
I N F O R M AT I V O

SETEMBRO | 2021

CONQUISTA: AMUPE EM DEFESA
DOS ARTISTAS PERNAMBUCANOS PÁG. 17

DESENVOLVIMENTO: TRANSNORDESTINA 
E PAUTA MUNICIPALISTA    PÁG. 22

MEIO AMBIENTE: MUNICÍPIOS DISCUTIRAM
REGIONALIZAÇÃO DO TRATAMENTO 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS   PÁG. 15

VACINA: REUNIÃO COM O MINISTÉRIO
DA SAÚDE CONTRIBUIU PARA O
AVANÇO DA VACINAÇÃO    PÁG. 08

NORDESTE UNIDO PELO DESENVOLVIMENTO 
PÁG. 18



32

Associação Municipalista de Pernambuco

INFORMATIVO AMUPE 2021

PALAVRA DO PRESIDENTE

A Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) tem 
como missão ajudar os gestores e gestoras municipais na 
obtenção de melhores resultados nas suas administrações, 

levando a melhoria de vida para a população. 

Estamos no meio do ano de 2021, e a esperança que nos move é 
a de que sejamos melhores a cada dia. A pandemia nos mostrou 
hábitos que jamais pensávamos em adquirir: o uso de máscaras, 
a higienização constante das mãos e o distanciamento social. A 
vacinação contra a Covid-19, mesmo que a passos lentos, caminhou 
e trouxe mais uma vez à tona o protagonismo e a importância dos 
municípios nas vidas das pessoas. Não podemos nunca nos esquecer 
da verdadeira essência de ser brasileiro: um povo esperançoso e 
resiliente.  

Neste informativo prestamos contas do trabalho realizado pela 
AMUPE. Tivemos pautas importantes e que vocês conhecerão 
ao folhear o nosso Informativo. Estivemos muito presentes na 
Confederação Nacional de Municípios (CNM), discutindo ações em 
benefício dos municípios, ação reforçada com a minha eleição como 
1º secretário da entidade. 

Buscamos articular os colegas presidentes das Associações 
Municipalistas do Nordeste. Realizamos um seminário onde tivemos 
a oportunidade de discutir o desenvolvimento da região no pós 
pandemia, contando com a brilhante palestra da economista Tânia 
Bacelar, especialista em desenvolvimento regional. 

A Amupe se fez presente em eventos diversos, junto a várias 
instituições parceiras. Sempre articuladora junto ao Governo do 
Estado, participamos, dentre outras ações, do Lançamento do Plano 
de Retomada de Pernambuco que terá R$ 5 bilhões em investimentos 
e protagonismo nos Municípios. 

Com o sentimento de esperança em dias melhores, seguimos atuando 
junto aos Poderes Executivo e Legislativo no âmbito estadual e 
federal, na busca de caminhos para o desenvolvimento, fortalecendo 
os Municípios e as políticas  de educação, saúde e emprego e renda.

José Coimbra Patriota Filho
Presidente da Amupe
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AMUPE APOIA CIMPAJEÚ NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU

A Associação Municipalista 
de Pernambuco (Amupe) 
participou na manhã do dia 

25 de fevereiro, de reunião com os 
municípios membros do Consórcio de 
Integração dos Municípios do Pajeú 
(Cimpajeú), com o objetivo de discutir 
a instalação e operação de unidades 
móveis básicas e avançadas do Samu, 
no Sertão Central.

Ao todo, 33 municípios são participantes 
da iniciativa, que levará atendimento 
médico de urgência a mais de 800 
mil sertanejos e sertanejas. Durante a 

Em assembleia realizada pela Associação 
Municipalista de Pernambuco (Amupe), no dia 01 
de março, com prefeitos e prefeitas, o governador 

Paulo Câmara anunciou o repasse de R$ 19 milhões a 
todos os municípios pernambucanos, via Sistema Único 
de Saúde (SUS), já em tramitação, e R$ 11 milhões através 
do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios (FEM).

Os repasses pelo FEM foram realizados em duas parcelas 
e começarão a ser distribuídos neste mês de março até 
abril, no montante de R$ 6 mi e R$ 5 mi, respectivamente. 
O governador Paulo Câmara reiterou a necessidade do 

reunião, foi discutida a possibilidade 
de fortalecer o Samu, com o aumento 
da oferta de bases e ambulâncias, 
além da possível instalação de uma 
UTI Aérea, no futuro, por meio de um 
helicóptero especializado. Esta solução 
foi apresentada por membros de uma 
empresa especializada em gestão 
regional da saúde, convidada pela 
Amupe.

O prefeito da Ingazeira, Luciano 
Torres, que também é presidente do 
Cimpajeú, afirmou que “a expectativa 
é grande para que a gente consiga 

colocar o Samu para funcionar na 
região do Pajeú com mais celeridade e 
qualidade”. Também participaram da 
reunião o vice-presidente do Consórcio 
e prefeito de Afogados da Ingazeira, 
Alessandro Palmeira e a secretária do 
Cimpajeú e prefeita de Serra Talhada, 
Márcia Conrado. O presidente da 
Amupe, José Patriota, frisou o papel 
da Associação em promover o diálogo 
entre os diferentes setores da sociedade 
a fim de promover a melhoria de vida 
da população. 

R$ 30 MI PARA MUNICÍPIOS

Estado voltar a crescer e destacou a unidade com os 
prefeitos e prefeitas para construção de um Pernambuco 
melhor.

O presidente da Amupe, José Patriota, frisou a parceria 
com o governo do Estado e a disponibilidade do Palácio 
do Campo das Princesas em receber os prefeitos e prefeitas 
pernambucanos. Patriota colocou a importância da 
vacinação como prioridade máxima, e contou que esteve 
em reunião com o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, 
na qual o chefe da pasta garantiu que a partir de abril o 
processo de imunização será acelerado, com o aumento 
da aquisição de novas doses.
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NO ARARIPE, AMUPE PARTICIPA DE REUNIÃO DO CISAPE

A Associação Municipalista 
de Pernambuco (Amupe), na 
pessoa do seu presidente José 

Patriota, participou na sexta-feira, 12 
de março, de reunião do Consórcio 
Intermunicipal do Sertão do Araripe 
de Pernambuco (Cisape), que teve 
por objetivo buscar alternativas que 
otimizem a execução das ações 
governamentais através dos consórcios.

A secretária estadual de Infraestrutura, 
Fernanda Batista, participou e 
apresentou um panorama dos 
investimentos do Governo do Estado na 
região do Araripe, como a entrega da 
Ponte Bodocó, o andamento das obras 
da PE 674 e o início dos trabalhos na PE 
576, com projetos em andamento para 
as rodovias estaduais 507, 545 e 625, 

além da iniciativa de modernização do 
aeródromo de Araripina.

Outras experiências de consórcios 
foram discutidas. A exemplo das 
ações e experiências em compras 
compartilhadas do Consórcio dos 
Municípios Pernambucanos (Comupe), 
apresentada por seu secretário 
executivo, José Mário Barros Falcão, e a 
gestão do Samu regional por Consórcio, 
pelo Consórcio de Integração dos 
Municípios do Pajeú (Cimpajeú), feita 
por José Patriota.

O presidente da Amupe também 
explicou aos gestores a posição da 
Amupe quanto à possível compra de 
vacinas por Estados e Municípios, caso 
a União não cumpra com o Plano 

DIÁLOGO COM GOVERNO DO ESTADO NO COMBATE A COVID-19

O Decreto 50.433, de 15 de 
março de 2021, estabeleceu 
novas medidas restritivas para 

enfrentar a pandemia de 18 a 28/03. 
Por conta desta decisão, os prefeitos 
e prefeitas pernambucanos, através 
da Associação Municipalista de 
Pernambuco (Amupe), se reuniram no 
dia 16 de março com o governador 
Paulo Câmara, durante todo o dia, por 
videoconferência, para discutir essas 
novas medidas.

Os municípios foram divididos em 
quatro grupos de acordo com as 
macrorregiões de Saúde do Estado. 
O governador Paulo Câmara fez uma 
retrospectiva desde o começo da 
pandemia em Pernambuco até os 

dias de hoje, lamentando os números 
elevados da doença, o que obrigou o 
governo a tomar medidas mais duras 
para conter a doença infectocontagiosa 
que avança sem controle e, assim, 
desafogar o sistema de saúde. “O 
momento é muito delicado e com 
o número de óbitos crescendo. Para 
isso, estamos abrindo mais leitos. Hoje 
já temos a segunda maior rede de 
UTI’s do Brasil. Tomamos medidas de 
incentivo econômico para minimizar 
o efeito social das medidas restritivas, 
vamos buscar atender a demanda dos 
municípios no tocante à fiscalização 
de aglomerações e pedimos a 
conscientização da população para 
manter os cuidados básicos de saúde”, 
enfatizou o governador.

