sociedade civil. O presidente 
da Sociedade de Abastecimento de Água 
e Saneamento (Sanasa) de Campinas/SP, 

Arly de Lara Romêo, representou a FNP. 
Capacitação de equipes técnicas e ampliar 
a discussão das metas e de como alcançá-
-las foi ponto de convergência dos partici-
pantes.

https://goo.gl/ke2xUS

Paulistanos já podem vivenciar uma pro-
posta diferente no cenário urbano. Agora, 
a via Joel Carlos Borges tem caracterís-
ticas de uma Rua Completa, com mais 
segurança e acessibilidade. Inaugurada 
no dia 24, a via da capital paulista foi pri-
meira a sair do papel das 11 cidades da 

Rede Nacional para a Mobilidade  de Baixo 
Carbono, projeto promovido pela FNP e 
WRI Brasil, com apoio do Instituto Clima e 
Sociedade (ICS).

https://goo.gl/s2ByHn
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Cariacica sedia oficinas dos projetos FNP

Prefeito de Guarapuava destaca trabalho da FNP em evento sobre 
planejamento urbano

A FNP realizou, no dia 26, em Cariacica/ES, 
mais uma rodada de oficinas para o aprimo-
ramento da gestão municipal. Voltadas aos 
secretários e técnicos municipais da região, 
as atividades têm o objetivo de apresentar 
os projetos da entidade nas áreas de moder-
nização tributária, planejamento e proteção 
à criança e ao adolescente.

Além de detalhes sobre o escopo das ini-
ciativas, os gestores municipais contam 
com apoio técnico, metodológico e conhe-
cimento para a implementação e o aprimo-
ramento de políticas públicas.

https://goo.gl/ARwoUw

Melhores estratégias de planejamento, ge-
renciamento e financiamento para projetos 
que ajudam a criar cidades mais eficientes e 
inclusivas foram as pautas da II Conferência 
UrbanTec Brasil 2017 – Soluções Inteligen-
tes para Cidades Melhores, realizada no Rio 
de Janeiro/RJ, no dia 29. Entre os partici-
pantes esteve o prefeito de Guarapuava/
PR, Cesar Silvestri Filho, vice-presidente 
de PPPs e Concessões da FNP, que compar-
tilhou o trabalho que está sendo feito pela 
entidade nas temáticas tecnológicas volta-
das para as cidades.  
 

“A FNP tem incentivado espaços de dis-
cussões como esse. Acreditamos que este 
é um ambiente propício para discussão da 
sustentabilidade, eficiência energética e a 
inovação na prestação de serviços à popu-
lação. Estamos atuantes na participação 
e promoção desses modelos de eventos, 
como forma de adquirir conhecimento, mas 
principalmente em disseminar novas ideias, 
repassando aos municípios e seus gestores 
quais são os meios de modernizar as estru-
turas e projetos das Parcerias Público-Pri-
vadas”, ressaltou.

https://goo.gl/TxYSuL
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FNP participa de encontro nacional sobre controle interno

FNP apoia circuito de palestras ‘Gestão Pública em pauta – por uma 
gestão mais eficiente”

FNP firma parceria com o Sebrae para apoiar a modernização 
tributária

O prefeito de Niterói/RJ, Rodrigo Neves, 
participou, no dia 4, em Manaus/AM, da 
abertura do XIII Encontro Nacional de 
Controle Interno (Conaci). Neves, que é 
vice-presidente de Transparência e Dados 
Abertos da FNP, em seu discurso, elogiou a 
realização do evento, enaltecendo a impor-
tância da transparência na gestão pública.
Participaram da mesa que abriu o Conaci, 
o presidente da entidade, Roberto Paulo 

Amoras, o ministro de Transparência, Wag-
ner de Campos Rosario, a secretária de 
Controle Externo do TCU, Lucia de Fátima 
Magalhães, o controlador-geral do estado 
do Amazonas, Alessandro Moreira Silva, e o 
presidente do Tribunal de Contas do estado 
do Amazonas, Ari Jorge Moutinho Júnior.

https://goo.gl/r6Bf5D

Mais eficiência e menos custo na aquisição 
de medicamentos para o Sistema Único de 
Saúde (SUS) dos municípios. Esse foi o foco 
da reunião entre prefeitos, secretários, con-
sórcios do estado e equipes de saúde de 34 
municípios do Espírito Santo. Eles se reuni-
ram no dia 4, no Teatro Municipal de Viana/
ES, para discutir e conhecer o sistema de 
consórcio adotado pelo Estado do Paraná, 
que tem trazido diversos benefícios para a 
gestão e para a população.

Com apoio FNP, essa foi a primeira palestra 
do circuito ‘Gestão Pública em pauta – por 
uma gestão mais eficiente”, com o tema ‘Com-
pra eficaz de medicamentos’. O objetivo da 
agenda é contribuir para a melhora do sistema 
de compra de medicamentos no Estado. Um 
grupo de trabalho foi formado e será condu-
zido por prefeitos, Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde e governo do Estado.

https://goo.gl/X4DF9r

Para apoiar o desenvolvimento local de mu-
nicípios do Rio de Janeiro, a FNP, o Sebrae/
RJ e a União Europeia firmaram uma parce-
ria para implementação do projeto Fortale-
cer Municípios no estado. A assinatura do 
acordo de cooperação, realizada no dia 5, na 
capital fluminense, garante atenção espe-

cial na modernização tributária das cidades, 
especialmente aquelas que compõem o 
g100. O modelo já foi experimentado exito-
samente em Pernambuco, em parceria com 
o Sebrae do Estado.

https://goo.gl/cCoC1n

OUTUBRO
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FNP lança campanha por veto ao projeto de armar os agentes de 
trânsito

FNP apoia a realização de Seminário para debater gestão fiscal dos 
municípios 

FNP pede audiência com Temer para falar sobre veto ao porte de 
armas para agentes de trânsito

