Rede
Conectando ideias, experiências e
conhecimento com a gestão municipal
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A força do Municipalismo
Prezado(a) Prefeito(a),
A Rede Municipalista se consolida em 2016
como uma grande força em prol dos interesses
municipais. Seu principal objetivo é ampliar o
canal de comunicação e interação entre o movimento municipalista e os agentes políticos do
Brasil. Com a Rede surge um novo protagonis-

ta: o Agente Municipalista, que tem a missão de
reforçar o elo entre a CNM e cada Município.
Para que esse mecanismo funcione de
maneira satisfatória contamos com o seu
apoio, Gestor Municipal. Vamos juntos lutar
pelos Municípios!
Paulo Ziulkoski, presidente da CNM.

Por que credenciar um Agente Municipalista?
Para um Movimento Municipalista
forte, a atuação do Agente Municipalista deve ser diária, tanto obtendo quanto
fornecendo informações. O Agente é um
servidor de confiança do Prefeito, selecionado entre os funcionários municipais
(efetivos ou não). Precisa ter empoderamento sobre as ações do projeto, facilidade em se manter atualizado e disponibilidade de tempo para responder ao
contato da CNM e participar das ações.
Para credenciar o Agente basta preencher a ficha anexa a esta publicação ou
pelo site da Rede (www.rede.cnm.org.br)
e participar do Curso de Formação
presencial.

Quais os benefícios para o Município
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tualização − Com o contato atualizado, o agente recebe informes e alertas importantes, com conteúdo personalizado, sobre fatos que impactam o Município.
roca de experiências − Participação de eventos de integração com membros da
rede de todo o Brasil, permitindo compartilhamentos e busca de soluções conjuntas.
nião − Relacionamento mais rápido e direto com os representantes e técnicos da
CNM, para a solução de dúvidas e busca de orientações.
cesso − Acervo exclusivo de estudos, livros, cartilhas, revistas, campanhas e vídeos
sobre diversos aspectos da gestão pública municipal.
epresentatividade − Graças a agentes atuantes, o Município participa mais do planejamento das ações da CNM e definição das prioridades do Movimento Municipalista.

Curso de Formação de Agente Municipalista
A ideia por trás da Rede de Agentes Municipalistas é a
criação de um canal articulado de comunicação entre os
técnicos municipais para a troca de conhecimento organizado. Para isso, os Agentes devem participar de uma capacitação inicial, com duração de 16 horas, divididas em
dois dias de atividades teórico-práticas. O curso possibilita
a qualificação nos principais temas de gestão pública, bem
como o aprofundamento e a intervenção direta dos Municípios nas pautas que tramitam no Congresso Nacional.
Em 2016, foram realizados três cursos pela Rede em
Goiânia (GO), Recife (PE) e Fortaleza (CE), além de um piloto em Brasília. Nessas capacitações foram formados mais
de 70 Agentes.
A metodologia do curso foi desenvolvida pelo consultor da CNM Maurício Junqueira Zanin e apresentada oficialmente na XIX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, durante o I Encontro Nacional de Agentes Municipalistas.
Por meio de atividades teórico-práticas foram abordados todos os temas da pauta prioritária da CNM e temas como licitações públicas, gestão, previdência, finan-

ciamento e o
processo de
tramitação legislativa no
Congresso Nacional.
Os participantes receberam como material todas as
notas técnicas
e conteúdos técnicos produzidos pela CNM nos últimos
anos, além de um arquivo detalhando 320 proposições em
tramitação no Congresso Nacional de temas relativos aos
municípios.
Agora, os Agentes formados têm o desafio de conhecer todo o material disponibilizado nas capacitações, participar de cursos oferecidos à distância, participar das mobilizações junto aos atores políticos, deputados e senadores,
para a aprovação da pauta prioritária municipalista.