AVALIAÇÃO

O presidente da Amupe, José 
Patriota, avaliou a reunião como 
positiva e afirmou que o diálogo 
é sempre o melhor caminho. “A 
discussão não se acaba aqui. Nós 
vamos continuar dialogando, 
para juntos conseguirmos vencer 
esses obstáculos. A Amupe e os 
municípios pernambucanos se 
colocam a favor da população e 
da vida”, concluiu.

Nacional. José Patriota foi enfático 
ao afirmar que “a possibilidade  de 
compra diretamente por Estados e 
Municípios ficou complicada após as 
sanções das Leis 14.124 e 14.125, além 
da resolução RDC n° 476 da Anvisa, 
que obriga prefeitos e secretários de 
Saúde a assinarem uma declaração 
que comprove o não cumprimento do 
Plano Nacional de Operacionalização 
da Vacinação contra a Covid-19 
pelo Ministério da Saúde”. A reunião 
também trouxe informes sobre o 
feirão de negociação da Celpe e 
recomendações do Ministério Público 
do Trabalho de Pernambuco (MPT/PE).
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“O IMPORTANTE É NÃO PERDER MAIS VIDAS”, DIZ JOSÉ PATRIOTA 
EM ENTREVISTA

O presidente da Amupe, José Patriota, participou 
no dia 23/03 de entrevista coletiva com prefeitos e 
promotores do Ministério Público de Pernambuco 

(MPPE) para esclarecer à imprensa e a sociedade em 
geral os detalhes sobre o endurecimento das medidas 
restritivas em 12 municípios da 3° circuncisão do MPPE.

Na oportunidade, Patriota pediu união para o que chamou 
de “guerra contra o vírus”. “A falta de uma coordenação 
nacional para enfrentar a pandemia obrigou os prefeitos 
e prefeitas a se unirem e tomarem decisões independentes 
no combate à guerra contra o vírus. O papel da Amupe 
nessa questão é de apoiar e orientar os municípios”, frisou.

Patriota ainda afirmou que a vacinação é primordial 
para diminuirmos esses dados. “A vacina é a ferramenta 
principal para termos controle sobre a proliferação da 
covid-19 e, consequentemente, a redução no número de 
ocupação de leitos”. Para o presidente da Amupe, todos 
perdem com essas medidas mais restritivas. “É inevitável, 
todos acabam perdendo. Perde o empresário que com 
seu suor e esforço não tem retorno do investimento. Perde 
o trabalhador que fica sem emprego. Perde o município e 
Estado em redução da arrecadação e economia travada. 
No entanto, diante de tudo isso, o mais importante é não 
perder mais vidas”, concluiu.

MUNICÍPIOS DO PAJEÚ DECIDIRAM POR LOCKDOWN 

Em reunião realizada no dia 19/03, 
entre promotores de justiça do 
Ministério Público de Pernambuco 

(MPPE) e prefeitos e prefeitas do 
Sertão do Pajeú, ficou decidido, por 
unanimidade, o fechamento completo 
das atividades na região de 24 até o 
dia 28 de março.

Segundo a decisão, foi permitido 
apenas o funcionamento de farmácias 

e postos de combustíveis, os outros tipos 
de estabelecimentos vão funcionar 
por delivery. A medida endureceu as 
normas restritivas estabelecidas pelo 
Governo do Estado que vigoravam até 
18 de março. Após serem informados da 
decisão, por articulação da Associação 
Municipalista de Pernambuco 
(Amupe), o governador Paulo Câmara 
e o secretário de Saúde, André Longo, 
ingressaram na reunião.

Por demonstrarem preocupação, 
os prefeitos e prefeitas solicitaram 
apoio do Governo do Estado para 
a fiscalização das medidas, através 
da Polícia Militar, que prontamente 
foram atendidos com a marcação 
de uma reunião com o secretário de 
Defesa Social, Antônio de Pádua, a ser 
promovida pela Amupe.
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 APOIO A REDE 
DO PEQUENO 
NEGÓCIO

Em reunião realizada no dia 
08 de abril, o presidente da 
Associação Municipalista 

de Pernambuco (Amupe), José 
Patriota debateu com a diretora 
administrativo-financeira do 
Sebrae, Adriana Corte Real, e com 
o secretário de trabalho, emprego 
e qualificação de Pernambuco, 
Alberes Lopes a celebração de 
um acordo de cooperação técnica 
para promover o apoio aos 
pequenos negócios nos municípios 
pernambucanos.

O acordo de cooperação tem por 
objetivo constituir uma Rede para 
fortalecer os empreendimentos 
locais e levar capacitação 
e orientação aos pequenos 
negócios. Para o presidente da 
Amupe, José Patriota, os pequenos 
e médios empreendedores serão 
essenciais para a recuperação 
e desenvolvimento da nossa 
economia. Segundo ele, em 
fevereiro deste ano, as micro 
e pequenas empresas foram 
responsáveis pela geração de 
68,5% dos empregos criados, cerca 
de 275 mil vagas em todo o Brasil. 
No que se refere a Pernambuco, 
ele destaca como relevante o 
fato do estado ser o segundo no 
Brasil com mais atendimentos aos 
empreendedores, entre os meses 
de janeiro e fevereiro. Sem dúvida 
essa articulação em rede vai 
fortalecer ainda mais a ampliação 
desse segmento.

PERNAMBUCO PODERÁ SEDIAR NOVA 
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (ESA)

A Associação Municipalista 
de Pernambuco (Amupe), 
representada pelo seu 

presidente José Patriota e mais cinco 
prefeitos, participou no dia 06 de abril 
de reunião com o governo do estado e 
representantes do alto comando militar 
do exército com o intuito de viabilizar a 
instalação da nova Escola de Sargentos 
das Armas (ESA) em Pernambuco. O 
governador Paulo Câmara comandou 
a reunião.

O local previsto para construção 
da Escola foi no terreno do Campo 
de Instrução Marechal Newton 
Cavalcanti, em Abreu e Lima, com 
área total de 7.500 hectares, onde 
serão instalados, caso Pernambuco 
seja escolhido como estado sede, um 
complexo escolar, com a sede da escola, 
vila olímpica, vila militar e parque 
de tiros. A localização estratégica, 
o apoio do governo do estado e dos 
municípios favorecem Pernambuco 
na disputa e, para tanto, o governador 
Paulo Câmara assinou um termo de 

compromisso com as ações propostas 
pelo executivo estadual para viabilizar 
a implementação da ESA.

Dentre elas se destacam a 
implantação de rede elétrica, de 
estação de tratamento de água e 
esgoto; construção e recuperação de 
vias de acesso, com a restauração da 
PE-27 e implementação da estrada 
de Mussurepe, triplicação da BR-232, 
construção do Arco Metropolitano, 
além da ampliação da rede de 
fibra óptica. Ações que geram um 
investimento de R$ 319,41 milhões ao 
governo do estado, segundo informou 
o secretário de planejamento e gestão, 
Alexandre Rebêlo.

AMUPE E CAU/PE FIRMAM ACORDO 
PARA PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIOS 
HISTÓRICOS

A Associação Municipalista 
de Pernambuco (Amupe) e 
o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de Pernambuco (CAU/
PE) vão celebrar um acordo de 
parceria para mapear a situação 
dos patrimônios imateriais em todos 
os municípios pernambucanos. Em 
reunião realizada no dia 14 de abril, 
por videoconferência, o presidente da 
Amupe, José Patriota, e o conselheiro 
do CAU, Sérgio Motta, discutiram 
pontos do acordo.

Em primeiro momento, o pacto 
servirá para auxiliar o Conselho na 
intermediação com as prefeituras a 
fim de iniciar uma esquematização 
da atual situação dos patrimônios nas 
cidades em quatro principais eixos: 
gestão, escopo normativo, profissionais 
e projetos/obras, e a importância 
de observar as regras do “Protocolo 
de Boas Práticas da Salvaguarda”. 
O trabalho será coordenado pela 
Comissão Temporária de Patrimônio 
Cultural (CPC).
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AMUPE REAFIRMA SUA POSIÇÃO CONTRA 
FECHAMENTO DE AGÊNCIAS DO BB

O presidente da Amupe, José 
Patriota, participou no dia 
15 de abril de reunião com 

membros do Banco do Brasil e 
reafirmou o compromisso da entidade 
contra o fechamento de agências em, 
pelo menos, 133 municípios brasileiros, 
cerca de 22 deles em Pernambuco. 
A reunião foi promovida pela 
Confederação Nacional de Municípios 
(CNM).

