O maior movimento
municipalista se faz com
a participação de todos
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) é, atualmente, referência mundial na representação municipal. E tem como objetivo maior consolidar e fortalecer a luta pela autonomia municipal,
por meio de iniciativas políticas e técnicas que visem a alcançar a excelência na gestão e na qualidade
de vida da população.
Nos últimos 19 anos, as conquistas municipalistas lideradas pela CNM somaram mais de R$ 369
bilhões distribuídos entre todos os 5.568 Municípios. Com intuito de relembrar algumas das ações na lista de conquistas, citamos: aumento no repasse do salário-educação, do transporte escolar, da merenda
escolar, apoio financeiro aos Municípios, repasses extras do FPM, Piso de Atenção Básica (PAB), aumento
nos repasses da iluminação pública, entre outros.
Para analisar e discutir o atual cenário de dificuldades, a CNM conta com a presença de todos os
novos gestores – eleitos e reeleitos – na grande mobilização marcada para o dia 5 de outubro de 2016,
no auditório Petrônio Portela, em Brasília.
Vamos discutir os desafios comuns aos Municípios brasileiros e tratar do evento Seminário Novos Gestores, programado para os próximos meses de outubro e novembro. E, principalmente, pressionar o Congresso Nacional e o governo federal para o efetivo cumprimento do pacto federativo brasileiro.
Todos os candidatos às eleições municipais de 2016 estão convidados a acessar a página da
CNM (www.cnm.org.br), na qual é possível encontrar informações que podem contribuir na elaboração
de seus planos de governo. E, ainda, visitar o hotsite do Novos Gestores, no qual encontrarão uma série
de informações sobre os eventos promovidos pela CNM para acolher os prefeitos eleitos e reeleitos no
pleito de 2 de outubro: www.novosgestores.cnm.org.br.
Fique atento ao contato da CNM e confirme sua presença.
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