O perfil do Agente Municipalista
O fortalecimento da Rede Municipalista depende diretamente da atuação do Agente como interlocutor entre a
CNM e o Município. É um papel estratégico que exige estar
afinado com as causas e a forma de operação do movimento e comprometido com as lutas de sua administração municipal. Por isso, a indicação desse profissional pelo prefeito,
deve ser muito bem pensada.
Para auxiliar nessa decisão, 10 características importantes
devem compor o perfil do Agente Municipalista. Confira:

1. Ser uma pessoa de bem, ética, correta, honesta e disposta a trabalhar para construção de
um país melhor.
2. Ter o compromisso de cumprir o que se compromete “colocando a mão na massa” sempre
que necessário.
3. Ter a capacidade de agir quando obstáculos
surgirem no caminho.
4. Ter dedicação para o estudo e para a atualização de informações constantemente.
5. Ser articulado e estar disposto a trabalhar por
um cenário positivo para os municípios na votação dos temas importantes em Brasília.
6. Possuir capacidade de análise.

7. Saber aonde quer chegar e confiar em si
mesmo.
8. Ser capaz de manter a automotivação, mesmo em situações difíceis.
9. Ser capaz de exercer liderança, de motivar e
de orientar outras pessoas.
10. Ser criativo na solução de problemas.
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Capacitação continuada

Com foco na formação continuada do Agente Municipalista, a CNM começou no segundo semestre de 2016
uma agenda de bate-papos on-line com os técnicos da
Confederação. A cada semana um tema diferente é apresentado por meio da TV Portal CNM (Youtube), com espaço para perguntas e respostas. Entre os temas abordados estão Resíduos Sólidos, Mobilidade Urbana, Inspeção
Municipal, Ações de Prevenção ao Uso de Drogas nos
Municípios, Fundeb, Piso do Magistério e Contabilidade
Municipal. Todos os vídeos estão disponíveis no canal da
TV Portal CNM do Youtube:

www.youtube.com/user/TVportalCNM

Vantagens para os
Agentes Municipalistas
O Agente Municipalista tem acesso garantido à área
de conteúdo exclusivo do novo Portal CNM (www.cnm.
org.br). Nesse espaço são disponibilizadas as informações sobre Siconv, CiDados, vídeo-aulas, transferências
contitucionais, ações judiciais e captação de recursos.
Para isso, basta selecionar o ícone Acesso Restrito no portal CNM e preencher com login e senha. Para o primeiro
acesso, entre em contato com a equipe de Pré-Atendimento Técnico da CNM pelo telefone (61) 2101-6699.
Rede Siconv – Ferramenta para acompanhamento,
de forma simples e interativa, das informações do Sistema
de Convênios e Contratos de Repasse do governo federal.
Biblioteca da CNM – Disponível online, é referência
em publicações e livros sobre temas que envolvem o dia
a dia das prefeituras. É uma importante fonte de informação para os Agentes Municipalistas (www.cnm.org.br/
biblioteca).
Observatório Político – Plataforma que acompanha
24h a atuação dos parlamentares na causa municipalista
e avalia o voto dos deputados e senadores (www.
politico.cnm.org.br).

Conecte-se com a Rede
Site:
www.rede.cnm.org.br

Grupo no Facebook:
www.fb.com/groups/802020063250663

Twitter:
www.twitter.com/RedeMunicipalis

Instagram:
www.instagram.com/redemunicipalista

Grupo de WhatsApp: inscreva-se em
www.rede.cnm.org.br/whatsapp

Preencha, recorte e entregue a um técnico da CNM

Prefeito, credencie um Agente Municipalista em seu Município e
contribua para o fortalecimento do Movimento Municipalista Brasileiro!
Eu, ............................................................................................................................................................................................................,
Prefeito(a) do Município de ..............................................................................................................................................................,
solicito o credenciamento do(a) Agente Municipalista do meu Municípioconforme dados abaixo:

AGENTE MUNICIPALISTA
Nome Completo: ......................................................................................................................................................................................................................................................
Cargo/função (na prefeitura): ..............................................................................................................................................
Tel. fixo: .............................................................................................................................................................................................
Celular: .............................................................................................................................................................................................
E-mail: ...............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Prefeito(a) Municipal

Rede