Oficinas de projetos da FNP são realizadas no Norte e Nordeste

Com as hashtags #VetaPresidente e #Trân-
sitoSemArmas, a FNP liderou um movimen-
to nas redes sociais. O pedido foi para que 
o presidente da República, Michel Temer, 

vetasse o projeto de Lei que concedia porte 
de armas para os agentes de trânsito. 

https://goo.gl/gAjwW7

Nos primeiros oito meses de 2017, as pre-
feituras já tinham atendido em suas uni-
dades de saúde a mesma quantidade de 
pessoas de todo ano de 2016. A declaração 
foi feita pelo prefeito de Campinas/SP, 
Jonas Donizette, presidente  da FNP, du-
rante seminário sobre o desequilíbrio fiscal 

nas cidades brasileiras, realizado no Rio de 
Janeiro/RJ. Promovido pelo sistema Firjan e 
organização Comunitas, no dia 17, o evento 
teve apoio da FNP.

https://goo.gl/FLWdzs

Dirigentes da FNP solicitaram uma au-
diência com o presidente da República, 
Michel Temer, no dia 17, para reforçar 
o pedido pelo veto ao projeto de lei que 
concedia armas aos agentes de trânsito. 
A entidade apresentou argumentos, em 

ofício enviado ao chefe do executivo no 
dia 9, demonstrando a “inconstituciona-
lidade” do PLC 152/2015, aprovado pelo 
Congresso Nacional.

https://goo.gl/9W96Hg

Gestores municipais do Norte e Nordeste 
participaram de oficinas de projetos da 
FNP. Olinda/PE, no dia 5, Recife/PE, nos 
dias 5 e 6, e Belém/PA, no dia 10, foram os 
últimos municípios a sediarem os encon-
tros, que envolveram os projetos Conviva 
Educação, Fortalecer Municípios e Proje-
to Rio 2016 - Olimpíadas dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.

Em Recife, no dia 5, foi realizada mais uma 
oficina do Fortalecer Municípios, que está 
em fase de acompanhamento aos municí-
pios que estão construindo seus projetos 

de financiamento pelo PMAT. Oito muni-
cípios estiveram representados, por 25 
participantes da oficina.

Para capacitar gestores da área de Edu-
cação, ainda em Recife, no dia 6, foi reali-
zada a quarta oficina do projeto Conviva 
Educação. Cerca de 15 gestores participa-
ram da capacitação. 

No âmbito da proteção a crianças e ado-
lescentes, ainda no dia 6, mais de 50 
gestores, representando 20 municípios 
pernambucanos, participaram da inicia-
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FNP apoia Evento para discutir os “Desafios para o financiamento 
das Cidades”, em Guarulhos

FNP defende o ISS durante reunião com o deputado Luiz Carlos 
Hauly
“Precisamos construir um caminho de 
fortalecimento das cidades, com impostos 
que fiquem onde o cidadão vive”. A frase 
é do prefeito de Campinas/SP, Jonas Do-
nizette, presidente da FNP, que defendeu, 
no dia 17, o ISS como financiamento muni-

cipal indispensável para serviços públicos 
essenciais, durante reunião com o deputa-
do Luiz Carlos Hauly (PR).

https://goo.gl/NWRdFC

Federalismo brasileiro e responsabilida-
des municipais nortearam os debates do 
1º Encontro de Cidades Aeroportuárias, 
promovido pela prefeitura de Guarulhos/
SP, no dia 20. Na ocasião, prefeitos conso-
lidaram um pleito, a ser encaminhado ao 
Executivo Federal e à Frente Parlamentar 
Mista em Defesa do Turismo, pela criação 
de uma contribuição para o fomento e a 
sustentabilidade do turismo nas cidades 
aeroportuárias. O grupo também propôs 
a elaboração de um documento, para ser 
apresentado na 72ª Reunião Geral da 
FNP, que inclui o Pacto Federativo na pro-

posta da Reforma Tributária.

Cidades Aeroportuárias
Prefeitos assinaram um pleito pela ela-
boração de projeto de lei que crie uma 
contribuição para o turismo sustentável, 
mantendo e consolidando ações exitosas 
na implementação de políticas que valo-
rizem a hospitalidade. De acordo com o 
documento, a contribuição é uma tendên-
cia global de destinos conhecidos, como 
França, Croácia, Camboja, Nepal e Peru. 

https://goo.gl/Sf2iVe

tiva “Diálogos intermunicipais proteção 
a crianças e adolescentes em eventos, 
festas populares e no dia a dia de nossos 
municípios”. Realizada na sede do Sebrae/
PE,na capital pernambucana, com a parce-
ria da Secretária estadual de Desenvolvi-
mento Social, Criança e Juventude.

Belém/PA também recebeu uma ofici-
na de acompanhamento na aplicação do 
projeto, no dia 10, reunido cerca de 60 
servidores da área de assistência social da 
prefeitura da capital paraense e de outras 

secretarias. Belém aderiu ao projeto em 
2017, nos preparativos para as Olimpía-
das.

Em Olinda, no dia 5, foi realizada uma 
oficina do projeto voltado à proteção de 
crianças e adolescentes, ocasião em que 
cerca de 35 pessoas da rede local de pro-
teção estiveram reunidas para esboçar o 
planejamento para o Carnaval de 2018.

https://goo.gl/bpVE2E
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FNP realiza audiência com TCU sobre Segurança na rota ferroviária 
da malha paulista 

FNP participa de audiência pública na Câmara sobre Regulação dos 
RPPS 

FNP produz Nota Técnica que orienta municípios para alteração da 
legislação que institui nova alíquota do ISS

FNP participa de debate sobre Reforma Tributária

FNP participa da organização do I Fórum Nacional de Controle

Obras para reduzir o número de acidentes 
e promover mais segurança para as comuni-
dades próximas à malha ferroviária paulista 
estiveram em pauta no dia 19, em Brasília/
DF. O assunto norteou uma reunião entre o 
prefeito de São José do Rio Preto/SP, Edi-

nho Araújo, vice-presidente de Rodovias 
Federais e Estaduais da FNP, e o ministro do 
TCU, Augusto Nardes, que está analisando 
um processo sobre o tema. 