O presidente da Amupe, José Patriota, 
reforçou a fala do presidente da 
CNM, Glademir Aroldi, ao destacar a 
importância do funcionamento dessas 
agências para municípios do interior do 
estado. “Ainda se opera com dinheiro 
em espécie, principalmente em cidades 
menores. Tem vários negócios que 
se fazem com dinheiro vivo. As feiras 
populares são um exemplo disso. Vocês 
não imaginam como é a vida real das 

MUNICÍPIOS E PRIMEIRA INFÂNCIA

O presidente da Amupe, José Patriota participou, 
no dia 15 de abril, da abertura do Seminário do 
Pacto Nacional pela Primeira Infância, promovido 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), representando 
a Confederação Nacional de Municípios (CNM), como 
primeiro secretário. Na oportunidade, Patriota informou 
que tanto a CNM como a Amupe assinam o Pacto, e 

pessoas. E essas medidas, feitas de 
forma fria, atingem a vida das pessoas”, 
alertou Patriota.

A medida, segundo Patriota, também 
implica diretamente na vida dos 
cidadãos, que terão que se deslocar 
para cidades maiores para receber o 
seu salário ou resolver questões que 
seriam de fácil resolução. 

se comprometeu em colocar a primeira infância como 
prioridade na pauta dos municípios. O seminário teve 
a presença de várias autoridades do executivo federal, 
estadual e poder judiciário, dentre eles o ministro da 
Cidadania, João Roma, do presidente do STF, ministro Luís 
Fux e do governador Paulo Câmara.
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o cronograma de novas doses sempre 
atualizado, por exemplo, facilita para 
nós que estamos nos municípios. 
É muito importante essa forma de 
unidade que o sr. Ministro está 
fortalecendo, seja de recursos humanos 
ou financeiros. Essa liderança que os 
brasileiros e brasileiras precisavam 
agora passa pelos esforços do seu time. 
O diálogo é fundamental para o Brasil”, 
afirmou Patriota.

Em resposta, o ministro Marcelo 
Queiroga reiterou a importância do 
diálogo com os municípios e da união 
dos Entes no combate à pandemia. 
Segundo ele, a pactuação tripartite é 
a chave para o sucesso na imunização.

REUNIÃO COM MINISTÉRIO DA SAÚDE CONTRIBUIU PARA O AVANÇO 
DA VACINAÇÃO 

O presidente da Associação 
Municipalista de Pernambuco 
(Amupe), José Patriota, o então  

presidente da Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), Glademir Aroldi e 
demais integrantes do Conselho Político 
da entidade, participaram no dia 19 de 
abril, por videoconferência, de reunião 
com o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga e secretários da pasta. Na 
oportunidade, o gestor destacou quatro 
assuntos que impactam diretamente o 
fortalecimento do combate à covid-19 
nos municípios pernambucanos.

A pauta da vacinação, aliada a um 
planejamento com cronograma de 
novas doses e divulgação de novos 
grupos prioritários. A abertura de novos 

centros de tratamento de pacientes 
com covid-19 e a possibilidade para 
adesão dos prefeitos e prefeitas que 
assumiram em janeiro, além da 
celeridade na distribuição do kit-
intubação, que preocupa em alguns 
municípios no estado, e da abertura de 
adesão ao Programa Mais Médicos, 
tão importante para levar saúde à 
população interiorana.

O presidente da Amupe também 
informou ao ministro Marcelo 
Queiroga que tem recebido queixas de 
prefeitos e prefeitas sobre a diminuição 
da quantidade de doses por frasco de 
vacina. “Estamos cientes que algumas 
questões não dependem diretamente 
do Ministério, mas precisamos manter 

11 ANOS DE SUCESSO
SEU MUNICÍPIO TAMBÉM PODE TER O
DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL ELETRÔNICO.

Aderir ao Diário O�cial Eletrônico é 

muito fácil! Basta entrar em contato 

com a Amupe pelo telefone (81) 

3455.5131 ou pelo e-mail 

diario.amupe@hotmail.com 

para receber toda a orientação e 

obter sua licença.

8
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da covid-19”, esta é a opinião do 
Prefeito de Toritama, Edilson Tavares.  
O Comupe continua crescendo. O 
município do Paudalho, na pessoa do 
prefeito Marcello Gouveia, por exemplo, 
é um dos novos consorciados.  Outro 
benefício proveniente do consórcio 
para os municípios pernambucanos foi 
a aquisição de cerca de 40 mil testes 
rápidos Swab de detecção da covid-19, 
itens que são indispensáveis para o 
controle da pandemia nas cidades.  
 
Em Bodocó, no Sertão Pernambucano, 
o prefeito  Otávio Pedrosa, também 
confirmou a sua satisfação em fazer 
parte do Consórcio e destacou a 
aquisição de diversos insumos  a preço 
menores, que vão desde material 
de informática, medicamentos  e 

COMUPE ATUA MAIS E GASTA MENOS

O Consórcio dos Municípios 
Pernambucanos (Comupe), 
com experiência comprovada 

em compras compartilhadas, tem 
trabalhado em parceria com os 
gestores e gestoras, ao colocar à 
disposição Atas de Registro de Preços 
dos itens mais  solicitados pelas 
prefeituras. Em seminários pelo Brasil, 
o Comupe, através de seu secretário 
executivo, José Mário Barros Falcão, é 
reconhecido como modelo que dá certo.  
 

Hoje, 17 municípios são consorciados, do 
litoral ao Sertão. A cidade de Toritama, 
foi um dos destaques no Agreste na 
gestão da pandemia. E, ao integrar o 
Comupe, obteve veículos e insumos 
para a saúde. “Quando o município é 
consorciado, fica mais fácil e barato 
fazer as  aquisições em benefício da 
população. Do contrário, sozinho, ele  
encontra mais dificuldades e caminhos 
mais longos, principalmente para 
superar os grandes desafios que foram 
postos aos prefeitos, pela pandemia 

 Edilson Tavares de Lima - 
 Prefeito de Toritama

 Otávio Augusto T. Pedrosa  
Cavalcante - Prefeito de Bodocó

 Marcello Gouveia - 
 Prefeito de Paudalho

material de iluminação pública. 
“Acredito nesta estratégia e penso que 
Bodocó é um dos que mais consomem 
e realizam compras  através do 
Comupe, e, assim continuaremos 
nesse intuito, de forma a economizar 
para o Município”, ressaltou o gestor. 
 
“Com o trabalho reconhecido, o 
Comupe participa também de fóruns 
e seminários de gestão pública 
voltados à compras compartilhadas. 
O modelo de sucesso implementado 
em Pernambuco, através da Amupe, 
agora ganha o Brasil através do 
conhecimento pleno de planejamento 
e gestão por resultados”, comemorou 
o diretor-presidente do Comupe, o 
também prefeito de Águas Belas, Luiz 
Aroldo.  
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AMUPE DISCUTE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA COM A 
SUMOG

Discutir os rumos da modernização na tramitação de 
processos e documentos em geral, de forma online 
e digitalizada nos municípios pernambucanos, 

por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), 
desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
(TRF4) . Esse foi o principal objetivo de reunião realizada  no 
dia 23 de abril por videoconferência, com o superintendente 
de Modernização Governamental da Secretaria de 
Administração de Pernambuco, Ricardo Melo.

Além de permitir práticas inovadoras de trabalho que levam 

ao aumento do fluxo de produtividade, o SEI conta com 
uma boa navegabilidade por várias plataformas digitais 
e pelos principais navegadores da internet. O Sistema 
dispensa o uso do papel e promove o compartilhamento 
dos documentos com atualização e comunicação em 
tempo real. Para a Amupe, a utilização do SEI se torna 
sustentável para o meio ambiente e para a gestão 
das prefeituras, gerando economia e celeridade nos 
processos.

AMUPE PRESENTE NO LANÇAMENTO DO SISAR MOXOTÓ

O presidente da Associação 
Municipalista de Pernambuco 
(Amupe), José Patriota, 

participou no dia 23 de abril do 
lançamento do Sistema Integrado 
de Saneamento Rural (Sisar) da 
Região do Moxotó, promovido pelo 
governo do estado, que permite a 
gestão compartilhada das redes de 
saneamento rurais. A cerimônia foi 
transmitida ao vivo e contou com a 
presença do governador Paulo Câmara, 
da secretária de Infraestrutura e 
Recursos Hídricos, Fernandha Batista 
e do secretário de Desenvolvimento 
Agrário, Claudiano Martins Filho.

