










ANEXO I



Anexo 1 – Lista de participantes

ARGENTINA

Nome: Lucas Serna

Órgão: Chancelaria Argentina

Cargo: Subsecretário de Relações Institucionais e Coordenador Nacional 
Titular do FCCR

Telefone: (54 11) 4819 7677

E-mail: usn@mrecic.gov.ar / suins@mrecic.gov.ar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 

Nome: Maria Claudia Pantoja

Órgão: Chancelaria Argentina

Cargo: Assessora da Subsecretaria de Relações Institucionais 

Telefone: (54 11) 4819 7677

E-mail: ycp@mrecic.gov.ar / suins@mrecic.gov.ar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 

Nome: Daniel Rosano

Órgão: Município de Quilmes

Cargo: Diretor Geral de Integração Regional 

Telefone: (54 11) 4350 1168 / (54 9 11) 5020 5195

E-mail: danielrosano@arnet.com.ar / siri@quilmes.gov.ar
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BRASIL

Nome: Pepe Vargas 

Órgão: Secretaria de Relações Institucionais/Presidência da República

Cargo: Ministro

Telefone: (61) 3411-1127

E-mail: sri.gabinete@presidencia.gov.br

Nome: Olavo Noleto

Órgão: Secretaria de Relações Institucionais/Presidência da República

Cargo: Subchefe de Assuntos Federativos

Telefone: (61)  3411-1860 

E-mail:  agendagabsaf@presidencia.gov.br

Nome: Paula Ravanelli Losada

Órgão: Secretaria de Relações Institucionais/Presidência da República

Cargo: Assessora Especial

Telefone: (61)  3411-3112

E-mail: paula.losada@presidencia.gov.br

Nome: Bruno Sadeck

Órgão: Secretaria de Relações Institucionais/Presidência da República

Cargo: Assessor Internacional

Telefone: (61)  3411-3112 

E-mail:  bruno.sadeck@presidencia.gov.br
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Nome: Dudu Colombo

Órgão: Frente Nacional de Prefeitos

Cargo: Vice- Presidente Faixa de Fronteira

Telefone: (53) 9945 1343 / (53) 3240 4300

E-mail: duduprefeito@gmail.com 

Nome: Valentina Maria Falkenstein

Órgão: Associação Brasileira de Municípios

Cargo: Assessora 

Telefone: (61) 81929289

E-mail: valentina@abm.org.br

Nome: Ronaldo Lopes Garcia

Órgão: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Cargo: Secretário de Gestão Adjunto

Telefone: (51) 3289 3633

E-mail: ronaldo.garcia@gestao.pref.poa.com.br

Nome: Francisco A. Veríssimo

Órgão: Subchefia de Assuntos Federativos da Presidência da República

Cargo: Gerente Sul 

Telefone: (61) 3411 3516

E-mail: francisco.verissimo@presidencia.gov.br

PARAGUAI
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Nome: Enrique Ramirez

Órgão: Ministério de Relações Exteriores do Paraguai

Cargo: Coordenador Nacional do FCCR 

Telefone: (59 5) 214148826 / (59 5) 991779220

E-mail: ycp@mrecic.gov.ar / suins@mrecic.gov.ar

URUGUAI

Nome: Artigas Barrios

Órgão: Congresso de Intendentes do Uruguai

Cargo: Presidente 

Telefone: (59 8) 8128 5389

E-mail: intendente@rocha.gub.uy 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 

Nome: Jorge Rodriguez

Órgão: Secretaria Técnica Permanente da Rede Mercocidades - Montevidéu

Cargo: Coordenador do Comitê de Municípios 

Telefone: (59 8) 2413 6624/6625

E-mail: jorge.e.rodriguez@imm.gub.uy

SECRETARIA DO MERCOSUL

Nome: Florisvaldo Fier
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Órgão: Secretaria do MERCOSUL- Montevidéu

Cargo: Alto Representante Geral 

Telefone: (59 82) 412-9024 / Ramal: 2206

E-mail: cpires@mercosur.org.uy

Nome: Cássia Pires

Órgão: Secretaria do MERCOSUL- Montevidéu

Cargo: Assessora 
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ANEXO II



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

SUBCHEFIA DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

XLIV Reunião dos Coordenadores Nacionais e Alternos do Foro Consultivo de
Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos do MERCOSUL –

FCCR
Brasilia (DF), 06 de abril de 2015

Local: Palácio do Planalto, 4º andar – Sala 97
PROGRAMAÇÃO

Dia 06 de Abril de 2015

9h30 Boas vindas às delegações
Mesa de Abertura:

 Pepe Vargas, Ministro-Chefe da Secretaria de
Relações  Institucionais  da  Presidência  da
República

   Olavo  Noleto,  Subchefe  de  Assuntos
Federativos e Coordenador do FCCR – Brasil

 Dr.  Rosinha,  Alto  Representante  Geral  do
Mercosul 

     Lucas Serna, Subsecretario de Relações
Institucionais  e  Coordenador  do  FCCR  -
Argentina

 Enrique  Ramirez,  Embaixador  e
Coordenador do FCCR – Paraguai

 Artigas  Barrios,  Presidente  do  Congresso
de Intendentes e Coordenador do FCCR -
Uruguai

10h30 Leitura e confirmação da agenda

10h40 Informe  sobre  a  Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  Habitação  e
Desenvolvimento Urbano Sustentável - Habitat III
Rayne  Ferretti  Moraes,  Oficial  de  Programas  para  o  Brasil  do
Escritório Regional para América Latina e Caribe da ONU Habitat

 
11h00 Considerações das delegações convidadas

11h15 Pausa – Café

11h30 Apresentação da Conferência das Metrópoles da América do Sul- MSUR
Vicente Trevas, Secretário Adjunto de Relações Internacionais e
Federativas do Município de São Paulo (SP).

12h00 Considerações das delegações



12h30 Almoço

14h00 Apresentação  do  III  Encontro  dos  Municípios  com  Desenvolvimento
Sustentável e III Encontro dos Municípios de Fronteira.
Dudu  Colombo,  Prefeito  de  Bagé  (RS)  e  Vice-Presidente  de
Assuntos de Cidades Fronteiriças da Frente Nacional de Prefeitos
- FNP.

14h30 Apresentação do Consórcio Intermunicipal da Fronteira (CIF)
Altair Rittes, Prefeito de Dionísio Cerqueira (SC) e Presidente do
CIF

15h00 Intercâmbio de ações em fronteira 
Alexandre  Peixoto,  Coordenador-Geral  de  Programas
Macrorregionais do Ministério da Integração Nacional - MI
Bruno Sadeck, Assessor Internacional da Subchefia de Assuntos
Federativos da Secretaria de Relações Institucionais - SRI

15h30 Considerações das delegações

16h00 Plano de Ação 2015/2016 revisado
Paula  Ravanelli,  Assessora  Especial  e  Bruno  Sadeck,  Assessor
Internacional  da   Subchefia  de  Assuntos  Federativos  da
Secretaria de Relações Institucionais  - SAF/SRI  

16h30 Informe dos avanços do Plano de Vinculação de Clusters 
Ivan  Ramalho,  Secretário  Executivo  do  Ministério  do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC

17h00 Considerações das delegações

17h30 Pausa-café

18h00 Aprovação da ata

19h00 Encerramento da reunião

Palácio do Planalto – Anexo I – sala 210 – CEP:70.150-900 – Brasília – DF
tel.: (+55 61) 3411.3414/1860/3298 – fax: (+55 61) 323.4304
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Habitat III
“Tercera Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Desarrollo Urbano 

Sostenible y Vivienda”

www.unhabitat.org
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Introducción – Resolución AG

Habitat III,  2016

Habitat III 

La Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo 
urbano Sostenible y Vivienda  

Tendrá lugar en 2016.  