https://goo.gl/kmb2Fo

A FNP participou, no dia 19, de Audiência 
Pública na Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Controle da Câmara dos Deputados 
para debate sobre regulação dos investi-
mentos das reservas técnicas dos Regimes 
Próprios de Previdência Social (RPPS) da 

União, estados e municípios. Na sessão, a 
entidade foi representada pelo presidente 
do Instituto de Previdência de Campinas 
(Camprev), José Ferreira Campos Filho.

https://goo.gl/pQ9kqj

Com o objetivo de acabar com a guerra fis-
cal, a Lei Complementar 157/2016 fixou em 
2% a alíquota mínima do ISS. A FNP orienta, 
por meio de nota técnica, que prefeitos re-
vejam todas as alíquotas inferiores ao pa-

tamar previsto e revoguem expressamente 
quaisquer normas concessivas que reduzam 
a carga tributária do ISS. 

https://goo.gl/ugx8ST

No dia 25, a FNP participou de reunião, 
promovida pela Associação Brasileira 
das Secretarias de Finanças das Capitais 
(Abrasf), em Brasília/DF, para discutir as ex-
pectativas, preocupações e oportunidades 

no âmbito da proposta de Reforma Tributá-
ria apresentada pelo deputado federal, Luiz 
Carlos Hauly.

https://goo.gl/5HsFdX

Autoridades dos poderes Executivo, Legis-
lativo e Judiciário participam, no dia 26, em 
Brasília/DF, do Fórum Nacional de Contro-
le. O prefeito de Hortolândia/SP, Angelo 
Perugini, vice-presidente de Consórcios 
Públicos da FNP, esteve entre os convida-

dos para a abertura do encontro, promovi-
do pelo TCU.

“A Frente Nacional de Prefeitos é parceira 
na realização deste encontro, cujos deba-
tes são fundamentais para os municípios”, 
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Presidente da FNP defende parceria com iniciativa privada como 
alternativa para municípios

Conquista FNP: Temer veta projeto que permite armas a agentes de 
trânsito

FNP assina Carta-compromisso que prevê ações de educação para 
profissionais de controle externo e interno

“Enquanto governantes locais, não adianta 
dizermos das impossibilidades de implantar 
soluções; precisamos apontar um caminho 
e, como esse caminho no setor público é 
muito restrito, vejo com bons olhos essa 
questão das Parcerias Público-Privadas.” 
Esse foi o ponto de vista defendido pelo 

prefeito de Campinas/SP, Jonas Donizette, 
presidente da FNP, durante o 1º Fórum GRI 
de PPPs e Concessões em Municípios, reali-
zado em São Paulo/SP, no dia 26.

https://goo.gl/WCHezy

Após a campanha #VetaPresidente #Trân-
sitoSemArmas, promovida pela FNP nas 
redes sociais, o presidente da República, 
Michel Temer, vetou, no dia 26, o porte de 
arma de fogo para agentes de trânsito. Essa 
é mais uma conquista dos municípios, já que 
o projeto de Lei 152/2015, aprovado pelo 
Congresso Nacional, violava o pacto fede-
rativo, ao transferir mais responsabilidades 
sem as respectivas fontes de custeio. Além 
do aumento na despesa sem preocupação 

com a indicação de fonte de receita, dirigen-
tes da FNP também argumentaram que a 
segurança pessoal dos agentes de trânsito 
é garantida pela Polícia Militar e Guarda 
Municipal. Outro ponto que assegurou o 
veto foi o fato de que, conforme o Código de 
Trânsito Brasileiro, as competências de um 
agente de trânsito são apenas voltadas para 
estacionamento e parada, o que não implica 
em realização de abordagem.
https://goo.gl/afVJvq

A FNP assinou com o TCU, no dia 27, uma 
carta-compromisso com medidas para maior 
integração entre as ações de controle exter-
no e interno. O documento tem oito pontos 
principais e conta também com a chancela da 
Controladoria-Geral da União (CGU), Asso-
ciação dos Membros do Tribunais de Contas 
do Brasil (Atricon), Associação Nacional dos 
Ministros e Conselheiros-Substitutos dos Tri-
bunais de Contas (Audicon), Instituto Rui Bar-
bosa (IRB), entre outras instituições. Além de 
promover ações de educação e de capacita-

ção permanente dos profissionais de controle 
externo e interno, as entidades se comprome-
teram também em fortalecer as atividades de 
auditoria externa e interna como instâncias 
de fomento às boas práticas de governança 
pública, de gestão de riscos e de melhoria de 
controles dos respectivos órgãos e divulgar e 
promover o compartilhamento de experiên-
cias bem sucedidas, mediante a participação 
ativa em ambiente digital.

https://goo.gl/RZDH2C

ressaltou Perugini. Com programação de-
dicada a integrar as várias instituições de 
controle interno e externo para proposição 
de nova legislação de governança, o Fórum 

oportunizou o compartilhamento e disse-
minação de boas práticas.

https://goo.gl/E4vLxy
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NOVEMBRO

FNP declara apoio à recomposição do orçamento para o SUASt

FNP apresenta anuário Multi Cidades para a imprensa

MP reconhece atuação da FNP nos municípios brasileiros e solicita 
contribuição da entidade em inquérito civil

Com o objetivo de debater os desafios 
enfrentados para a consolidação do Siste-
ma Único de Assistência Social (SUAS), o 
Colegiado Nacional de Gestores Munici-
pais de Assistência Social (Congemas) e o 
Fórum Nacional de Secretários de Estado 
da Assistência Social (Fonseas) se reuni-
ram em plenária, no dia 7, em Brasília/DF. 
O prefeito de Cariacica/ES, Juninho, vi-
ce-presidente de Políticas Sociais da FNP, 
participou das atividades do encontro e 

confirmou o apoio da entidade à pauta.