A iniciativa visa a universalização 
do acesso à água. Para a secretária 
Fernanda Batista, “tratar do Sisar é um 
marco, é um modelo de gestão que 

vem dando certo, a exemplo do Estado 
do Ceará, onde nós nos inspiramos. O 
sistema garante que o saneamento 
no meio rural tenha sustentabilidade, 
durabilidade e funcionamento 
adequado através da garantia 
da operação e manutenção pelas 
comunidades”, destacou a secretária

O presidente da Amupe, José Patriota, 
afirmou que esse é um momento 
histórico e de muita alegria. “Não há 
desenvolvimento sem políticas voltadas 
para aqueles que mais precisam. 
Neste momento estamos fazendo um 
ato histórico, um sonho pensado no 
governo Eduardo Campos, que estamos 
realizando agora. Não há dignidade 
para homens e mulheres que residem 
no campo se não houver água para 
as necessidades básicas. Sem dúvidas, 

devido a sua estruturação firmada, o 
Sisar levará a boa gestão dos recursos 
hídricos às comunidades”, frisou.

Segundo o governador Paulo Câmara, 
o estado já tem o compromisso de 
implantar mais dois Sisar, no Sertão 
do Pajeú e no Sertão Central, ainda 
neste ano. “É um modelo que dá certo, 
que tem a participação das pessoas 
que vão nos ajudar a fazer as coisas 
acontecerem. Vamos potencializar tudo 
que já está feito e ajustar tudo o que vai 
ser feito no futuro. Estamos tratando de 
água, de saúde pública, e é com essa 
priorização que a gente vai avançar 
nesses próximos meses, pois o nosso 
compromisso é dar condições cada 
vez melhores ao povo pernambucano”, 
concluiu o governador.
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AMUPE E CNM DEBATEM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS 
PREVIDENCIÁRIAS 

A Associação Municipalista de 
Pernambuco (Amupe) em 
conjunto com a Confederação 

Nacional de Municípios (CNM)
promoveram no dia 24 de abril 
um encontro virtual com prefeitos 
pernambucanos e o deputado Silvio 
Costa Filho para debater uma Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC), 
que está em processo de construção 
pelo parlamentar, com a finalidade 
de permitir um novo parcelamento 
para as dívidas previdenciárias dos 
municípios, em 240 meses.

Ao apresentar a iniciativa, o deputado 
Silvio Costa Filho destacou a difícil 

situação financeira dos Entes e a 
necessidade de apoiá-los para que 
possam ter recursos para investir nos 
serviços para a população. “O que a 
gente está construindo é para incluir 
o montante de toda a dívida, inclusive 
do que já foi parcelado, para fazer o 
parcelamento em 240 meses”, pontuou. 
Além de um prazo mais amplo para 
pagamento, a proposta também inclui 
descontos em multas e juros.

O presidente da Amupe, José Patriota, 
defendeu o diálogo para que as 
condições propostas se adequem às 
realidades municipais. “Sabemos o 
quanto esse assunto é importante 

para o gestor e a gestora municipal. 
A possibilidade de renegociar essas 
dívidas em um prazo maior é trazer 
mais controle e gestão aos municípios 
pernambucanos. Portanto, o diálogo 
deve ser mantido para que possamos 
aperfeiçoar o texto”, ponderou.  O então 
presidente da CNM, Glademir Aroldi, 
destacou que a União precisa criar 
condições de pagamento das dívidas 
que o orçamento dos Municípios 
suporte. 

Por assessoria de comunicação da Amupe, 
com informações de Amanda Martimon da 
Agência CNM de Notícias.

Articular projetos, recursos e ações junto
aos governos do Estado e da União; 

Promover e valorizar ações que busquem
a igualdade entre homens e mulheres; 

Estimular e promover congressos, seminários, pesquisas 
e estudos sociais, políticos, econômicos e científicos 
relacionados com os interesses dos municípios e das 
regiões do Estado; 

Incentivar, apoiar e estimular a formação de
novos consórcios, favorecendo a solidariedade e
gestão partilhada, visando reduzir gastos; 

Promover intercâmbio com entidades
congêneres, regionais, nacionais e internacionais.

ATRIBUIÇÕES DA

AMUPE 

11



1312

Associação Municipalista de Pernambuco

INFORMATIVO AMUPE 2021

AMUPE MULHER

Com o tema “Gênero e Sociedade: Considerações 
sobre a Pluralidade das Políticas Públicas para 
as Mulheres”, sob a perspectiva dos princípios da 

promoção, proteção e respeito à cidadania das mulheres 
como condição indispensável para seu desenvolvimento 
individual e para a criação de uma sociedade livre 
considerando gênero, raça, etnia, classe, orientação sexual 
e liberdade religiosa, a AMUPE participou da discussão, 
através de sua Secretária da Mulher, a Prefeita de Lagoa 
do Carro, Judite Botafogo.

Judite frisou a importância do fortalecimento da união 
entre as mulheres para a promoção da cidadania e 

equidade de gênero. “Fortalecer as políticas de respeito, 
promoção, desenvolvimento e garantia de cidadania 
para todas as mulheres, é um grande desafio, mas todas 
nós, unidas, já provamos que podemos”, enfatizou.

Judite também destacou o avanço da representatividade 
feminina na política, em Pernambuco, nos últimos anos. 
“No meu primeiro mandato, em 1998, éramos apenas 
12, hoje somos 35”. A secretária da Mulher da Amupe 
enfatizou a secretária estadual da Mulher a importância 
da manutenção dos investimentos para garantir ainda 
mais avanços nas políticas públicas.

AMUPE PARTICIPA DE WEBINÁRIO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA A INFÂNCIA

A Associação Municipalista 
de Pernambuco (Amupe) 
representada pela sua vice-

presidente e prefeita de Surubim, 
Ana Célia participou no dia  27 
de abril, da mesa de abertura do 
Webinário Internacional Todos 
e Todas pela Primeira Infância, 
promovido pela SDSCJ-PE, através da 
Secretaria Executiva de Assistência 
Social de Pernambuco, o Centro de 
Desenvolvimento e Cidadania-CDC, 

Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Direitos Humanos, Juventude e Políticas 
Sobre Drogas do Recife e sociedade 
civil com o objetivo de promover ações 
e políticas integradas para a primeira 
infância durante a Pandemia do 
Covid-19.

Na oportunidade, a prefeita Ana 
Célia destacou o atual período de 
desproteção social que vivenciamos, 
que, segundo ela, é quando os 
gestores e gestoras devem chegar 

com a maior proteção. “Essa pauta é 
muito importante, tão importante que 
no último dia 15 de abril, a Amupe 
fez adesão ao Pacto Nacional pela 
Primeira Infância, com todo apoio, 
com todo compromisso. A gente sabe 
o que representa o Programa Criança 
Feliz, por exemplo, principalmente 
nesse momento, por trazer o tema da 
primeira infância para o debate”, frisou 
a vice-presidente da Amupe.
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AMUPE ANUNCIA CONQUISTAS E FAZ RECOMENDAÇÕES

Prefeitos e prefeitas pernam-
bucanos estiveram reunidos 
no dia 11 de maio, por video-

conferência, em mais uma assem-
bleia extraordinária da Associação 
Municipalista de Pernambuco 
(Amupe). Na pauta do encontro, 
atualizações sobre a pauta mu-
nicipalista, esclarecimentos sobre 
a nova lei que altera recolhimento 
do ISS do cartão de crédito, edital 
para bolsas de doutorado e mestra-
do no interior, Lei Aldir Blanc, den-
tre outros. A Assembleia também 
contou com um minuto de silêncio 
em homenagem ao prefeito Pablo 
Moraes, de Itaquitinga, morto em 
um acidente automobilístico no úl-
timo sábado (08/05).

A pauta municipalista teve 
destaque com o então presidente da 
Confederação Nacional de Municípios 
(CNM), Glademir Aroldi.  No assunto 
da regulamentação do piso dos 
enfermeiros e técnicos em enfermagem, 
Aroldi foi enfático. “Os prefeitos e 
prefeitas do Brasil não estão contra o 
aumento do piso desses profissionais. 
O estabelecimento do piso é justo, eles 

merecem. No entanto, os municípios 
não dispõem de recursos para assumir 
mais este encargo, situação que foi 
agravada pela pandemia”, frisou o 
gestor. Aroldi também falou sobre o 
mínimo de 25% do orçamento para 
a educação e sobre uma Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC), que será 
protocolada em breve pelo deputado 
Silvio Costa Filho, que trata do 
aumento do parcelamento das dívidas 
previdenciárias para 240 meses.