Asamblea General Resolución 66/207.
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Momentos Clave

HomoUrbans, June 2009, Nairobi

Habitat I: Rapido crecimiento demográfico y urbanización descontrolada
Objetivo ppal: Controlar y desacelerar proceso de urbanización

1996

2000

2001
Habitat I

Declaración 
Vancuver

Adopción 
ODM

3

Asamblea General
Revisión Agenda 

Habitat
4

CGDS
Johanesburgo

5

1976

Habitat II
Declaración 
Estambul² 2002>

Habitat III,  2016 

Habitat II: Ciudades son motores de crecimiento
Urbanización es una oportunidad
Objetivo ppal: Desarrollo Humano Sostenible en un mundo en urbanización 
& Vivienda para todos; Alianzas

ODM: 
Objetivo ppal: Erradicación de la pobreza y sostenibilidad ambiental
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Momentos Clave

HomoUrbans, June 2009, Nairobi

Reafirma Agenda Habitat como marco básico para Desarrollo de 
Asentamientos Humanos Sostenibles

1996

2000

2001
Habitat I

Declaración 
Vancuver¹

ODMs

Habitat + 5

CGDS
Johanesburgo

5

1976

Habitat II
Declaración 
Estambul² 2002>

Habitat III,  2016 

Cumbre Global sobre Desarrollo Sostenible; Agenda 21,  Incorporación de 
Saneamiento básico como prioridad.
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Momentos Clave

HomoUrbans, June 2009, Nairobi

Cumbre Global 
Necesidad de recursos adicionales para vivienda accesible e infraestructura
Prioridad a prevención de tugurios y mejoramiento de barrios.
Apoyo a UN Habitat.

2005
CSD 12 &13

6

 Continuación de Asamblea  General 
&

Revisión de Agenda Habitat + CG2004/5
Cumbre del Milenio

7
 

Habitat III,  2016 

POST 2015 Rio +20

Rio +20 “Reconocemos que, si están bien planificadas y desarrolladas, 
incluyendo a través de planeamiento y gestión integrales, las ciudades pueden 
promover sociedades economica, social y ambientalmente sostenibles”

Post 2015
Posibilidad de un Objetivo específico sobre ciudades (Objetivo 11). 
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Hoja de ruta Habitat III 2014/2016 (sept 2014)



7

Lo que cambió desde Habitat II

Habitat III,  2016 

Población urbana 

Habitat II (1996) Habitat III (2016) Cambios

2.6 mil millones 4 mil millones 1.41 mil millones más
-1.3 mundo en des.
-.12 mundo 
desarrollado
Asia 900 millones + 

Urbanización 

Habitat II (1996) Habitat III (2016) Cambios

45% 54.5% Total 9.5%
Africa +8%
Asia +13%
Europe + 3.2%
LAC + 6.6%
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Lo que cambió desde Habitat II

Habitat III,  2016 

Crecimiento urbano % 

Habitat II (1996) Habitat III (2016) Cambios

2.34% 2 % Reducción 12.4%
Africa – 4%
Asia -20%
Europe 0%
LAC – 44%  

Ciudades + 1 millón

Habitat II (1996) Habitat III (2016) Cambios

269 ciudades 428 ciudades +159 ciudades
151 mundo en des 
8 mundo desarrollado
Asia 107 
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Lo que cambió desde Habitat II

Habitat III,  2016 

Cambios substantivos

Habitat II (1996) Habitat III (2016)

El mundo se está urbanizando El mundo está urbanizado

Urbanización = degradación 
ambiental

Necesidad de potencializar el 
poder transformador de la 
urbanización

Variedad de temas en la 
Agenda Habitat

Focalización en areas esenciales

Enfoque sectorial del 
desarrollo urbano

Enfoque integral del desarrollo

Fuerte conexión entre planeación y gestión urbana
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Lo que cambió desde Habitat II

Habitat III,  2016 

Cambios políticos

Habitat II (1996) Habitat III (2016)

Objetivo sobre asentamientos 
humanos sostenibles

Conexión desarrollo urbano 
sostenible a desarrollo 
sostenible

Desigualdad no estaba en la 
agenda

Desigualdad se está integrando 
en la agenda del desarrollo

Agenda focalizada en pobreza Agenda sobre pobreza e 
inclusión

Promueve igualdad de genero 
& marcos institucionales con 
sensibilidad de género

Género se integra 
transversalmente

DDHH y libertades
Pobreza y DDHH 
Conexión entre derechos y 
participaciónparticipation
Derechos y tierra (evictions)

Adopción de desarrollo con 
Enfoque de Derechos Humanos

Participación activa de Autoridades Locales y ONGs



11

Lo que cambió desde Habitat II

Habitat III,  2016 

Cambios políticos

Habitat II (1996) Habitat III (2016)

Promueve y propicia un 
ambiente que resultó en la 
desregulación del mercado de 
vivienda

Promueve mecanismo 
regulatorio y mayor presencia 
del Estado y de la sociedad civil 
en el marco de construcción de 
ciudad

Migración considerada como 
un aspecto negativo de la 
urbanización

Nueva Agenda Urbana 
promueve políticas para facilitar 
que los más pobres tengan 
acceso a las areas más 
dinámicas

Ciudades consideradas como 
“plataformas”

Ciudades consideradas como 
“vectores” de cambio.

Objetivos Nacionales de Desarrollo Sostenible
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Lo que cambió desde Habitat II

Habitat III,  2016 

Cambios en compromiso

Habitat II (1996) Habitat III (2016)

Una agenda para el Sur global Una agenda global para mundo 
desarrollado y en desarrollo

Ultima Conferencia de un ciclo 
de Cumbres globales

Primera Conferencia Global 
después de la Agenda de 
Desarrollo Post 2015

Legado importante para el 
mundo:
-Derecho a vivienda adecuada
-Programa Mejores Prácticas
-Observatorio Urbano Global
-Papel mas importante para 
las autoridades locales

Legado:
- 

…..



Conclusión 1…

Centros Urbanos son el hábitat 
predominante para la humanidad

Nuevas fuerzas, nuevos poderes, nuevos actores, nuevos 
desafíos y oportunidades 

Necesidad urgente de una revisión de la
agenda urbana global



• Retiro del Estado – dependencia del mercado privado 

• Suelo y vivienda informales formaron la base del 
crecimiento urbano

• Multiplicación de actores no estatales

Cambios fundamentales



Desafíos y oportunidades

1. Ciudades actores prominentes del desarrollo global,

2. Emergencia de nuevas configuraciones urbanas, 
sistemas de ciudades, mega-regiones, corredores 

urbanos y ciudades-region

3.   Vivienda: activo productivo o especulativo? Más de 
100 países desarrollaron el derecho a la vivienda 

adecuada; gran cantidad de viviendas abandonadas, 
vacías o sub-utilizadas

4. Amplificación de diferentes tipos de crisis y protestas 
urbanas



1. Persistencia de un modelo de urbanización insostenible,

2. Reducción de la pobreza y aumento de la desigualdad, 

3. El aumento constante de habitantes en barrios 
subnormales/tugurios,

4. Riesgos urbanos asociados a cambio climático y a 
fenómenos naturales,

5. Consecuencias negativas de violencia y crimen urbanos 

Desafíos y oportunidades



(a) Hacer una revisión critica de la implementación de la
Agenda Habitat;

(b) Identificar restricciones para la implementación de los objetivos 
y las metas

(c) Desarrollar una perspectiva compartida sobre asentamientos 
humanos y desarrollo urbano sostenible, 

(d) Abordar nuevos desafios y oportunidades que han emergido 
desde Habitat II, 

(e)  Perfilar una Nueva Agenda para el logro de desarrollo urbano 
sostenible, incluyente y humano,

(f) Concebir un acuerdo colectivo sobre el papel de la urbanización 
sostenible como pilar del desarrollo sostenible.