A preocupação do prefeito é em razão 
do corte no orçamento proposto para as 
despesas discricionárias na área em 2018, 
anunciado pela Secretaria Nacional de As-
sistência Social (SNAS), em setembro. Se-
gundo estimativas, o novo valor inviabiliza a 
continuidade da assistência.

https://goo.gl/FFH7JB

Investimentos municipais na área social já 
chegam a 55,4%. Para atender às demandas 
da população por Saúde, Educação e Assis-
tência Social, prefeituras têm menos recur-
sos para investir na zeladoria dos municí-
pios, é o que aponta a 13ª edição do anuário 
Multi Cidades – Finanças dos Municípios 
Brasileiros, publicação da FNP, apresentada 

à imprensa, no dia 6, em São Paulo/SP. Em 
coletiva de imprensa, o prefeito de Cam-
pinas/SP, Jonas Donizette, presidente da 
entidade, afirmou que o repasse de recursos 
não acompanhou o aumento de responsabi-
lidades adquiridas pelos municípios. 

https://goo.gl/iGJ989

O Ministério Público Federal solicitou a 
FNP, por meio da vice-presidência de Ilumi-
nação Pública, contribuições para inquérito 
civil aberto após provocação da Federação 
Nacional dos Engenheiros – FNE. No pedido 
da FNE, que motivou a abertura do inquéri-
to, a Federação solicitava apuração quanto 
a supostas irregularidades no faturamento 
da energia elétrica destinada à iluminação 
pública, realizado pelas distribuidoras.

O objetivo do MP foi que a FNP pudesse 
realizar um levantamento junto aos mu-
nicípios, devido a representatividade da 
vice-presidência temática, quanto ao fatu-
ramento de energia elétrica, em especial, 
em relação a apresentação da composição 
da memória de cálculo do valor cobrado por 
estimativa.

Na ocasião, o prefeito de Joinville/SC, 
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Prefeitos da FNP participam de lançamento de programa de 
cooperação em Bruxelas

Presidente da FNP participa de agenda na COP 23

Estabelecer parcerias e avançar a pauta 
de sustentabilidade entre cidades latino-
-americanas e europeias foi o propósito 
do Programa Europeu de Cooperação 
Urbana Internacional (IUC-LAC), da União 
Europeia, lançado em Bruxelas (Bélgica), 
nos dias 9 e 10. A agenda fez parte da 
programação da comitiva de prefeitos 
brasileiros, organizada pela FNP, que tam-
bém inlcuiu a 23ª Conferência do Clima 
da ONU (COP 23), em Bonn (Alemanha), e 
o Smart City Expo & World Congress, em 
Barcelona (Espanha).

O prefeito de Vitória/ES, Luciano Rezen-
de, vice-presidente de Relações Inter-
nacionais da FNP, integrou o grupo de 
governantes locais cujas cidades foram 
selecionadas para a proposta, e comparti-

lhou com Sevilha (Espanha) experiências 
da capital capixaba. Também participaram 
do evento os prefeitos de São Bernardo 
do Campo/SP (que irá cooperar com Tu-
rim - Itália), Orlando Morando (presidente 
do Consórcio ABC); de Benedito Novo/SC 
(que irá cooperar com Pordenome - Itália), 
Jean Michel Grundmann; e representan-
tes de Belo Horizonte/MG, Salvador/BA, 
Araripina/PE e São Leopoldo/RS.

A agenda também contemplou uma pales-
tra do secretário-executivo da FNP, Gil-
berto Perre, sobre financiamento da ação 
climática nas cidades brasileiras. A parti-
cipação da FNP foi custeada pela União 
Europeia.

https://goo.gl/oeRCHS

“Cabe também ao líder político fazer com 
que as ideias de sustentabilidade percor-
ram toda a cadeira de políticas públicas 
de um município”, declarou o prefeito de 
Campinas/SP, Jonas Donizette, presiden-
te da FNP, no dia 13, durante os debates 
do Pacto Global de Prefeitos Pelo Clima 
e Energia, que reuniu representantes dos 
quatro continentes (República do Be-
nim, Marrocos, Brasil, Espanha e Japão). 
A agenda é parte da 23ª Conferência do 
Clima da ONU (COP 23).

No painel “Promover o planejamento 
integrado e implementação da ação cli-
mática”, Jonas falou da parceria da FNP 
com a ONU-Brasil pelo engajamento dos 

municípios nos ODS. “Quando assumi a 
presidência da FNP, fizemos um pacto 
com a ONU para que ela pudesse certi-
ficar municípios brasileiros que se com-
prometessem a implantar os ODS”, disse. 
Para o presidente da FNP essa certifi-
cação poderia servir, ainda, como uma 
“ferramenta para qualificar as cidades na 
obtenção de financiamentos para desen-
volver programas ambientais”.

A participação do prefeito Jonas Donizet-
te foi custeada pela Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre a Mudança do 
Clima (UNFCCC), da ONU.

https://goo.gl/v5jvrm

vice-presidente de Iluminação Pública 
da entidade, enviou ofício aos municípios 
da diretoria, contendo questionário para 

auxiliar nas informações posteriormente 
submetidas ao Ministério Público em res-
posta à solicitação.
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Comitiva FNP encerra agendas internacionais com Smart City Expo 
& World Congress

FNP realiza 72ª Reunião Geral

Dando continuidade à missão internacio-
nal da FNP, prefeitos participaram, de 13 
a 16 de novembro, do Smart City Expo & 
World Congress, em Barcelona (Espanha). 
Além de conhecerem boas práticas do 
conceito de cidades inteligentes, os go-
vernantes também deram seus depoimen-
tos enquanto palestrantes, no evento.

Encontro entre prefeitos - a prefeita anfi-
triã, Ada Colau, recebeu, no dia 14, prefei-
tos de todo o mundo, inclusive a Comitiva 
da FNP. Na oportunidade, o prefeito de 
Campinas/SP, Jonas Donizette, presidente 
da FNP, entregou a governante a escultura 
de comemoração aos 25 anos da entidade, 
que simboliza a diversidade do Brasil.