O presidente da Amupe, José Patriota, 
também falou sobre o piso dos 
profissionais de enfermagem. Segundo 
ele, “é mais do que justo o aumento 
do salário desses profissionais tão 
fundamentais, que hoje se encontra 
defasado, assim como o salário da 
maioria dos brasileiros. Mas qual a 
fonte dos recursos face ao aumento 
dos custos com pessoal? O movimento 
municipalista pede a federalização 
desses profissionais com contrapartida 
dos municípios. Através de emenda 
dá, já deu com a questão dos agentes 
de saúde, é só querer. Estamos sempre 
abertos ao diálogo”, concluiu.

CONQUISTA DO ISS DO 
CARTÃO DE CRÉDITO

O presidente eleito da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), 
Paulo Ziulkoski, esclareceu aos 
participantes sobre a nova lei 
que altera o recebimento do ISS 
cartão de crédito. “A distribuição 
do ISS se dava de modo que 
apenas o município de origem 
da empresa de cartão recebia 
a receita gerada pelo imposto. 
Conseguimos convencer deputados 
e senadores, em 2016, e aprovamos 
a Lei Complementar (LC) nº 157/16, 
mas vetada neste ponto pelo 
então presidente Temer. O que nós 
conseguimos foi a derrubada do 
veto, através da Lei Complementar 
n° 175/2020. Agora, o município 
menor do Estado de Pernambuco 
vai receber os recursos do ISS 
do cartão de crédito também”, 
comemorou.

LEI ALDIR BLANC

Silvana Meirelles, secretária executiva de cultura do 
estado, explicou aos prefeitos e prefeitas, durante 
a assembleia extraordinária do dia 11 de maio, 

sobre a prorrogação da prestação de contas da LAB 
e a possibilidade dos municípios utilizarem o saldo 
remanescente proveniente da Lei.  Segundo a secretária, 
“há 22 municípios que ainda não gastaram os recursos, 
que somam cerca de R$ 26 milhões, com perspectiva de 
uso”, enfatizou. A Secretaria de Cultura de Pernambuco 
montou um comitê para auxiliar gestores e gestoras. A 
prestação de contas da Lei foi prorrogada para o dia 31 
de dezembro.
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CIÊNCIA NAS 
PREFEITURAS DO 
INTERIOR

CARAVANA 
DA PESSOA
IDOSA

MOVIMENTO 
UNIDOS PELA 
VACINAO programa intitulado de “Ciência 

nas Prefeituras do Interior”, 
que traz a aproximação de 

pesquisadores para a gestão pública, 
com o estudo de temas de interesses 
para os municípios, foi apresentado aos 
prefeitos e prefeitas, na assembleia do 
dia 11/05. “Nós queremos potencializar 
essa aproximação, colocando os 
estudantes dentro das prefeituras 
para solucionar os problemas. O 
investimento do governo do Estado 
é de R$ 1,2 milhões de reais para 80 
bolsas, mas nosso objetivo é aumentar 
esses números”, disse o presidente 
da Fundação de Amparo à Ciência e 
Tecnologia do Estado de Pernambuco 
(Facepe), Fernando Jucá.

A Promotora do CAOP do 
Idoso, Yelena Monteiro, 
explicou aos presentes a 

importância do Fundo Municipal 
de Direitos da Pessoa Idosa para 
a aquisição de recursos voltados 
ao incentivo de políticas públicas 
para essa parcela da população. 
A promotora trouxe todo o trajeto 
que o município deve seguir 
para institucionalizar o Fundo. 
O tema foi debatido durante a 
assembleia de 11 de maio. 

O movimento Unidos 
Pela Vacina também 
deu o seu recado na 

Assembleia. Pernambuco foi 
um dos primeiros estados no 
qual 100% dos municípios 
responderam o questionário 
do movimento. Segundo Maria 
Fernanda, representante 
do grupo, 62 municípios já 
possuem um “amadrinhamento” 
para viabilizar o combate e a 
vacinação para a covid-19.

ENTIDADES DEBATERAM PRODUÇÃO ADICIONAL DE OXIGÊNIO EM 
PERNAMBUCO

Com o objetivo de discutir o 
volume de produção adicional 
de oxigênio  em Pernambuco, 

para suprir a atual demanda do 
Agreste, a vice-presidente da Amupe 
e prefeita de Surubim, Ana Célia, 
participou no dia 31 de maio de reunião 
híbrida promovida pelo Ministério 
Público de Pernambuco (MPPE), com 
participação do procurador-geral de 
Justiça Paulo Augusto de Freitas, além 
do secretário de Saúde, André Longo, do 

secretário da Fazenda, Décio Padilha 
e de representantes de empresas que 
disponibilizam oxigênio para o estado.

Na reunião, o Ministério Público 
requisitou às empresas White Martins, 
Air Liquide e Messer Gases Brasil uma 
posição sobre a capacidade total de 
produção diária adicional de oxigênio 
para as redes de saúde, pois, segundo 
o secretário de Saúde de Pernambuco, 
André Longo, são necessários 10 mil 

metros cúbicos adicionais diariamente, 
durante 60 dias, para suprir as 
necessidades atuais. Na perspectiva 
dos municípios, a vice-presidente da 
Amupe, Ana Célia, frisou que “a pauta é 
prioritária entre os prefeitos e prefeitas 
do estado. Mais do que nunca, o 
caminho deve ser percorrido com a 
união de esforços para assegurar o 
abastecimento necessário de oxigênio 
e salvar vidas”, concluiu.
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MUNICÍPIOS DISCUTEM REGIONALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS

A Associação Municipalista de 
Pernambuco (Amupe) sediou 
no dia 02 de junho o webinar 

Desafios para Regionalização e 
Sustentabilidade dos Serviços de 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 
Sólidos no Estado de Pernambuco. 
Mais de 130 gestores e técnicos 
municipais puderam acompanhar 
a capacitação que teve participação 
de secretários nacionais do Ministério 
do Desenvolvimento Regional e de 
secretários estaduais de meio ambiente 
e desenvolvimento urbano.

Na abertura do evento, o secretário 
nacional de Saneamento, Pedro 
Maranhão, reconheceu a necessidade 
de apoio aos municípios na gerência 
dos aterros sanitários. A vice-presidente 
da Amupe, Ana Célia, falou da 
necessidade de união dos três entes 
federativos, governo federal, governo do 
estado e Municípios, para a resolução 
dos desafios. De forma virtual, o 
presidente da Amupe, José Patriota, 

defendeu a integração para uma 
política nacional forte. “A iniciativa 
do Ministério do Desenvolvimento 
Regional de visitar os Estados e 
os municípios é importantíssima. 
Precisamos eliminar os aterros 
sanitários e fortalecer a coleta seletiva”, 
completou. 

Ao colocar a Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação 
do Estado de Pernambuco (Seduh) 
à disposição das 184 prefeituras do 
Estado, o secretário Tomé Franca 
reiterou a necessidade da adoção de 
medidas para que o cidadão lá na ponta 
seja beneficiado. Secretário Nacional 
de Mobilidade e Desenvolvimento 
Regional e Urbano Tiago Pontes 
Queiroz, ressaltou a criação de 
consórcios como um meio de sucesso 
para a triagem e gestão dos resíduos 
sólidos além, de reconhecimento da 
Amupe como legítima representante 
dos 184 municípios Pernambuco, onde 
colou o Ministério do Desenvolvimento 

Regional à disposição dos prefeitos e 
prefeitas.

O webinar contou também com três 
palestras. A primeira sobre a estrutura 
de regionalização para prestação dos 
serviços de resíduos sólidos, proferida 
por Bertrand Alencar, da secretaria de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade de 
Pernambuco (Semas); a segunda tratou 
do panorama dos resíduos sólidos 
urbanos no Brasil e a importância da 
implementação de cobrança, proferida 
pelo presidente da Associação 
Brasileira de Empresas de Limpeza 
Pública (Abrelpe), Carlos Silva Filho. O 
representante do MDR, Jamaci Avelino, 
falou sobre os instrumentos para apoiar 
o desenvolvimento sustentável do setor 
de manejo de resíduos sólidos.