Habitat III: Objetivos de la conferencia



Delineando la Nueva Agenda Urbana

• Desarrollo democrático y enfoque de derechos 
humanos

• La agenda de medio ambiente y urbanización

• Reconocimiento del derecho a la vivienda adecuada

• Seguridad ciudadana

• Reducción de riesgos, recuperación y rehabilitación

• Mecanismo global de monitoreo y seguimiento

Aspectos fundamentales



Vectores facilitadores   para incrementar productividad, facilitar 
crecimiento compartido y crear efectos de multiplicador:

Políticas Nacionales Urbanas

Legislación, instituciones y sistemas de gobernanza

Economía urbana

Vectores operacionales   para soportar la implementación:

Sistemas fiscales locales

Planeación y diseño urbano (LAC: Redesarrollo urbano)

Infraestructura y servicios públicos

Delineando la Nueva Agenda Urbana



Habitat III: Acuerdos y resultados esperados

1. Consolidar lecciones aprendidas

2. Identificar buenas prácticas

3. Facilitar acciones y políticas públicas a escala

4. Establecer sistemas de monitoreo

5. Mobilizar recursos para asistencia técnica

6. Crear redes

7. Producir gobiernos y ciudades con capacidad 
de respuesta efectiva

8. Articular estrategias con enfoque de derechos

9. Revisar y actualizar mandato ONU-Habitat
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Abril, Junho, Agosto e Setembro de 2015



 

        

Organização 
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AS METRÓPOLES SUL-AMERICANAS:  
NOVO CONTEXTO, ANTIGOS DESAFIOS  

 

As sociedades e os Estados sul-americanos vivem 

uma conjuntura caracterizada por governos nacionais que 

trilham, cada qual à sua maneira e com ritmo próprio, 

caminhos e horizontes convergentes. Essa convergência se 

expressa no compromisso em reduzir suas históricas 

desigualdades sociais e regionais, nos esforços de 

combater a pobreza eliminando suas formas extremas, na 

retomada dos projetos nacionais de desenvolvimento e na 

aposta estratégica de estruturar e consolidar sistemas 

políticos democráticos baseados na afirmação de direitos 

e na participação de seus cidadãos. O novo contexto é 

caracterizado também pelo engajamento desses países em 

um processo de integração regional como dimensão 

constitutiva de seus projetos nacionais. 

A partir das dinâmicas do Mercosul e da Unasul, 

uma agenda da integração vem sendo desenhada e 

caminhos vêm sendo definidos, muitas vezes complexos e 

contraditórios em sua implementação. Área de livre 

comércio, fluxos comerciais crescentes, logística da 

integração física, articulação de cadeias produtivas, 

integração produtiva, Mercosul Social e Mercosul Cultural 

estão no centro dessa agenda. 
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No entanto, a complexidade e a intensificação da 

urbanização da região, cuja população urbana 

corresponde a cerca de 80%, e o crescente papel das 

cidades e dos grandes aglomerados urbanos não se 

expressam com vigor na agenda da integração. Assiste-se 

inclusive à perda de potência dos fóruns institucionais de 

articulação das autoridades locais e regionais.  

É diante desse contexto que a Prefeitura de São 

Paulo e a CEPAL promovem e organizam os MSUR – 

Colóquios Sul-Americanos sobre Cidades Metropolitanas. 

Os Colóquios MSUR têm por objetivos indagar sobre 

problemas comuns que acometem nossas metrópoles, 

assim como construir consensos sobre formas de mitigar e 

superar esses problemas. Perseguir esses objetivos é pré-

condição para estabelecer uma nova agenda de governo 

de nossas metrópoles, fundada em um novo paradigma de 

desenvolvimento urbano, na sustentabilidade, na 

cidadania e no bem-estar.  

As conclusões dos Colóquios serão apresentadas 

em diferentes âmbitos de discussão da agenda urbana, 

como os ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 

o Mercosul, o FCCR – Foro Consultivo de Municípios, 

Estados Federados, Províncias e Departamentos do 

Mercosul, a Unasul e a Conferência das Nações Unidas 

sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável – 

Habitat III (Quito, 2016), entre outros.                                            
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OS COLÓQUIOS:  
COMPARTILHANDO PROBLEMAS, 
CONSTRUINDO CONSENSOS  

 

 

As instituições promotoras e organizadoras –

Prefeitura de São Paulo e CEPAL – convidam as cidades 

metropolitanas da América do Sul e do México para 

colóquios destinados à construção de um diálogo 

estratégico entre os governos das cidades. A expectativa é 

que os colóquios conduzam a consensos sobre os desafios 

das cidades. 

Cada Colóquio se organiza em torno de um eixo 

temático, que é tema de um documento-base para 

discussão. O documento-base será elaborado e preparado 

sob coordenação das instituições promotoras e 

organizadoras.  

 

1. CIDADES PARTICIPANTES 

Os Colóquios MSUR contarão com a presença e 

participação dos governos das cidades que conformam 

áreas metropolitanas da América do Sul e do México. 
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2. A GOVERNANÇA DA ORGANIZAÇÃO E 
PREPARAÇÃO DOS COLÓQUIOS 

 
A governança dos Colóquios MSUR está organizada como segue. 

 

· Instituições promotoras e organizadoras: Comissão Econômica 

para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e Prefeitura 

Municipal de São Paulo (PMSP). 

· Participação especial: México. 

· Instituições colaboradoras: instituições multilaterais, 

governamentais e não-governamentais e centros de pesquisa 

que se disponham a colaborar no processo de discussão dos 

conteúdos dos documentos-base. 

· Instituições patrocinadoras: instituições apoiadoras do 

financiamento da MSUR. 

 

3. FLUXOS DE PRODUÇÃO E DEBATE DE CONTEÚDO 
 
 
 

O processo de construção de consensos sobre desafios e 

estratégias de enfrentamento a que se destinam os Colóquios 

MSUR envolve a problematização e o debate dos principais 

desafios aos quais estão expostas as metrópoles nos âmbitos 

urbanístico, ambiental, político-institucional, sociocultural e 

financeiro. Nesse sentido, o debate está estruturado em quatro 

eixos temáticos.  
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 Ecossistemas Urbanos e Sustentabilidade 

 

O planejamento urbano e territorial lida com o tema ambiental 

tradicionalmente a partir das perspectivas da preservação dos recursos naturais, 

da mitigação dos impactos do desenvolvimento urbano sobre o meio ambiente, 

e da compreensão do território colimitado como prestador de serviços para a 

cidade. A essa visão tradicional falta a ênfase na relação sistêmica entre a cidade 

e seu entorno.  

A transformação de ambientes naturais em ambientes urbanos pela 

construção das cidades não deve gerar degradação que comprometa as futuras 

gerações. O processo de urbanização precisa incorporar-se às relações 

ecossistêmicas do território em que se insere, gerando o mínimo possível de 

externalidades negativas, favorecendo o incremento da qualidade de vida e o 

bem-estar social das populações envolvidas.  