Também participaram da agenda os pre-
feitos de Palmas/TO, Carlos Amastha, 
1º Vice-presidente Nacional; de Vitória/
ES, Luciano Rezende, vice-presidente de 
Relações Internacionais da FNP; de Porto 
Alegre/RS, Nelson Marchezan, vice-presi-
dente de Ciência, Tecnologia e Inovação; 
de Maceió/AL, Rui Palmeira Prefeito, 
vice-presidente de Reforma Tributária; 

de Niterói/RJ, Rodrigo Neves, vice-presi-
dente de Transparência e Dados Abertos; 
de Canoas/RS, Busato, vice-presidente de 
Segurança Pública; e de Presidente Pru-
dente/SP, Nelson Bugalho, vice-presiden-
te de Energias Renováveis, o prefeito de 
Teresina/PI, Firmino Filho. 

Passagens e hospedagens da participação 
dos prefeitos são custeados pela Fira Bar-
celona, organizadora do evento.

CNJ e Ministério da Saúde lançam ferra-
menta de apoio ao judiciário para ações 
em saúde
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e 
o Ministério da Saúde lançaram, no dia 
21, uma ferramenta de apoio ao judiciário 
para auxiliar nas decisões na área da Saú-
de. O tema da padronização das decisões 
judiciais na Saúde foi demanda dos prefei-
tos da FNP na reunião com a presidente 
do STF, ministra Cármen Lúcia, em janeiro 
de 2016.

https://goo.gl/8pQrWg

Entre os dias 27 e 29 de novembro a FNP re-
alizou sua segunda reunião geral do ano, a 72ª 
Reunião Geral da FNP. Temas importantes para 
os municípios fizeram parte das diretrizes da 
Carta de Recife, documento construído duran-
te a Plenária de Prefeitos, que terá sua versão 
final entregue neste ano aos candidatos à pre-
sidência da República e ao Congresso Nacional. 

Em agosto, quando teve início a mobilização 
para a 72ª Reunião Geral, o prefeito anfitrião 
do encontro, Geraldo Julio, vice-presidente 
de Mudanças Climáticas da FNP, reforçou a 
importância da Carta como instrumento de 

reivindicações. “Precisamos de um pacto fede-
rativo que atenda com justiça a relação entre a 
arrecadação e as demandas”, falou à época. 

Para o prefeito de Campinas/SP, Jonas 
Donizette, presidente da FNP “essa reunião 
teve um caráter muito especial, principal-
mente em razão da crise econômica que 
está penalizando, sobretudo, os municípios”.

O tradicional evento da FNP também pro-
moveu oficinas de projetos, reuniões de 
Fóruns e Redes de Secretários e outras 
atividades institucionais. 
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Plenária de Prefeitos (27 e 28 de novembro)

Plenária de Prefeitos do g100 

Carta de Recife 

Oficinas de Projetos

No dia 27, a atividade contou com a apre-
sentação do Anuário Multi Cidades 2018, 
que traz informações sobre a situação 
fiscal dos municípios brasileiros, um de-
bate sobre Reforma Tributária e sobre as 
pautas de interesse da FNP no Congresso 
Nacional (Conselho de Gestão Fiscal; Pre-
catórios; Condicionamento da instituição 
de novos encargos aos municípios à indi-
cação de respectiva receita; Implantação 

da Cide Municipal; Descentralização dos 
ressarcimentos dos planos de saúde; Des-
pesas com merenda e uniforme escolar; 
Atribuições e remuneração dos agentes 
Comunitários de saúde e Prazo para o fim 
dos lixões). Os prefeitos também trataram 
de assuntos institucionais, como o Marco 
Jurídico para entidades de representação 
federativa.

“Essa discussão vai muito além dos nossos 
mandatos. É uma contribuição para os fu-
turos gestores dos municípios brasileiros”, 
afirmou o prefeito de Igarassu/PE, Mário 
Ricardo, vice-presidente 

FNP do g100 para Projetos Institucionais, 
durante a Plenária de prefeitos do g100. 
A agenda teve como objetivo principal 

debater os desafios compartilhados por 
municípios que integram o grupo.

Na ocasião, prefeitos do g100 formaram 
uma Comissão para acompanhar o anda-
mento da Reforma Tributária. “Precisa-
mos colocar os municípios como prota-
gonistas nas soluções dos problemas do 
Brasil”, concluiu o prefeito Mário Ricardo.

Todo o conteúdo debatido durante os dois dias da Plenária de Prefeitos contribuiu para 
a construção do documento com as reivindicações e considerações de pautas funda-
mentais para os municípios.

Gestores municipais estiveram reunidos em Recife/PE para as oficinas de projetos da 
FNP durante a Reunião Geral. 

Cinco municípios, dos 39 apoiados pelo 
projeto, apresentaram suas experiências 
com relação ao PMAT, no dia 27. Esse foi 
o caso de Juiz de Fora/MG, Cáceres/MS, 
Hortolândia/SP, Gravatá/PE e Recife/PE.

O prefeito de Piraquara/PR, Marquinhos 
Tesserolli, vice-presidente de Moderniza-
ção Administrativa (PMAT) da FNP, falou 
sobre o caso do município paranaense, que 

já teve o projeto aprovado pelo BNDES. 
“Por meio do PMAT vamos investir R$ 4 
milhões na modernização da nossa gestão, 
melhorando o atendimento da população e 
ampliando as receitas do município”, expli-
cou. Já São Caetano do Sul/SP apresentou 
um projeto de ajuste fiscal com inovação, 
que inclui investimentos do PMAT.