Para assistir na íntegra todo o webinar, 
abertura e palestras, acesse o canal no 
youtube da Amupe, no endereço

youtube.com/amupe   
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PATRIOTA DEBATEU RECURSOS HÍDRICOS E DESAFIOS DO 
SANEAMENTO EM AUDIÊNCIA NO SENADO

Em audiência virtual do Senado 
Federal sobre o Plano Nacional 
de Recursos Hídricos e o 

desafio de expansão dos serviços de 
saneamento básico no Brasil, a 
Confederação Nacional de Municípios 
(CNM), que foi representada por José 
Patriota, apontou, entre as medidas 
necessárias, a regulação da atuação 
do Estado Brasileiro e a estratégia 
de regionalização. A reunião remota 
foi promovida pela Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo 
(CDR) no dia 28 de junho.

O primeiro secretário da CNM e 
presidente da Associação Municipalista 
de Pernambuco (Amupe), José Patriota, 
destacou que é fundamental levar 
em consideração todas as diferentes 

realidades do país, que possui 5.568 
Municípios. Por isso, ele lembrou que a 
Confederação pondera que a atuação 
não pode se limitar a atrair a iniciativa 
privada. “O privado se interessa muito, 
naturalmente, por aquilo que é viável 
economicamente. Isso, com certeza, 
excluirá os pequenos Municípios. Logo, 
a estratégia de regionalização precisa 
considerar efetivamente um custo mais 
unitário e acessível para a população, 
especialmente as mais pobres”, 
resumiu.

A desigualdade regional nos serviços 
também foi destacada pelo presidente 
da Associação Brasileira das Empresas 
Estaduais de Saneamento (Aesbe), 
Marcos Vinicius Fernandes Neves, 
que citou pontos que não estão 

bem resolvidos no novo Marco 
do Saneamento (Lei 14.026/2020). 
“Os pequenos Municípios que não 
estiverem regionalizados ficarão 
entregues a qualquer sorte, porque 
não terão condições de fechar essa 
equação. Sabemos que o semiárido 
nordestino sofre mais com a falta 
de abastecimento e o marco do 
saneamento não abarca essa questão”, 
exemplificou. “A gente precisa entender 
as peculiaridades, as realidades 
distintas do país. Nem o público nem 
o privado resolvem sozinho, nem o 
antagonismo, mas, sim, a junção 
de esforços”, avaliou Neves sobre os 
desafios para expandir os serviços de 
saneamento no Brasil.

AMUPE E UPE SÃO PARCEIRAS 

Em reunião por videoconferência 
no dia 09 de junho, o presidente 
da Associação Municipalista de 

Pernambuco (Amupe), José Patriota 
conversou com o gestor do programa 
Sala de Aula Aberta, iniciativa da 
Universidade de Pernambuco (UPE), 
Fernando Buarque, sobre estratégias 
para aproximar as pesquisas 
acadêmicas dos desafios da gestão 
pública.

Foram dois os eixos discutidos. O 

primeiro sugere pensar uma série 
temporal para realizar estimativas de 
impactos financeiros, nos municípios 
pernambucanos, decorrentes da 
mudança demográfica, já que o Censo 
2020 não foi realizado; além de estimar 
o impacto financeiro decorrente da 
pandemia nas cidades. O outro objetiva 
a realização de análises de mapas com 
os agrupamentos socioeconômicos, 
no qual o objetivo é que cada gestão 
municipal possa visualizar os seus 

níveis de desenvolvimento.

Para o presidente da Amupe, José 
Patriota, “essa parceria objetiva pensar 
soluções conjuntas dos municípios com 
a universidade, através de pesquisas 
e estudos. O trabalho integrado da 
ciência com o dia-a-dia, a prática 
da gestão, auxilia diretamente na 
melhoria da vida da sociedade, 
como também ajuda na alocação 
de políticas públicas centradas onde 
realmente está o desafio”, afirmou
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AMUPE EM DEFESA DOS ARTISTAS PERNAMBUCANOS

José Patriota, presidente da Amupe, 
participou no dia 17 de junho de 
encontros com o presidente da 

Assembleia Legislativa de Pernambuco 
(Alepe), Eriberto Medeiros, e com o 
presidente do Tribunal de Contas do 
Estado de Pernambuco (TCE/PE), Dirceu 
Rodolfo. O motivo foi solicitar o apoio 
das entidades no fortalecimento dos 
artistas pernambucanos, através do 
movimento Somos Forró.

Participaram também das reuniões 
o representante do Somos Forró, 
Armandinho Dantas, que é vocalista 
da banda Fulô de Mandacaru, e 

o presidente da Associação das 
Secretarias de Turismo de Pernambuco 
(Astur), Edgar Santos. Recebidos 
pelo presidente da Alepe, Eriberto 
Medeiros, os gestores obtiveram o 
apoio da Assembleia e participaram 
da reunião ordinária do dia, onde 
expuseram a situação da classe 
artística pernambucana também 
para a plenária do dia. Sensibilizado, 
o presidente do TCE/PE, Dirceu Rodolfo, 
marcou para o dia 28/06 uma 
exposição da situação, por parte do 
movimento Somos Forró, para o pleno 
do Tribunal, em reunião administrativa. 

TCE E MPCO REVISARAM
A RECOMENDAÇÃO 

O presidente da Amupe, José Patriota, 
concordou com a afirmação do 
movimento, “a iniciativa pensa nas 
diversas manifestações culturais, 
começando pelos brincantes, trios 
de forró espalhados em todo o 
Estado. Atende também aos que 
têm interesse em apoiar a cultura de 
raiz pernambucana, com diversas 
manifestações culturais, o setor mais 
prejudicado durante toda a pandemia. 
A Amupe tem convicção que todos os 
conselheiros do TCE e MPCO atenderão 
o pleito dos prefeitos e artistas”. 

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE) 
e Ministério Público de Contas de Pernambuco (MPCO), 
recomendaram aos titulares dos poderes Executivo e a 
todos os seus órgãos, Legislativo e Judiciário, através da 
Recomendação n°05/2021, sobre a eventual realização 
de licitações, dispensas e inexigibilidades que tenham 
por objeto festividades, comemorações e shows artísticos.

Segundo a norma, as prefeituras devem priorizar 
eventos no calendário cultural como a realização de 
atividades de grupos tradicionais da cultura popular do 
Estado, a exemplo de caboclinhos, maracatus, bandas 
de pífanos, agremiações carnavalescas, trios de forró, 
pequenas bandas de forró, pequenos grupos de teatro e 
outros. Ainda destinadas à realização de atividades de 
artistas tradicionais da cultura popular de nosso Estado, 
a exemplo de cordelistas, cantadores e outros. 

Eventos na pandemia como lives podem ser financiadas 
com recursos repassados pelo Governo Federal nos termos 
da Lei Aldir Blanc e regulamentos estadual e municipais 
específicos. Deverão ser priorizados os que possam ser 
transmitidos pela internet ou disponibilizados por meio 
de redes sociais e de plataformas digitais ou meios de 
comunicação não presenciais.
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Em defesa dos municípios 
pernambucanos, a Amupe 
publicou nota à imprensa para 

informar que nenhum município 
pernambucano aplicou vacina contra 
a covid-19 com a validade expirada, 
assim como havia noticiado alguns 
órgãos de comunicação. Todas as doses 
dos lotes distribuídos pelo Ministério 
da Saúde, do imunizante AstraZeneca, 
foram aplicadas antes da data limite 
de validade, 14/04/2021.

No documento, a Associação lamentou 
a falta de checagem dos dados que, 

NORDESTE UNIDO PELO DESENVOLVIMENTO 

NENHUM MUNICÍPIO PERNAMBUCANO APLICOU DOSES 
VENCIDAS DE VACINA

Gestores das associações e 
federações de Municípios do 
Nordeste participaram no dia 

16 de julho, no Recife, do encontro 
Nordeste Unido pelo Desenvolvimento, 
que discutiu a produção da pauta 
municipalista da região, ou seja, 
definiu as principais diretrizes de luta 
para levar desenvolvimento regional e 
melhoria de vida para a população.

O evento contou com palestra 
da economista, especialista em 
desenvolvimento do Nordeste, 
Tânia Bacelar. Na oportunidade, a 
economista frisou a importância do 
protagonismo municipal na construção 
de uma agenda de futuro para o 
desenvolvimento do Nordeste, a curto, 
médio e longo prazo. 

Tânia também mostrou aos gestores e 

gestoras a atual situação econômica 
da região e, paralelo à isso, sugeriu 
a inclusão de pautas nos setores de 
infraestrutura hídrica, energia limpa 
e um olhar mais profundo sobre as 
potencialidades de cada microrregião 
do Nordeste em diferentes ramos 
da ciência e tecnologia, cultura, 
agricultura, farmacêutica, dentre 
outros.