O modelo predominante de crescimento e de expansão urbana na 

América do Sul tem levado ao colapso dos serviços ambientais, comprometendo 

a própria sobrevivência das cidades. Trata-se de compreender estes serviços 

ambientais como garantia de direitos fundamentais dos cidadãos, constitucional 

e universalmente protegidos. 

 

 

Desenvolvimento Urbano e Desigualdades 
Socioespaciais  

 

A busca por uma política de desenvolvimento urbano que promova a 

redução das desigualdades sociais evidenciadas nas metrópoles deve ser central, 

especialmente em um contexto no qual as grandes cidades são marcadas tanto 
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por uma forte segregação socioespacial que expressa intensas desigualdades 

socioeconômicas, quanto pela evidente diferença nas oportunidades de acesso 

a bens e serviços públicos, ao emprego e aos espaços públicos qualificados.  

Nesse sentido, é urgente que se formulem estratégias e elaborem 

mecanismos capazes de enfrentar os desafios colocados aos governos locais 

pelos processos que geram e perpetuam desigualdades na cidade.  

 

 

Economia Urbana: Trabalho, Renda e 
Desenvolvimento Sustentável  

 

As cidades geram renda como efeito de seu crescimento e criam 

economias de aglomeração. Entretanto, externalidades negativas derivadas 

desse processo, tais como a informalidade, a precariedade de emprego, a 

expansão desregulada dos centros urbanos e a baixa produtividade, podem fazer 

com que essa renda seja insustentável.  

Um dos grandes desafios é alavancar a capacidade produtiva das 

metrópoles com base em um modo de produção e padrão de consumo que 

permitam à sua população viver com qualidade e dignidade. Deve-se lançar mão 

de estratégias, políticas e constituição de esferas públicas capazes de garantir a 

regulação pública do trabalho e proporcionar um padrão de proteção social que 

garanta a cidade para todos. 
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Governo e Governança, Cidadania, Educação 
e Cultura 

 

As estruturas de governo no território são complexas e variam muito de 

acordo com as formas de organização dos Estados nacionais – Estados federais 

ou Estados unitários – e com seus respectivos processos de tomada de decisão, 

coordenação e articulação institucional.   

De parte dos cidadãos, o modo como integram a vida urbana é elemento 

chave para a qualificação de suas cidades. É fundamental que eles possam 

exercer plenamente seu direito de participação para incidir sobre os processos 

de urbanização, sobre o modo como suas cidades são feitas e refeitas. Esse 

exercício pleno, por sua vez, pressupõe educação de qualidade e cultura política 

orientada para a tolerância, a afirmação de direitos e a democracia. 

 

 

Os Colóquios MSUR: produção e discussão 
dos documentos-base 
 

 

A produção dos documentos-base  

 
Os documentos-base elaborados em torno dos eixos temáticos devem: 

· Realizar análises comparativas, evidenciando 

similitudes e especificidades da realidade urbana-

metropolitana, destacando tendências; 



10 
 

 
 

· Formular as grandes questões, indagações e 

desafios comuns ao conjunto das metrópoles  

sul-americanas; 

· Estimar cenários tendenciais em caso de inação; 

· Propor cursos de ação destinados a enfrentar 

esses desafios comuns. 

 

A discussão dos documentos-base  

 

Os Colóquios contarão com a presença de equipes de governo e técnicos, que 

promoverão discussões a partir da leitura dos documentos-base. 

A partir das discussões será promovida a sistematização em forma de 

documentos finais com as conclusões dos Colóquios MSUR. 

As datas, cidades e locais dos Colóquios se organizam como segue. 

 

 Eixos Temáticos Data (2015) Cidade Local 

Colóquios 

Ecossistemas Urbanos e 
Sustentabilidade  27 e 28 de abril Santiago Sede da CEPAL 

Desenvolvimento Urbano 
e Desigualdades 
Socioespaciais 

15 e 16 junho  São Paulo A definir 

Economia Urbana: 
Trabalho, Renda e 
Desenvolvimento 

Sustentável 

Agosto Quito Sede da 
UNASUL 

Governo e Governança, 
Cidadania, Educação e 

Cultura 

28 e 29 de 
Setembro Montevidéu Sede do 

MERCOSUL 
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Organização e promoção 

CEPAL e PMSP 

Coordenação Geral 

Antonio Prado  
Secretário Executivo Adjunto CEPAL 

Leonardo Barchini  
Secretário de Relações Internacionais e 
Federativas PMSP 

Coordenação Executiva MSUR / PMSP 

Vicente Trevas  
Secretário Adjunto de Relações 
Internacionais e Federativas PMSP 

Contatos 

PMSP 
msur@prefeitura.sp.gov.br 
Tel.: +55 11 3113 8512/8513 

CEPAL 
laetitia.montero@cepal.org 
Tel.: +56 2 22102186 
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IMPRIMIR

Programação

Arena de Diálogos (AR)
Público alvo: Prefeitos e parlamentares

Arena 1  Nova Governança Federativa
07/04 - 16h às 18h Local: Auditório Planalto

Faz-se necessária uma revisão do pacto federativo. A criação ou aprimoramento de canais de diálogo
permanentes é fundamental. A FNP defende a instituição de uma mesa federativa plena, com participação
da União, estados e municípios, oferecendo um espaço político para a tomada de decisões em assuntos
estratégicos para a Nação como, por exemplo, a crise hídrica e a mobilidade de caráter urbano. É preciso
também retomar as negociações entre municípios e União por meio do Comitê de Articulação Federativa -
CAF, implantar o Conselho de Gestão Fiscal, previsto na LRF, e condicionar a instituição de novas despesas à
indicação clara das suas respectivas receitas.

Debatedores convidados

Maguito Vilela

(/palestrantes/palestrante/170)

Prefeito de Aparecida de Goiânia - GO e 2º Vice-presidente Nacional da FNP Confirmado

Michel Temer

(/palestrantes/palestrante/247)

Vice-presidente da República Convidado

Paulo Câmara

(/palestrantes/palestrante/249)

Governador de Pernambuco Confirmado

Pepe Vargas

(/palestrantes/palestrante/251)

Ministro da Secretaria de Relações Institucionais Confirmado

Renato Janine Ribeiro

(/palestrantes/palestrante/411)

Ministro da Educação Confirmado

Antonio Anastasia

(/palestrantes/palestrante/478)

Senador Confirmado

Convidados especiais

Jairo Jorge

(/palestrantes/palestrante/27)

Prefeito de Canoas - RS e Vice-presidente de Educação da FNP Confirmado

Paulo Ziulkoski

(/palestrantes/palestrante/253)

Presidente da Confederação Nacional de Municípios - CNM Convidado

Arena 2  Soluções federativas para a crise hídrica
08/04 - 09h às 10h30 Local: Auditório Planalto

A magnitude da crise de abastecimento de água nas cidades é um fenômeno novo, que não tem
precedentes no Brasil. Os governos estaduais e municipais enfrentam dificuldades de construir e
implementar planos emergenciais e de contingência para enfrentar essa escassez. A União, por sua vez,
regula o setor por meio da Agencia Nacional de Águas - ANA. Para enfrentar esta grave crise, respeitadas as
prerrogativas constitucionais de cada ente federado, é inadiável a adoção de medidas articuladas entre
União, estados e municípios. 