Na ocasião, professores da Universidade 

Fortalecer Municípios



Relatório de Atividades - Ano 2017

Federal de Pernambuco apresentaram um 
modelo de cooperação de uso de material 
de georeferenciamento, cujo propósito é, 
por exemplo, conhecer o território para 
cobrança de Imposto Predial Territorial Ur-
bano (IPTU) e planejamento urbano.

Dia 28, a chefe do departamento de ges-
tão pública e socioambiental do BNDES, 
Daniela Baccas, ministrou o “Seminário 
de oportunidades e desafios do PMAT”. A 
agenda também contou com representan-
tes do Banco do Nordeste (BNB) e Caixa. 
O grupo de gestores também participou 

de um debate sobre inovação e governo 
inteligente, com representantes da Uni-
versidade Estadual de Mato Grosso e com 
o superintendente geral do Instituto Bra-
sileiro de Administração Municipal (Ibam), 
Paulo Timm.

Foram apresentadas, ainda, experiências 
exitosas de Rio Branco/AC e a experiência 
de solução do Serviço Auxiliar de Infor-
mações para Transferências Voluntárias 
(CAUC), que serve também para outras 
operações de crédito.

Ruas Completas

Projeto Proteção Integral de Crianças e Adolescentes

Uma exposição de maquetes, com os pro-
jetos conceituais das 11 cidades que com-
põem a Rede Nacional para a Mobilidade de 
Baixo Carbono, abriu, no dia 27, a progra-
mação voltada aos gestores do projeto Ruas 
Completas. O trabalho foi desempenhado 
pelos alunos de arquitetura da Universida-
de Federal de Pernambuco.

No dia 28, além de apresentarem seus 
projetos, os representantes das 11 cidades 
participaram de uma palestra internacional 
com National Complete Streets Coalition, 
grupo que criou o conceito de Ruas Comple-
tas nos EUA. Emiko Atherton, diretora da 
National Complete Streets Coalition; e Hea-
ther Zaccaro, analista da National Complete 
Streets Coalition; apresentaram exemplos 
de 10 cidades americanas de diferentes 
estados, abordagens e objetivos. Com a 
palestra “Financiamento de Intervenções 

urbanas”, o coordenador de Desenvolvimen-
to Urbano do WRI Brasil, Henrique Evers, 
abriu as atividades do dia 29. Ele falou sobre 
alternativas para viabilizar projetos de Ruas 
Completas. “Precisamos construir coisas 
maiores, que vão dar visibilidade”, disse.

A agenda seguiu com a mesa de debate 
“Como financiar Ruas Completas?”, com a 
participação de: Marta Martorelli, Gerente 
de Planejamento do Ministério das Cidades; 
Sergio Avelleda, Secretário Municipal de Mo-
bilidade e Transportes do Município de São 
Paulo/SP; Leonardo Letelier, CEO SITAWI 
Finanças do Bem; e Manoela Obino, Sócia e 
Gestora Executiva da Ospa/Urbe.me.

O projeto Ruas Completos é promovido 
pela FNP e WRI Brasil, com apoio do Insti-
tuto Clima e Sociedade (ICS).

A programação para gestores do projeto 
“Respeitar Proteger Garantir” teve início 
no dia 28, com o Lançamento Nacional do 
manual “Metodologia de Proteção Integral 
dos Direitos de Crianças e Adolescentes em 
eventos e festas populares”.  No mesmo dia, 
gestores de Olinda/PE, Sapé/PB, Jaguariú-

na/SP e Belém/PA apresentaram os resulta-
dos dos últimos quatro meses. O propósito 
da atividade foi planejar as atividades de 
proteção integral para os eventos de 2018.  
O projeto Respeitar Proteger Garantir é re-
alizado pela FNP, Viva Rio e ISCOS Piemon-
te, e co-financiado pela União Europeia.
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“PoliSUS: Planejamento e gestão em saúde”

72ª Reunião Geral da FNP marca instituição do fórum de gestores 
de políticas públicas para crianças e adolescentes

Gestores de Recife, Igarassu, Serra Talhada 
e Caruaru, municípios pernambucanos que 
participam do projeto, apresentaram suas 
experiências, no dia 28. A programação 
também contou com as palestras “Modelo 
Jurídico – Administrativos de Governan-
ça Regional e Serviços Públicos de Saúde”, 
ministrada pelo professor do Departamento 
de Medicina Preventiva FMUSP, Fernando 
Mussa Abujamra Aith; e “Atenção Primária 
à Saúde nas Redes de Atenção a Saúde”, mi-
nistrada pelo médico Giuliano Dimarzio.

A agenda do dia 29 foi focada em uma roda-
da de avaliação do projeto PoliSUS e apre-
sentação de boas práticas.

O PoliSUS tem como objetivo fornecer 
aos municípios do g100 ferramentas que 
possam ser utilizadas como referência no 
processo de gestão municipal da saúde na 
perspectiva de atender as necessidades de 
saúde da população. É realizado pela FNP, 
IPADS e Johnson & Johnson.

Com o apoio da FNP, gestores de políticas 
públicas para crianças e adolescentes cria-
ram um fórum para fortalecer a atuação na 
área. 

A expectativa é que, com a implementação 
do fórum, seja possível identificar as prin-
cipais demandas e atuar pela eficiência das 
políticas públicas. “Será um esforço nacional 
para garantirmos o cuidado adequado às 

nossas crianças e adolescentes”, explicou a 
prefeita de Caruaru/PE, Raquel Lyra, vice-
-presidente de Crianças e Adolescentes.

Conforme firmado durante a oficina reali-
zada em Recife, o regimento e a diretoria 
do fórum serão definidos e oficializados 
em abril, na 73ª Reunião Geral da FNP, em 
Niterói/RJ.
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DEZEMBRO

FNP promove oficina de projetos em Caruaru

FNP inicia Virada Digital na Comunicação

FNP e ABDIB vão apoiar municípios na construção de projetos de 
infraestrutura urbana

Caruaru/PE sediou, nos dias 30 de novembro 
e 1º de dezembro, duas oficinas do projeto 
“Proteção da Criança e Adolescente em 
Grandes Eventos”. Os encontros, promovi-
dos pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos de do município, 
reuniram representantes das redes locais de 
proteção dos direitos de crianças e adoles-
centes e dos direitos do idoso e foram marca-
dos pelo compartilhamento de experiências.