Aliado a isso, os gestores e gestoras 
puderam discutir os pontos frisados pela 
economista, atrelado aos 10 temas que 
o presidente da Amupe, José Patriota, 
também expôs como impulsionadores 
do desenvolvimento. Entre eles a defesa 
da implementação do Plano Regional 
de Desenvolvimento do Nordeste 
(PRDNE), a potencialização da prática 
consorciada entre os municípios e a 

importância da atuação dos entes 
federativos no enfrentamento às 
situações de vulnerabilidades sociais.

O presidente da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), Paulo 
Ziulkoski, legitimou a importância do 
encontro para o municipalismo, em 
sua participação virtual. Segundo o 
presidente da Amupe, José Patriota, “o 
Nordeste se reafirma como uma região 
guerreira e ativa. Neste sentido, os 
municípios nordestinos, representados 
pelos presidentes das representações 
estaduais, buscam alternativas. 
Definimos um grupo de trabalho para 
acompanhar as pautas e já marcamos 
uma próxima reunião que será em 
Maceió-AL, para acompanhamento 
das metas traçadas”.

em primeiro momento, colocaram 
em cheque o comprometimento dos 
prefeitos e prefeitas pernambucanos, 
que desde o início da vacinação 
contra a covid-19, têm se esforçado 
diariamente para imunizar a 
população pernambucana com 
maior responsabilidade e celeridade. 
A Amupe esclareceu também que 
Pernambuco é referência no Brasil em 
imunização e os gestores e gestoras 
municipais não medirão esforços para 
que essa referência seja consolidada 
sempre mais.

auxiliam com suporte técnico, a partir 
do acompanhamento permanente 
com uma mobilização que venha 
assegurar políticas públicas em 
benefício das crianças e adolescentes”. 

Além das autoridades citadas no texto, 
participaram do evento o secretário 
executivo de Gestão Estratégica 
e Participativa de Pernambuco, 
Humberto Antunes, a especialista em 
Política de Assistência Social da Asserte, 
Ana Cláudia Botelho; o promotor de 
Justiça, Fabiano Saraiva; o presidente 
do Conselho Estadual de Assistência 
Social, Joelson Rodrigues; o presidente 
da União dos Dirigentes Municipais de 
Educação de Pernambuco (Undime/
PE), Natanael Silva; o presidente do 
Conselho de Secretarias Municipais de 
Pernambuco (Cosems/PE), José Edson; 
além da presidente do Colegiado 
Estadual de Gestores Municipais de 
Assistência Social, Ana Rita Suassuna.
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LANÇAMENTO DO SELO UNICEF NA AMUPE

EM BRASÍLIA, JOSÉ PATRIOTA TEVE ENCONTRO COM ARTHUR LIRA

Foi do auditório da Associação 
Municipalista de Pernambuco 
(Amupe), que o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (Unicef) lançou, 
nesta terça-feira (20/07) o Selo Unicef 
Pernambuco, para a gestão 2021-2024. 
A iniciativa premia gestões municipais 
promotoras de políticas públicas 
voltadas às crianças e adolescentes.

Para o presidente da Amupe e 1º 
secretário da Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), José Patriota, 
gestor que já conquistou o Selo Unicef, 
o segredo está na promoção da 
integração entre as secretarias e no 
trabalho conjunto entre os poderes 
municipais. “Saúde, educação e 
assistência social são áreas estratégicas 
e devem se integrar aos demais 
secretários. Com a liderança do prefeito, 
apoio do legislativo e da sociedade civil 
organizada, nós podemos alcançar os 
resultados. A Amupe demonstra o seu 
total apoio ao selo Unicef e reconhece 
a sua importância para a melhoria de 

vida das nossas crianças e dos nossos 
adolescentes, pois a grande arma é a 
educação. Por esse motivo pedimos 
que todos os municípios aptos à 
inscrição, realizem-a até o dia 08 de 
agosto.”, frisou José Patriota.

A vice-Governadora, Luciana Santos, 
elogiou a Amupe através do seu 
presidente José Patriota, dizendo 
que a Instituição tem uma tarefa 
importante para fazer essa integração 
permanente junto a Unicef, lembrando 
que Patriota tem fortalecido a Amupe 
com parcerias, também junto aos entes 
federativos. “Hoje é um dia especial dos 
184 municípios pernambucanos, 154 
estão preparados para aderirem a 
essa iniciativa da Unicef e deste total, 
77 já assinaram o termo de adesão, 
assumindo o compromisso”. 

Especialista em Saúde e HIV do Unicef, 
Jane Santos também participou da 
reunião. Segundo Jane, “o Município 
ganha uma trajetória de 4 anos junto 
com o Unicef, além de parceiros que 

auxiliam com suporte técnico, a partir 
do acompanhamento permanente 
com uma mobilização que venha 
assegurar políticas públicas em 
benefício das crianças e adolescentes”. 

Além das autoridades citadas no texto, 
participaram do evento o secretário 
executivo de Gestão Estratégica 
e Participativa de Pernambuco, 
Humberto Antunes, a especialista em 
Política de Assistência Social da Asserte, 
Ana Cláudia Botelho; o promotor de 
Justiça, Fabiano Saraiva; o presidente 
do Conselho Estadual de Assistência 
Social, Joelson Rodrigues; o presidente 
da União dos Dirigentes Municipais de 
Educação de Pernambuco (Undime/
PE), Natanael Silva; o presidente do 
Conselho de Secretarias Municipais de 
Pernambuco (Cosems/PE), José Edson; 
além da presidente do Colegiado 
Estadual de Gestores Municipais de 
Assistência Social, Ana Rita Suassuna.

Em reunião do Conselho Político 
da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), o presidente 

da Amupe, José Patriota, que é 1º 
secretário da Confederação, se reuniu 
com o presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira. Na pauta do 
encontro os rumos do municipalismo 

nacional. Os gestores da CNM 
também se reuniram com diversos 
parlamentares para alinhar ações em 
defesa dos municípios brasileiros. As 
ações aconteceram entre os dias 05 de 
06 de julho. 
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PRÊMIO PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA: LANÇAMENTO NO 
NORDESTE

O presidente da Associação 
Municipalista de Pernambuco 
(Amupe) José Patriota, 

participou no dia 21/07, por 
videoconferência, do Seminário 
Regional Nordeste – Programa Prefeito 
Amigo da Criança (PPAC), promovido 
pela Fundação Abrinq, que tratou dos 
desafios das gestões municipais para a 
efetivação dos direitos da Criança e do 
Adolescente: um olhar sobre o cenário 
atual dos principais indicadores da 
Infância e adolescência.

O evento de caráter expositivo contou 
com a apresentação da PPAC, onde 
foram abertas discussões sobre 
o cenário atual, com ênfase nos 
indicadores que dão a dimensão dos 
desafios das gestões municipais para 
a garantia desses direitos voltados 
para a criança e o adolescente. “São 
desafios que a Fundação Abrinq está 
disposta a ajudar a melhorar os piores 
indicadores, uma vez que ela conhece, 
acompanha e apoia o município que 
adere ao Programa”, disse Fernando 
Marques, líder da Fundação.

Na sua exposição, José Patriota, 
reforçou que a Fundação Abrinq 
“alegra nós gestores e gestoras, desafia 
e nos estimula. No último Programa, 
11 municípios pernambucanos 
foram premiados. Como presidente 
da Amupe e 1º Secretário da CNM, 
me comprometo a incentivar cada 
vez mais os municípios a fazerem 
ações integradas e abraçadas com as 
diversas áreas, como saúde, educação 
e assistência social, para minimizar a 
realidade dos indicadores no Nordeste”, 
frisou.

Patriota também lamentou o descaso 
do Governo Federal com os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), que ficou sem comando e sem 
recurso, o que é de suma importância 
para disseminar metodologia para 
uma melhor mobilização. Disse ainda 
ser necessária uma política pública 
permanente. E citou o Sistema Único 
de Saúde (SUS) como referência de 
modelo e estratégia e o SUAS, Sistema 
Único de Assistência Social, que tem 
sofrido muitos abalos com a falta de 

recursos para os programas, com cerca 
de R$ 3 bilhões de saldo a pagar aos 
municípios, por parte da União.

O prefeito(a) Amigo da Criança e do 
Adolescente ao longo dos 4 anos da 
gestão municipal, recebe subsídios 
técnicos e recomendações, promove 
seminários que possibilitam o diálogo, a 
troca de experiências e a disseminação 
de conhecimentos úteis à consolidação 
de política públicas voltadas à melhoria 
das condições de vida dessas crianças. 
No final da gestão, são avaliados os 
resultados obtidos pelos municípios, 
por meio de uma avaliação técnica.