Debatedores convidados

http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/478
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/249
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/27
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/170
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/247
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/411
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/253
javascript:window.print()
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/251
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Gilmar Machado

(/palestrantes/palestrante/24)

Prefeito de Uberlândia - MG e Vice-presidente de Águas da FNP Confirmado

Vicente Andreu

(/palestrantes/palestrante/254)

Diretor-presidente da Agência Nacional de Águas - ANA Confirmado

Sinara Inácio Meireles Chenna

(/palestrantes/palestrante/255)

Diretora-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA Convidado

Antonio Henrique de Carvalho Pires

(/palestrantes/palestrante/258)

Presidente da Fundação Nacional de Saúde - Funasa Confirmado

Jorge Chediek

(/palestrantes/palestrante/300)

Coordenador-residente do sistema ONU no Brasil    Confirmado

Convidados especiais

Jonas Donizette

(/palestrantes/palestrante/408)

Prefeito de Campinas - SP e Vice Presidente de Regiões Metropolitanas da Frente
Nacional de Prefeitos (FNP)

Confirmado

Jorge Abrahão

(/palestrantes/palestrante/409)

Diretor-presidente do Instituto Ethos Confirmado

Arena 3  Mobilidade urbana de qualidade e para todos
08/04 - 10h45 às 12h15 Local: Auditório Planalto

O atual sistema de mobilidade urbana aponta para um colapso. O modelo carrocêntrico adotado nas nossas
cidades precisa ser revisto. É preciso construir sistemas de mobilidade modernos, capazes de transportar
com qualidade um número crescente de pessoas, aliados a soluções eficazes para um compartilhamento de
um espaço público democrático, reduzindo acidentes e melhorando o meio ambiente. As três esferas de
governo precisam pactuar ações  que busquem a eficiência e a melhoria da qualidade de vida nas cidades.

Debatedores convidados

Gilberto Kassab

(/palestrantes/palestrante/261)

Ministro das Cidades Confirmado

Luiz Fernando Pezão

(/palestrantes/palestrante/263)

Governador do Rio de Janeiro Confirmado

José Fortunati

(/palestrantes/palestrante/303)

Prefeito de Porto Alegre/RS e presidente da FNP Confirmado

Convidados especiais

Eduardo Paes

(/palestrantes/palestrante/264)

Prefeito do Rio de Janeiro/RJ Convidado

Gustavo Fruet

(/palestrantes/palestrante/266)

Prefeito de Curitiba/PR e Vice-presidente de Urbanismo e Licenciamento da FNP Confirmado

Wasmália Bivar

(/palestrantes/palestrante/312)

Presidenta do IBGE Confirmado

Arena 4  A judicialização e a criminalização da ação pública
08/04 - 14h às 15h30 Local: Auditório Planalto

O afastamento do cidadão da atividade política e as crescentes judicialização e criminalização das ações
administrativas do dia-a-dia das cidades, em   vários aspectos, demandam uma reforma política urgente.
Também é preciso balizar o relacionamento do Ministério Público com a administração local para a
construção de um ambiente institucional colaborativo e respeitoso.

Debatedores convidados

Nicolao Dino Neto

(/palestrantes/palestrante/526)

Subprocurador-Geral da República Confirmado

Fernando Haddad

(/palestrantes/palestrante/260)

Prefeito de São Paulo/SP e 1º Vice-presidente Nacional da FNP Confirmado

Marcus Vinicius Furtado Coêlho

(/palestrantes/palestrante/270)

Presidente Nacional da OAB Confirmado

http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/270
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Convidados especiais

Eduardo Tadeu

(/palestrantes/palestrante/113)

Presidente da Associação Brasileira de Municípios Confirmado

Zenaldo Coutinho

(/palestrantes/palestrante/272)

Prefeito de Belém - PA e 1º Secretário da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) Convidado

José Serra

(/palestrantes/palestrante/274)

Senador Convidado

Tedalike (TD)
Dia 8 de abril
Público alvo: Prefeitos e parlamentares
Sessões simultâneas

Soluções sustentáveis para as cidades do futuro 1
08/04 - 15h45 às 18h Local: Auditório Alvorada

As sessões TED-alike têm a função de inspirar pessoas a transformar os ambientes em que residem,
trabalham e interagem. O conjunto de apresentações proporcionará aos expectadores conhecer novos
conceitos, práticas e histórias inspiradoras que poderão transformar vidas e espaços urbanos. Serão
apresentados casos relacionados à mobilidade urbana, gestão eficaz da água e da energia, transformação de
vidas e de localidades a partir de políticas públicas de incentivo e financiamento do empreendedorismo, uso
de tecnologias para gestão de cidades (smart cities), construção e gestão de plataformas para participação
popular e estruturação de ações para incremento da atratividade de localidades, entre outros temas.

Temas

Bruno Quick: "Ações inovadoras para o incentivo ao empreendedorismo local”

Adalberto Maluf: "Uma nova fronteira para a mobilidade elétrica no Brasil".

Guil Blanche: “Intervenções urbanas como fator de transformação e incentivo a sustentabilidade"

Darci Schneid: "Empreededorismo e a transformação das cidades"

Tallis Gomes: "Empreendedorismo e a vida urbana – O Easy Taxi e a transformação da mobilidade urbana
nas cidades brasileiras".

Valdir Cardoso: "A transformação de vidas e de cidades por meio do empreendedorismo local"

Sandra Santos da Silva Resende: "Como passei de uma beneficiária de um programa social para uma
empreendedora transformadora de vidas". 

 

Palestrantes convidados

Adalberto Maluf

(/palestrantes/palestrante/318)

Diretor de Relações Governamentais e Marketing da BYD Confirmado

Guil Blanche

(/palestrantes/palestrante/507)

Diretor Executivo do Movimento 90º Confirmado

Darci Schneid

(/palestrantes/palestrante/487)

Diretor da Sirtec Sistemas Elétricos Confirmado

Tallis Gomes

(/palestrantes/palestrante/488)

CEO da eGenius Founders e Fundador da Easy Taxi Confirmado

Valdir Cardoso

(/palestrantes/palestrante/615)

Florybal Chocolates Confirmado

Sandra Santos da Silva Resende

(/palestrantes/palestrante/642)

Proprietária Beleza das Unhas e formas Angelicais Confirmado

Bruno Quick

(/palestrantes/palestrante/595)

Gerente de Políticas Públicas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e
Pequenas Empresas (Sebrae)

Confirmado

http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/487
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/488
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http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/507
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/642


07/04/2015 Programação para Impressão

http://emds.fnp.org.br/programacaoparaimpressao?view=menu&tmpl=component 4/63

Soluções sustentáveis para as cidades do futuro 2
08/04 - 15h45 às 18h Local: Auditório Buriti

As sessões TED-alike têm a função de inspirar pessoas a transformar os ambientes em que residem,
trabalham e interagem. O conjunto de apresentações proporcionará aos expectadores conhecer novos
conceitos, práticas e histórias inspiradoras que poderão transformar vidas e espaços urbanos. Serão
apresentados casos relacionados à mobilidade urbana, gestão eficaz da água e da energia, transformação de
vidas e de localidades a partir de políticas públicas de incentivo e financiamento do empreendedorismo, uso
de tecnologias para gestão de cidades (smart cities), construção e gestão de plataformas para participação
popular e estruturação de ações para incremento da atratividade de localidades, entre outros temas.