A oficina, realizada com o apoio da FNP, foi 
coordenada pelo assessor técnico da Secre-

taria Municipal de Relações Institucionais 
(SMRI) da Prefeitura de Porto Alegre/RS, 
Carlos Simões, que apresentou a experiência 
de gestão dos Conselhos de Crianças e Ado-
lescentes e do Idoso da cidade.
O projeto, de iniciativa da FNP e parceiros 
e co-financiado pela União Europeia, prevê, 
entre outros pontos, a capacitação na meto-
dologia de proteção e apoio técnico e institu-
cional para implementação da metodologia.

https://goo.gl/jMn7e6

Para tornar mais ampla a forma de comuni-
car, a FNP deu início, no dia 3, a sua Virada 
Digital. Com viés educativo, a iniciativa 
pretende tornar de domínio público temas 
complexos, como o Pacto Federativo, mote 
da primeira campanha, voltada completa-
mente às redes sociais da entidade.

As peças passam a trazer abordagens com 
foco nos assuntos do cotidiano das pessoas, 
como por exemplo, em Saúde e Educação, 
e podem ser utilizadas e replicadas pelos 
municípios. 

https://goo.gl/2TzBS1

A FNP e a Associação Brasileira da Infra-
estrutura (ABDIB) assinaram, no dia 5, 
termo de cooperação para auxiliar o de-
senvolvimento de projetos de infraestru-
tura urbana. A proposta é auxiliar a imple-
mentação de PPPs e Concessões para que 
municípios elaborem projetos que priori-
zem a iluminação pública.

A proposta conjunta prevê um projeto 
piloto para atender dez cidades paulistas, 
com foco em municípios acima de 80 mil 
habitantes. Além da construção de uma 
rede de gestores dessas cidades seleciona-
das, a FNP também tem o papel de engajar 
prefeitos na pauta, bem como mobilizar 
oficinas técnicas e acompanhar o desen-
volvimento dos projetos. Já a ABDIB fica 
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Prefeita Paula Mascarenhas debate judicialização de políticas pú-
blicas em audiência na Câmara

FNP pede revogação de Portaria que estabelece teto para ações e 
serviços de saúde

Conquista FNP - Municípios terão até 2024 para quitarem precató-
rios em regime especial

A prefeita de Pelotas/RS, Paula Mascare-
nhas, vice-presidente da área de Mulheres 
da FNP, participou, no dia 5, de audiência 
pública da Comissão de Finanças e Tributa-
ção da Câmara dos Deputados. A reunião 
foi promovida para debater o Projeto de 
Lei 8.058/14, de autoria do deputado Paulo 
Teixeira (SP), que institui o processo especial 
para o controle de intervenção em políticas 
públicas pelo Poder Judiciário.

Segundo Paula Mascarenhas, a discussão da 
matéria é fundamental e deve seguir com 

o objetivo de tornar as políticas públicas 
mais eficientes. “Os órgãos de controle são 
bem-vindos e necessários, porém não têm 
conseguido modernizar os seus métodos. 
Ficam concentrados nos processos, não nos 
resultados, um processo burocratizado que 
acaba tendo efeito no imobilismo. Precisa-
mos de um projeto que aponte um caminho, 
para que não seja mais um fator de controle 
que desestimule novas soluções em políticas 
públicas”, completou a prefeita.

 https://goo.gl/cp3Z4F

Preocupada com o impacto nas receitas 
municipais, a FNP está atuando para a re-
vogação da Portaria nº 3.011/2017, que 
estabelece recursos a serem transferidos 
do Fundo de Ações Estratégicas e Compen-
sação (FAEC) para o Teto Financeiro Anual 
da Assistência Ambulatorial e Hospitalar de 
Média e Alta Complexidade (MAC) dos Esta-
dos e do Distrito Federal.

Em ofício enviado no dia 5, ao ministro da 
Saúde, Ricardo barros, o prefeito de Campi-
nas/SP, Jonas Donizette, presidente da FNP, 

destacou a inviabilidade da portaria, princi-
palmente no que diz respeito à limitação e ao 
engessamento dos gastos. Segundo o docu-
mento, “o FAEC não tem teto, é um chamado 
componente variável dentro da formação 
dos valores de um teto financeiro. Essa por-
taria pretende que o FAEC passe a ser um 
valor fixo, fundo a fundo de média e alta com-
plexidade. Com isso, estão sendo limitados 
os gastos, o teto, as ações e os serviços”.

https://goo.gl/CrrG5m

Com a aprovação da PEC dos Precatórios, a 
FNP soma mais uma conquista para a pauta 
de 2017 dos municípios no Congresso Na-
cional. O novo texto da Proposta de Emenda 
à Constituição aumenta de 2020 para 2024 
o prazo final para que municípios, estados e 

o Distrito Federal quitem seus precatórios 
dentro de um regime especial. A forte articu-
lação da entidade resultou na aprovação da 
matéria, em menos de 15 dias, em dois tur-
nos, tanto na Câmara, quanto no Senado.
De autoria do senador José Serra (SP), a PEC 

responsável por fornecer os conteúdos 
técnicos necessários para sua elaboração e 
implantação. Também estão previstas ofi-
cinas de capacitação para representantes 

de órgãos de controle, iniciativa privada e 
gestores municipais.

https://goo.gl/P73paK
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que sofreu alterações assegura a proposta da 
FNP para que a União tenha o prazo de até 
seis meses para disponibilizar linha de crédi-
to especial para pagamento dos precatórios. 
Apesar de modificações no texto, a PEC 
mantém a preferência, nos pagamentos fei-
tos pelo regime especial (até 2024), a idosos, 
portadores de doença grave ou pessoas com 
deficiência.

