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A Frente Nacional de Prefeitos promove evento para inserir pequenos negócios, meio ambiente 
e a superação da pobreza na agenda eleitoral 
 
Mais de 1.000 prefeitos são esperados em Brasília para participar, de 27 a 29 de março, do I 
Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável - pequenos negócios, qualidade 
ambiental urbana e erradicação da miséria. A presidente Dilma Rousseff é esperada para a 
abertura. Todos os partidos políticos foram convidados para colaborar com a missão de incluir 
na agenda dos candidatos a prefeito e a vereador nas eleições deste ano a questão do 
desenvolvimento, com prioridade para a promoção dos atores da economia local. 
 
Aí está o principal objetivo do evento, de acordo com João Coser, prefeito de Vitória (ES), que 
é presidente da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), entidade promotora, juntamente com o 
governo federal e o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e 
outras entidades municipalistas, a exemplo da Confederação Nacional dos Municípios. 
 
Para o prefeito de Vitória, com esse foco, o Brasil está dando exemplo para o mundo sobre 
formas de combater a crise econômica internacional. 
 
"O tema do desenvolvimento sempre foi considerado, importante, mas, nunca foi considerado 
urgente. Estamos querendo que o prefeito compreenda que a sua melhor atividade é ser um 
empreendedor, prefeito empreendedor", disse o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, 
João Coser, em entrevista exclusiva ao DCI. 
 
DCI: Prefeito, o que levou a FNP criar o I Encontro dos Municípios com o 
Desenvolvimento Sustentável? 
 
João Coser: O objetivo principal é fazer um debate sobre as oportunidades e a importância 
dos pequenos negócios na cidade com dinamismo na economia local. Nós passamos aquele 
tempo onde nós ficávamos esperando uma grande empresa, nós chegamos a conclusão que o 
que gera mesmo desenvolvimento local, quem gera primeira oportunidade de trabalho, quem 
coloca as pessoas por um teste de formação, é o pequeno negócio. Eventualmente, como 
estamos num ano eleitoral, aideia é promover debate no processo eleitoral, buscando a gestão 
pública aliada ao empreendedorismo, fazendo com que o prefeito eleito seja cada vez mais 
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empreendedor, e também discutir a questão da qualidade ambiental urbana, que é o 
desenvolvimento sustentável, a erradicação da miséria e inclusão das pessoas.  
 
DCI: Porque o desenvolvimento é um compromisso que tem de estar na agenda dos 
candidatos às eleições municipais deste ano, pois isso não seria atribuição dos 
governos estaduais, da União, das agências nacionais e regionais de 
desenvolvimento e dos setores produtivos? 
 
JC: O tema [desenvolvimento] sempre foi considerado, importante, mas, nunca foi 
considerado urgente. Estamos querendo que o prefeito compreenda que a sua melhor 
atividade é ser um empreendedor, prefeito empreendedor. Com isso, ele vai buscar 
potencializar o município, porque ele gera não só tributos, mas gera principalmente 
oportunidade de trabalho. Então, começando essa discussão agora, você precisa comprometer 
o prefeito já na condição de candidato. Não só porque os prefeitos candidatos em potencial 
estão sendo convidados, mas também, porque nós queremos formular um documento 
considerando a importância do pequeno negocio e a gestão da cidade. O Congresso Nacional e 
o governo federal formulam a grande política, a macro política, mas, nós precisamos fazer um 
link dessa grande política com a vida na cidade. E a vida na cidade nem sempre acontece a 
partir um grande negocio. Então, pra nós conseguirmos o nosso grande objetivo, os programas 
sociais ajudam, a geração de emprego ajuda. Agora, pra incluir o restante, depois que a 
população potencializar, é fundamental experiência em gestão. E o encontro vai tratar de tudo 
isso. Inclusive vai tratar através dessa relação com o SEBRAE, premiar prefeitos que tem 
experiências de sucesso já comprovadas e nós vamos também divulgar experiências que foram 
importantes pra um determinado município nas diversas áreas.  
 
DCI: É além daquela premiação do Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor? 
 