Temas:

 

Silvio Barros: "O que aprendemos sobre como construir e gerir ambientes urbanos sustentáveis e
inteligentes"

José Carlos Martins: "Revitalização de centros urbanos e a requalificação das cidades"

Thelma Lucchese Cheung: "A segurança hídrica motivada por políticas públicas e mudanças no
comportamento dos cidadãos".

Antonio Carlos Dias: "As plataformas para participação popular e uma nova forma de dialogar com o poder
público".

Luciano Rezende: "A dessalinização como solução para a segurança hídrica das cidades brasileiras”

Fabio Pontes: "O que nos motivou e como planejamos e implementamos a primeira cidade inteligente do
Brasil"

Esther Mota Rizzo: “Soluções logísticas customizadas para melhoria dos processos nos municípios – Case Parceria
Correios e Secretaria de Educação de Belo Horizonte/MG”

 

Palestrantes convidados

Silvio Barros

(/palestrantes/palestrante/315)

Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – Paraná Confirmado

José Carlos Martins

(/palestrantes/palestrante/316)

Presidente da CBIC Confirmado

Thelma Lucchese Cheung

(/palestrantes/palestrante/317)

Diretora de Planejamento Estratégico na Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Meio Ambiente - Mato Grosso do Sul

Confirmado

Antonio Carlos Dias

(/palestrantes/palestrante/319)

Diretor de Smart Cities da IBM Confirmado

Luciano Rezende

(/palestrantes/palestrante/320)

Prefeito de Vitória - ES e 2º Vice-presidente de Relações Internacionais da Frente
Nacional de Prefeitos (FNP)

Confirmado

Fabio Pontes

(/palestrantes/palestrante/616)

Secretário de Turismo de Águas de São Pedro/SP Confirmado

Esther Mota Rizzo

(/palestrantes/palestrante/641)

Analista de Negócios dos Correios Confirmado

Sala Temática  Estratégias para a promoção do empreendedorismo local
Local: Sala 2

Já existem mais de nove milhões de pequenos empresários espalhados por todo o país, atuando como os principais
responsáveis pela geração de emprego, distribuição de renda, inclusão social e fortalecimento da economia. Com
isso, a promoção do empreendedorismo assume posição prioritária na agenda municipal, merecendo atenção
especial dos governantes e gestores públicos.

http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/319
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http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/616
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/317
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/320
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/315
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/641
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Esta sala temática abre espaço para essa discussão, com o objetivo de se buscarem estratégias para fomentar o
crescimento e a competitividade dos pequenos negócios, como a diminuição de barreiras, a promoção do uso de
poder de compra do governo, a redução da burocracia e o estímulo à formalização.

Mesa A  Compras públicas para estímulo à economia local
08/04 - 09h às 10h30 Local: Sala 2

Esta mesa debaterá o uso do poder de compra do governo junto aos pequenos negócios com vistas ao
desenvolvimento sustentável nos municípios. Nesse contexto, será tratada a importância da implementação
do Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa, que estabelece o tratamento diferenciado e favorecido
às micro e pequenas empresas, ao agricultor familiar e ao pequeno produtor rural nas aquisições públicas.

Palestrantes convidados

Ater Carlos Cristofoli

(/palestrantes/palestrante/81)

Presidente Observatório Social do Brasil (OSBRASIL) Confirmado

Sophia Picarelli

(/palestrantes/palestrante/654)

Coordenadora de Projetos do Conselho Internacional para as Iniciativas
Ambientais Locais (ICLEI)

Confirmado

Antônio Joaquim Moraes Rodrigues

Neto (/palestrantes/palestrante/268)

Conselheiro e Ouvidor-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso Confirmado

Cristiano Heckert

(/palestrantes/palestrante/360)

Secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão

Confirmado

Lucimar Conceição do Nascimento

(/palestrantes/palestrante/660)

Prefeita de Valparaíso de Goiás - GO Confirmado

Moderadores convidados

Fabrício Lopes Rodrigues

(/palestrantes/palestrante/1)

Secretário Municipal de Desenvolvimento de Guanambi - BA Confirmado

Mesa B  Incentivo à formalização e desburocratização de atividades
produtivas
08/04 - 10h45 às 12h15 Local: Sala 2

A burocracia excessiva, a carga de tributos e o alto custo do negócio no Brasil são os principais obstáculos para a

formalização de atividades produtivas. Algumas iniciativas como a criação da figura do Microempreendedor Individual e

a Universalização do Simples Nacional surgiram como alternativas aos desafios dos empreendedores brasileiros. Diante

disso, o debate desta mesa será em torno das principais medidas que podem ser adotadas pelos municípios para

combater a burocracia e a informalidade.

Palestrantes convidados

Capitão Rodrigo Quintino

(/palestrantes/palestrante/88)

Comandante Operacional da Região de Ribeirão Preto do Corpo de Bombeiros
de Ribeirão Preto - SP

Confirmado

Elias Tergilene

(/palestrantes/palestrante/115)

Presidente da Fundação DOIMO - Fundador da Rede Uai Shopping Centers Confirmado

José Constantino

(/palestrantes/palestrante/148)

Secretário de Racionalização e Simplificação da Secretaria de Micro e Pequena
Empresa da Presidência da República (SMPE)

Confirmado

Marcelo de Sousa e Silva

(/palestrantes/palestrante/177)

Secretário de Administração Regional Municipal Centro-Sul de Belo Horizonte -
MG

Confirmado

Rosilene Mendes dos Santos

(/palestrantes/palestrante/223)

Assessora Chefe de Articulação e Relações Institucionais da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)

Confirmado

Moacir Silva

(/palestrantes/palestrante/607)

Prefeito de Umuarama – PR e Vice-Presidente da Pessoa Idosa da Frente
Nacional de Prefeitos (FNP)

Confirmado

Moderadores convidados

Cícero Neco Morais

(/palestrantes/palestrante/18)

Prefeito de Estreito - MA Confirmado

Mesa C  Planejamento e governança para o desenvolvimento local
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08/04 - 14h às 15h30 Local: Sala 2

A inclusão do desenvolvimento sustentável na agenda de prioridades do município é fundamental para o crescimento

local, e é nesse esteio que foi criado o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Por isso, esta mesa tratará da importância

do planejamento, da implementação e da governança de políticas públicas, tomando como base as vocações econômicas

e os recursos disponíveis em cada localidade.

Palestrantes convidados

Arnaldo Junior

(/palestrantes/palestrante/78)

Ex- prefeito de Cabaceiras - PB. Prefeito Empreendedor Confirmado

Douglas Lucena

(/palestrantes/palestrante/108)

Prefeito de Bananeiras - PB. Prefeito Empreendedor Confirmado

Helder Salomão

(/palestrantes/palestrante/135)

Deputado Federal - ES. Prefeito Empreendedor e membro da Coordenação
Política do II EMDS

Confirmado

Pedro Bertolucci

(/palestrantes/palestrante/209)

Ex-prefeito de Gramado - RS – Prefeito Empreendedor Confirmado

Vinicius Farah

(/palestrantes/palestrante/240)

Prefeito de Três Rios - RJ. Vice-Presidente de Desenvolvimento Local da Frente
Nacional de Prefeitos (FNP) e Prefeito Empreendedor

Confirmado

Jaime Recena

(/palestrantes/palestrante/634)

Secretário de Turismo do Distrito Federal Confirmado

Moderadores convidados

Alessandro Machado

(/palestrantes/palestrante/588)

Gerente da Unidade de Políticas Públicas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul (Sebrae RS)

Confirmado

Mesa E  Estratégias de cooperação municipal para o desenvolvimento
regional
09/04 - 09h às 10h30 Local: Sala 2

A atuação dos municípios de forma empreendedora e em conjunto apresenta-se como uma excelente
alternativa para o desenvolvimento da região em que estão inseridos. Nessa perspectiva o Sebrae criou o
projeto Líder, com o intuito de mobilizar, qualificar, integrar e estimular um grupo de lideranças para a
identificação de interesses e objetivos comuns aos municípios de uma mesma localidade. Esta mesa tem,
portanto, a finalidade de expor experiências exitosas de consórcios entre municípios e os ganhos obtidos
com isso para o desenvolvimento da economia regional.