No que diz respeito ao acesso a depósitos 
judiciais de terceiros, a PEC aumenta de 20% 
para 30% o acesso a eles. “Antes era 10% 
para estados e 10% para municípios. Ago-
ra serão 15% para cada um. Ou seja, acaba 
gerando um aumento de 50% do acesso dos 
municípios aos depósitos judiciais”, explicou 

o prefeito de Campinas/SP, Jonas Donizette, 
presidente da FNP.
A PEC regulamenta como os recursos de de-
pósitos judiciais de terceiros serão divididos 
entre municípios que compartilham a mes-
ma comarca. Nesse caso, os recursos serão 
rateados proporcionalmente às respectivas 
populações. A referência será o último levan-
tamento censitário ou a mais recente esti-
mativa populacional da Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
De acordo com o texto aprovado, os valores 
dos precatórios passarão a ser atualizados 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo Especial (IPCA-E).

https://goo.gl/Md9PM6

Projeto é aprovado na Câmara com alterações defendidas pela FNP

Conquista FNP: Congresso mantém veto ao porte de armas para 
agentes de trânsito

Proposta que define as atribuições profis-
sionais dos agentes comunitários de saú-
de e dos agentes de combate às endemias 
foi aprovada no dia 12, pelo Plenário da 
Câmara dos Deputados. O Projeto de Lei 
6437/16 teve acompanhamento da FNP, 
quando o prefeito de Campinas/SP, Jonas 
Donizette, presidente da entidade, pediu 
atenção especial à senadora Marta Supli-
cy quanto à análise do projeto. A matéria 
segue para sanção presidencial.

Com o objetivo de manter flexibilidade e 
ampliar as possibilidades do atendimento, 
uma das demandas da FNP para o projeto, 
a partir do novo texto, as visitas domicilia-
res rotineiras passarão a ser de natureza 
típica, casa a casa, para a busca de pessoas 
com sinais ou sintomas de doenças agudas 

ou crônicas ou de eventos de importância 
para a saúde pública.

O PL prevê, ainda, a atuação dos profis-
sionais na realização de campanhas ou de 
mutirões para o combate à transmissão 
de doenças infecciosas e a outros agravos, 
mas sem contar como hora extra.

Foram aprovadas oito emendas do Senado 
ao Projeto de Lei 6437/16, do deputado 
Raimundo Gomes de Matos (CE). Seis 
emendas foram aprovadas integralmente 
e outras duas parcialmente, segundo pa-
recer da deputada Josi Nunes (TO), rela-
tora da proposta pela comissão especial.

https://goo.gl/cLJ1GC

Em votação no dia 13, o Congresso Nacio-
nal manteve veto ao Projeto de Lei Comple-
mentar 152/2015, que autorizava o porte 
de armas aos agentes de trânsito. A rejeição 
ao projeto configura mais uma conquista 

para os municípios, já que, conforme a FNP, 
o projeto de Lei violava o pacto federativo, 
transferindo mais responsabilidades sem as 
respectivas fontes de custeio.



Frente Nacional de Prefeitos

Conquista FNP: FNP atuará como amicus curiae em ações sobre ISS 
no STF

Conquista FNP: Congresso promulga Emenda que aumenta prazo 
para pagamento de precatórios

Conquista FNP: Ministério publica portaria de Unificação dos Blocos 
da Saúde

Diretoria da FNP solicitou ingresso da 
entidade como amicus curiae em ações 
ajuizadas no STF, as quais alegam incons-
titucionalidade na legislação que altera 
o recolhimento do ISS. O pedido foi feito 
dia 14 e atendido na semana seguinte pela 
Corte Suprema. Os prefeitos de Campinas/
SP, Jonas Donizette, e de Maceió/AL, Rui 
Palmeira, fizeram a solicitação diretamente 
ao ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Como o ISS é o imposto nacional com me-
lhor performance fiscal e tributária dos 

últimos 12 anos, a pauta é de grande im-
portância para a entidade. A FNP defende a 
eficiência da tributação no destino, em vista 
de seus propósitos econômicos, de desen-
volvimento social e de equidade na Federa-
ção e no âmbito internacional.

O pedido de ingresso como amicus curiae 
foi compartilhado com a Abrasf, represen-
tada na audiência pelo assessor jurídico, 
Ricardo Almeida.

https://goo.gl/P9yKvF

Após intensa articulação da FNP, o Congres-
so promulgou, no dia 14, a Emenda Consti-
tucional 99, proveniente da PEC 45/2017, 
que aumenta de 2020 para 2024 o prazo 
para estados, Distrito Federal e municípios 
quitarem seus precatórios dentro de um 
regime especial.

A Emenda, de autoria do senador José Serra 
(SP), foi aprovada por unanimidade no Sena-
do, no dia 12. No que diz respeito ao aces-
so a depósitos judiciais de terceiros, a EC 
aumenta de 20% para 30% a possibilidade 
de uso.

https://goo.gl/5e6yvX

O Ministério da Saúde publicou, no dia 29, 
a Portaria 3992/2017, que determina o 
repasse de recursos aos municípios apenas 
em duas modalidades, uma para capital e 
outra para custeio. O objetivo é dar auto-

nomia para os municípios articularem pla-
nejamentos na área de saúde, valorizando a 
utilização global dos recursos. 

https://goo.gl/4NnY7r

A proposta foi vetada pelo presidente da 
República, Michel Temer, no dia 26 de ou-
tubro, após a campanha #VetaPresidente 
#TrânsitoSemArmas promovida pela FNP 
em suas redes sociais, mobilizando gover-
nantes municipais, técnicos e autoridades 
no assunto para conscientizar a população 

por um trânsito mais seguro. “O posiciona-
mento do governo reflete, ainda, a nossa 
preocupação por um trânsito mais seguro”, 
reforçou, à época, o prefeito de Campinas/
SP, Jonas Donizette, presidente da FNP.

https://goo.gl/bdRrca
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