Participaram também do evento, 
o presidente da Fundação Abrinq, 
Synésio Batista que deu as boas vindas 
aos participantes; Zelindo Brandão, 
presidente da União dos Municípios 
da Bahia (UPB); George Coelho, 
da Federação das Associações de 
Municípios da Paraíba – FAMUP, entre 
outros.

M U N I C I P A L I S M O  
F O R T E  S E  F A Z  C O M
A  P A R T I C I P A Ç Ã O
D E  T O D O S !
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PLANO DE RETOMADA DE PERNAMBUCO TERÁ R$5 BI EM  
INVESTIMENTOS E PROTAGONISMO NOS MUNICÍPIOS

O presidente da Associação 
Municipalista de Pernambuco 
(Amupe), José Patriota, 

participou no dia 03 de agosto do 
lançamento do Plano de Retomada 
Econômica de Pernambuco, anunciado 
pelo governador Paulo Câmara e todo 
seu secretariado em cerimônia no 
Palácio do Campo das Princesas. O 
evento contou com as presenças do 
presidente da Assembleia Legislativa de 
Pernambuco (Alepe) Eriberto Medeiros, 
do presidente do Tribunal de Contas do 
Estado de Pernambuco (TCE/PE), Dirceu 
Rodolfo, dentre outras autoridades e 
personalidades empresariais. 

Segundo o governo, o Plano de 
Retomada vai mirar em quatro eixos: 
investimento público, investimento 

privado, ambiente de negócios e 
pessoas e crédito. Até o final de 2022, 
o Estado vai aplicar R$ 5 bilhões na 
execução do plano, com a expectativa 
de geração de 133 mil novos postos de 
trabalho criados em Pernambuco até 
2022. 

Para o presidente da Amupe, José 
Patriota, os investimentos anunciados 
são animadores. “O anúncio de hoje 
traz esperança, nos anima, pois já 
é possível prever a quantidade de 
empregos que poderão ser gerados até 
2022, medida importantíssima para os 
municípios”, disse o gestor. “Na medida 
em que a economia é fortalecida, se 
gera mais consumo e emprego, o que 
Fotos: Aluisio Moreira/SEI Fotos: Aluisio 
Moreira/SEI desafoga as receitas nos 

municípios”, frisou Patriota. 

Patriota ainda afirmou que a Amupe 
vai trabalhar junto ao governo do 
Estado para liberar recursos que 
estiverem pendentes de repasse 
aos municípios para investimento 
e destacou a importância do Plano 
também focar nos Arranjos Produtivos 
do Estado. “O desenvolvimento 
acontece nos municípios. Por este 
motivo, estamos solicitando ao governo 
do Estado a continuidade de todas as 
obras em andamento, que é muito 
importante para os municípios, pois 
gera bem estar em nível local, bem 
como a oportunidade permanente de 
financiamento”, completou.
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TRANSNORDESTINA E PAUTA MUNICIPALISTA

“
De extrema importância 
para o desenvolvimento de 
Pernambuco e do Nordeste”, 
foi assim que o presidente da 
Associação Municipalista de 

Pernambuco (Amupe), José Patriota, 
descreveu a Transnordestina em 
assembleia extraordinária de 
prefeitos e prefeitas realizada no dia 
12 de agosto, por videoconferência.  

Os gestores municipais discutiram 
pontos chave do desenvolvimento 
municipal, dentre eles a atual 
situação da Ferrovia, a resolução 
Nº 134 do Tribunal de Contas do 
Estado de Pernambuco (TCE/PE), 
além de atualizações sobre a pauta 
municipalista em Brasília, como o 
1% extra do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM) de setembro.  
 

TRANSNORDESTINA

Na assembleia desta quinta-feira, 
os prefeitos e prefeitas aprovaram 
o empenho político da Amupe 
para lutar pela construção do eixo 
da Ferrovia que corta Pernambuco, 
de Trindade, no Sertão do Araripe, 
para o porto de Suape, no litoral 
Sul, na cidade do Cabo de Santo 
Agostinho. “Vamos buscar meios 
e mecanismos para não deixar 
Pernambuco ficar de fora desta 
grande obra”, frisou Patriota.

DIGITALIZA BRASIL 

Com edital para sair até a primeira 
quinzena deste mês, o programa 
Digitaliza Brasil vai levar sinal digital 
para 124 municípios pernambucanos. 
Tarcísio Silva, representante da Seja 
Digital, entidade criada para gerir a 
mudança do sinal analógico para o 
digital no Brasil, foi o responsável por 
apresentar a iniciativa aos prefeitos e 
prefeitas. Os municípios selecionados e 
cadastrados receberão toda a estrutura 
para transmissão de sinal digital em 
seu território (torre, transmissores e 
antenas). Para saber mais, acesse o 
site do Digitaliza Brasil, através do link: 
https://bit.ly/3xGRERP. site do Digitaliza 
Brasil, através do link: 

https://bit.ly/3xGRERP.

PAUTA MUNICIPALISTA

Eduardo Stranz, assessor técnico da Confederação Nacional de Municípios 
(CNM), trabalhou com os gestores e gestoras, as principais lutas da 
Confederação em Brasília. Para a conquista do 1% extra do FPM de setembro, 
Stranz informou que a Câmara deve votar em breve, em segundo turno. 
Sobre a PEC que aumenta o parcelamentos das dívidas previdenciárias, 
Stranz reforçou a necessidade da criação de Comissão Especial para 
apreciação da matéria, que deve ser votada e aprovada rapidamente.  
 
“Precisamos que os senhores prefeitos e as senhoras prefeitas conversem com 
seus deputados para que avancemos com essas pautas em favor dos municípios”, 
concluiu o assessor. Sobre a questão do IR, Stranz informou que o deputado 
Celso Sabino (PSDB-PA), conversou com representantes do Conselho Político da 
entidade e afirmou que não haverá perdas aos entes municipais.

TFD

A regularização dos veículos 
que fazem o Transporte Fora do 
Domicílio (TFD) também foi um 
tema presente na Assembleia, 
através da Diretora de Operações 
da Empresa Pernambucana 
de Transporte Intermunicipal 
(EPTI), Roberta Menezes. Os 
municípios devem preencher um 
cadastro e protocolar todos os 
documentos necessários para 
terem seus veículos regularizados 
na EPTI. Mais informações pelo 
whatsapp (81) 3181-7700. 

RESOLUÇÃO Nº 134/2021

O presidente do Tribunal de Contas de 
Pernambuco (TCE/PE) Dirceu Rodolfo 
esclareceu aos prefeitos e prefeitas 
presentes sobre a Resolução Nº 134 
e frisou que “em nenhum momento, 
nenhum município usou dinheiro do 
Fundeb para pagar  aposentados e 
pensionistas”. E completou: “Hoje, o que 
a gente verifica é que mais de 90% dos 
municípios cumprem os 25% mínimos 
do ensino”, disse o presidente. 
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AMUPE INVESTE EM INFRAESTRUTURA E BEM-ESTAR

Os colaboradores da Amupe 
agora podem contar com 
uma sede mais moderna. Com 

fachada iluminada em LED, neste ano 
de 2021, toda a Casa foi pintada e passou 
por grandes modificações. Na cozinha, 
o ambiente foi reformado e decorado 
com móveis e eletrodomésticos 
de primeira qualidade, com um 
microondas moderno, mesa e 
armários que dão ao ambiente 
um ar mais alegre e convidativo.  
 

No primeiro andar, as reformas 
contemplaram dois banheiros, a 
criação de uma sala de reunião, 
além da reestruturação da sala 
da presidência. Escritórios foram 
reformulados e equipados com 
novas ferramentas de trabalho. No 
auditório, nova bancada e cadeiras 
proporcionam maior comodidade 
durante as reuniões e assembleias. 
No estacionamento, garagens foram 
construídas para proteger os veículos.  
 

“A saúde também é prioridade, os 
colaboradores da Amupe agora 
contam com plano odontológico 
a nível nacional. A diretoria da 
Associação também adquiriu aparelho 
de ozônio para purificar e higienizar 
o ar nos ambientes de trabalho. Para 
as videoconferências, adquirimos a 
plataforma Zoom, além de câmeras 
que filmam em Ultra HD e microfones 
do tipo lapela, sem fio”, comemorou o 
gerente administrativo da Amupe, José 
Mário Barros Falcão.
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