Palestrantes convidados

Alexandre Peixoto

(/palestrantes/palestrante/60)

Coordenador Geral de Programas Macro-Regionais da Secretária de
Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional

Confirmado

Altair Rittes

(/palestrantes/palestrante/61)

Prefeito de Dionísio Cerqueira - SC. Prefeito Empreendedor Confirmado

Claudio Veras

(/palestrantes/palestrante/100)

Consultor do Projeto Líder do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae)

Confirmado

Paula Ravanelli Losada

(/palestrantes/palestrante/204)

Assessora Especial da Subchefia de Assuntos Federativos da Presidência da
República

Confirmado

Frederico Arcari Becker

(/palestrantes/palestrante/298)

Prefeito de Bom Jesus - RS e Vice-Presidente da Agência de Desenvolvimento da
Região dos Lagos (ADREL)

Confirmado

Moderadores convidados

Giovanni Rocco

(/palestrantes/palestrante/25)

Secretário Executivo da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC Confirmado

Mesa F  Economia Criativa: o capital intelectual como principal recurso
produtivo
09/04 - 10h45 às 12h15 Local: Sala 2
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A economia criativa é resultado da interação entre cultura, economia, tecnologia e criatividade, representando atividades

que possuem como maior insumo produtivo o intelecto. Discutir a formulação, a  implementação e o monitoramento de

políticas públicas para o desenvolvimento local e regional, priorizando o apoio e o fomento aos empreendedores

criativos brasileiros, serão os objetivos desta mesa. Busca-se, aqui, contribuir para que a cultura se torne um eixo

estratégico nas políticas de desenvolvimento dos municípios. 

Palestrantes convidados

Luciano Santa Brígida

(/palestrantes/palestrante/365)

Empreendedor Confirmado

Georgia Haddad Nicolau

(/palestrantes/palestrante/366)

Secretária Nacional de Economia Criativa do Ministério da Cultura (Interina) Confirmado

Lucas Foster

(/palestrantes/palestrante/412)

Diretor Executivo da ProjectHub Confirmado

Thaís Pena

(/palestrantes/palestrante/491)

Secretária Municipal de Projetos Especiais Captação e Inovação da Prefeitura de
Canoas - RS

Confirmado

Hugo Giallanza

(/palestrantes/palestrante/590)

Presidente da Associação de Startups e Empreendedores Digitais (ASTEPS) Confirmado

Cleide Brandão Alvarenga

(/palestrantes/palestrante/665)

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego de Palmas - TO Confirmado

Moderadores convidados

Ana Clévia Guerreiro Lima

(/palestrantes/palestrante/589)

Gerente Adjunta da Unidade de Atendimento Coletivo - Serviços do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)

Confirmado

Sala Temática  Geração de trabalho, emprego e renda sustentáveis
Local: Sala 1

As perspectivas para o desenvolvimento do Brasil requerem avanços em relação ao mundo do trabalho. Destaca-se
a necessidade de mais articulação entre as políticas de trabalho, emprego e renda com as demais políticas
econômicas e sociais, o que permitirá a ampliação do alcance das ações desenvolvidas pelos governos e sociedade.
No cenário em que os desafios do cotidiano acontecem, os municípios são indutores do desenvolvimento local e
regional e, articulados com outras esferas de poder, podem potencializar as oportunidades para a área, numa
perspectiva de descentralização das políticas públicas. Temas como educação para o trabalho, dinamização de
arranjos produtivos locais e territoriais e redução da informalidade, assumidos como prioridades do governo
federal nos últimos anos, poderão fortalecer e dar visibilidade às iniciativas econômicas solidárias e a outras
estratégias de desenvolvimento sustentável, e devem estar integradas a um Sistema Único de Trabalho (SUT),
orientado pelos valores e princípios do trabalho decente.

Mesa A  Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda (Parte 1)
08/04 - 09h às 10h30 Local: Sala 1

A promoção de políticas públicas de trabalho, emprego e renda favorece o desenvolvimento econômico endógeno e

sustentável, sendo determinante para a ampliação de oportunidades sociais e econômicas no país. A partir deste cenário

e sob análise de experiências concretas, esta mesa se propõe a discutir: o Sistema Único de Trabalho (SUT); o

desemprego e a informalidade; a intermediação de mão de obra e o seguro-desemprego; a educação para o trabalho; e

a economia solidária e o reconhecimento do trabalho associado como formas de contribuição para a inclusão social, a

garantia de direitos e a elevação da renda da sociedade brasileira.

Palestrantes convidados

Clemente Ganz Lúcio

(/palestrantes/palestrante/101)

Diretor Técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese)

Confirmado

Ladislau Dowbor

(/palestrantes/palestrante/152)

Professor titular de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo

Confirmado

Paul Singer Secretário Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego Confirmado

http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/589
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/152
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(/palestrantes/palestrante/203)

Paulo Gabriel Soledade Nacif

(/palestrantes/palestrante/206)

Reitor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e Presidente da Fundação
Unitrabalho

Confirmado

Quintino Marques Severo

(/palestrantes/palestrante/211)

Presidente do Conselho Deliberativo do FAT (Codefat) Confirmado

Artur Henrique da Silva Santos

(/palestrantes/palestrante/413)

Secretário Municipal do Desenvolvimento Trabalho e Empreendedorismo de São
Paulo - SP

Confirmado

Mário Luis Cardoso

(/palestrantes/palestrante/629)

Secretário Municipal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Canoas -
RS

Confirmado

Moderadores convidados

Edivaldo Júnior

(/palestrantes/palestrante/544)

Prefeito de São Luís - MA e Vice-Presidente de Direitos Humanos da Frente
Nacional de Prefeitos (FNP)

Convidado

Mesa B  Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda (Parte 2)
08/04 - 10h45 às 12h15 Local: Sala 1

A promoção de políticas públicas de trabalho, emprego e renda favorece o desenvolvimento econômico endógeno e
sustentável, sendo determinante para a ampliação de oportunidades sociais e econômicas no país. A partir deste cenário
e sob análise de experiências concretas, esta mesa se propõe a discutir: o Sistema Único de Trabalho (SUT); o
desemprego e a informalidade; a intermediação de mão de obra e o seguro-desemprego; a educação para o trabalho; e
a economia solidária e o reconhecimento do trabalho associado como formas de contribuição para a inclusão social, a
garantia de direitos e a elevação da renda da sociedade brasileira.