JC: A ideia é um pouco mais que a premiação. É permitir que o prefeito apresente suas 
experiências. Porque, qual é a lógica? Nós não precisamos inventar a roda. O que deu certo no 
município não é cola mas pode sim fazendo uma pequena adaptação, dar certo em outros 
municípios. Nós estamos identificando o conjunto de praticas que serão também apresentadas 
no período do Encontro. Vamos discutir, além disso, o tema mobilidade urbana. Nós temos os 
desafios da cidade para o próprio desenvolvimento, que é a questão da circulação de carga. 
Então, nós vamos discutir também como um dos temas a questão da mobilidade urbana. 
 
DCI - A proposta da agenda propositiva para pautar o debate eleitoral não estaria 
favorecendo os atuais ocupantes das administrações municipais, que podem passar a 
priorizá-las para atendera mobilização em torno desses temas?  
 
JC- Nós temos um percentual de prefeitos que tem direito a reeleição, percentual de prefeitos 
que estão no final do mandato, como no meu caso. Distribuiremos a proposta para todos os 
candidatos tanto para o debate do desenvolvimento quanto da questão ambiental e da 
erradicação da miséria. Então todos poderão se apropriar disso. Aquele que tiver mais 
consciente tem que compreender que esse debate tem haver com a vida do povo e se 
apropriarem mais corretamente pode, sim, ser beneficiado. Estamos convidando todos os 
partidos políticos, nós queremos fazer este documento chegar aos presidentes de partidos 
nacionais, para que eles façam chegar aos diretórios estaduais, possa chegar aos seus 
candidatos nos diversos municípios do país. Então o ponto de vista da nossa intenção não é 
beneficiar um ou outro, mas fazer com que o debate possa ser acalorado, mas um debate 
muito real, muito com o pé no chão, aparar da realidade local, a partir das demandas locais.  
 
DCI - Prefeito, o Brasil está se destacando muito na economia mundial. O Brasil já 
tem condições, com essas experiências que vão ser reunidas de ser vitrine e dar lição 
aos países ricos, sobre como promover o desenvolvimento local?  
 
JC: É, o Brasil está evoluindo muito no debate e nessa gestão da micro e da pequena 
empresa, nós evoluímos na Lei Geral da Micro e Pequena empresa, preparando gestores, 
preparando os agentes de desenvolvimento. A legislação, agora aprovada na grande maioria 
dos municípios, começa a ser implementada. Vários estados brasileiros já têm as suas leis 
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estaduais. Portanto, potencializar esse pequeno negócio está sendo um sucesso. No próprio 
debate da crise internacional, as grandes demitiram e as pequenas empresas continuaram 
contratando, seguraram o país. Então, de fato, o País pode sim se consolidar como um bom 
exemplo de experiência, na minha avaliação.  
 
DCI: Prefeito, o último levantamento feito pelo Banco Mundial, o Brasil foi 
considerado o quarto pior país do mundo para se criar uma empresa em um ranking 
de 180 países. As prefeituras têm colaborado para elevar essa burocracia?  
 
JC: Esse é um desafio do Brasil, isso não só pra consolidar uma empresa, como para fechar 
uma empresa. A Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, de certa forma, ela já facilitou. 
Como é o nos-so caso, nós temos experiências importantes. Você chega a um estabelecimento 
público e com 24 horas, você sai com a sua empresa em condições funcionar e de to-mar 
outros procedimentos.  
 
DCI: Acontece em Vitória? JC: Acontece em Vitória, acontece aqui, lá em Cariacica, 
nós temos condições, onde nós temos o mesmo espaço. DCI: Isso é feito pela 
internet?  
 
JC: Tudo, tudo, como se fosse uma sala de situação, onde todos estão colocados, e os dados 
estão na internet, você busca, você autoriza a empresa.  
 
DCI: Prefeito, aqui em Brasília leva mais... 
 
JC: Infelizmente, essa realidade não é só de Brasília. 
 
DCI: Pois é, prefeito, por que isso não pega em todo país? 
 
JC: Olha, esse é nosso esforço. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 3, 4 e 5 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A8. 
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