Palestrantes convidados

Clemente Ganz Lúcio

(/palestrantes/palestrante/101)

Diretor Técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese)

Confirmado

Ladislau Dowbor

(/palestrantes/palestrante/152)

Professor titular de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo

Confirmado

Paul Singer

(/palestrantes/palestrante/203)

Secretário Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego Confirmado

Paulo Gabriel Soledade Nacif

(/palestrantes/palestrante/206)

Reitor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e Presidente da Fundação
Unitrabalho

Confirmado

Quintino Marques Severo

(/palestrantes/palestrante/211)

Presidente do Conselho Deliberativo do FAT (Codefat) Confirmado

Artur Henrique da Silva Santos

(/palestrantes/palestrante/413)

Secretário Municipal do Desenvolvimento Trabalho e Empreendedorismo de São
Paulo - SP

Confirmado

Mário Luis Cardoso

(/palestrantes/palestrante/629)

Secretário Municipal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Canoas -
RS

Confirmado

Moderadores convidados

Edivaldo Júnior

(/palestrantes/palestrante/544)

Prefeito de São Luís - MA e Vice-Presidente de Direitos Humanos da Frente
Nacional de Prefeitos (FNP)

Convidado

Mesa C  Economia Solidária como estratégia de desenvolvimento
sustentável e a participação dos municípios (Parte 1)
08/04 - 14h às 15h30 Local: Sala 1

Instrumento de desenvolvimento sustentável e geração de trabalho e renda, a Economia Solidária é baseada no trabalho

associado, propriedade coletiva, cooperação e autogestão.  Experiências de fomento à área serão destaques desta mesa,

como compras públicas e desenvolvimento local; a institucionalização, incentivos fiscais e desburocratização para

regularização e manutenção dos empreendimentos; a construção do Plano Nacional, Estadual e Municipal de Economia

Solidária; a integração e cooperação entre outras iniciativas econômicas como MEI, trabalhadores autônomos e

economia popular urbana; e o incentivo à agricultura familiar e ao setor de serviços.

Palestrantes convidados

Severine Macedo

(/palestrantes/palestrante/202)

Secretária Adjunta da Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do
Desenvolvimento Agrário

Confirmado

Rosilene Mendes dos Santos Assessora Chefe de Articulação e Relações Institucionais da Agência Nacional de Confirmado
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(/palestrantes/palestrante/223) Vigilância Sanitária (Anvisa)
Valmor Schiochet

(/palestrantes/palestrante/370)

Diretor de Estudos e Divulgação da Secretaria Nacional de Economia Solidária do
Ministério do Trabalho

Confirmado

Arildo Mota Lopes

(/palestrantes/palestrante/414)

Presidente da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (Unisol)
e Tesoureiro da União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias
(Unicopas) 

Confirmado

Milton Barbosa

(/palestrantes/palestrante/415)

Secretário Executivo da Rede de Gestores e Superitendente de Economia
Solidária da Bahia

Confirmado

Mauricio Moromizato

(/palestrantes/palestrante/540)

Prefeito de Ubatuba - SP Confirmado

Leonardo Pamplona

(/palestrantes/palestrante/670)

Gerente do Departamento de Economia Solidária do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Confirmado

Moderadores convidados

Julião Amin Castro

(/palestrantes/palestrante/369)

Secretário Estadual do Trabalho e Economia Solidária do Maranhão Confirmado

Mesa D  Economia Solidária como estratégia de desenvolvimento
sustentável e a participação dos municípios (Parte 2)
08/04 - 15h45 às 17h30 Local: Sala 1

Instrumento de desenvolvimento sustentável e geração de trabalho e renda, a Economia Solidária é baseada no trabalho

associado, propriedade coletiva, cooperação e autogestão.  Experiências de fomento à área serão destaques desta mesa,

como compras públicas e desenvolvimento local; a institucionalização, incentivos fiscais e desburocratização para

regularização e manutenção dos empreendimentos; a construção do Plano Nacional, Estadual e Municipal de Economia

Solidária; a integração e cooperação entre outras iniciativas econômicas como MEI, trabalhadores autônomos e

economia popular urbana; e o incentivo à agricultura familiar e ao setor de serviços.

Palestrantes convidados

Severine Macedo

(/palestrantes/palestrante/202)

Secretária Adjunta da Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do
Desenvolvimento Agrário

Confirmado

Rosilene Mendes dos Santos

(/palestrantes/palestrante/223)

Assessora Chefe de Articulação e Relações Institucionais da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)

Confirmado

Valmor Schiochet

(/palestrantes/palestrante/370)

Diretor de Estudos e Divulgação da Secretaria Nacional de Economia Solidária do
Ministério do Trabalho

Confirmado

Arildo Mota Lopes

(/palestrantes/palestrante/414)

Presidente da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (Unisol)
e Tesoureiro da União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias
(Unicopas) 

Confirmado

Milton Barbosa

(/palestrantes/palestrante/415)

Secretário Executivo da Rede de Gestores e Superitendente de Economia
Solidária da Bahia

Confirmado

Mauricio Moromizato

(/palestrantes/palestrante/540)

Prefeito de Ubatuba - SP Confirmado

Leonardo Pamplona

(/palestrantes/palestrante/670)

Gerente do Departamento de Economia Solidária do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Confirmado

Moderadores convidados

Julião Amin Castro

(/palestrantes/palestrante/369)

Secretário Estadual do Trabalho e Economia Solidária do Maranhão Confirmado

Mesa E  Economia Solidária e os caminhos para o desenvolvimento
local
09/04 - 09h às 10h30 Local: Sala 1

Nesta mesa serão debatidas experiências práticas exitosas que representam efetivas soluções de transformação social a

partir de iniciativas e articulações transversais e tecnologias sociais como: finanças solidárias, incubadoras públicas,

redes/arranjos e cadeias produtivas de empreendimentos solidários e parcerias públicas e privadas.

Palestrantes convidados

Carolina Alves de Jongh Coordenadora de Dinamismo Econômico no Instituto Votorantim Confirmado
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(/palestrantes/palestrante/97)

Eleneide Alves Cordeiro Carneiro

(/palestrantes/palestrante/114)

Presidente da Central de Cooperativas de Comércio da Agricultura Familiar e de
Economia Solidária da Bahia

Confirmado

João Joaquim de Melo Neto

(/palestrantes/palestrante/143)

Coordenador Geral do Banco Palmas Confirmado

Márcia Regina Cordeiro Bavaresco

(/palestrantes/palestrante/416)

Presidente da Cooperativa de Trabalho Educacional dos Amigos por Um Mundo
Melhor (Cooperamme)

Confirmado

Fernando Zamban

(/palestrantes/palestrante/417)

Assessor da Cáritas Brasileira e membro da Coordenação Executiva do Fórum
Brasileiro de Economia Solidária - FBES

Confirmado

Moderadores convidados

Julio Emilio Lossio de Macedo

(/palestrantes/palestrante/627)

Prefeito de Petrolina - PE Confirmado

Mesa F  Trabalho decente e direitos humanos na perspectiva da
promoção do desenvolvimento local solidário e sustentável.
09/04 - 10h45 às 12h15 Local: Sala 1

O trabalho decente é o ponto de convergência dos objetivos estratégicos da Organização Internacional do Trabalho - OIT

e condição fundamental para a superação da pobreza, redução das desigualdades sociais, garantia da governabilidade

democrática e desenvolvimento sustentável. Nesta mesa o debate estará voltado para o enfrentamento das principais

questões do mercado de trabalho, entre as quais se destacam: igualdade de oportunidades e de tratamento,

especialmente para jovens, mulheres e população negra; saúde e segurança no trabalho; prevenção e erradicação do

trabalho infantil, do trabalho escravo e do tráfico de pessoas; os elevados índices de rotatividade no emprego; e a

imigração para o trabalho. 

Palestrantes convidados

Paolo Domenico Pozzo

(/palestrantes/palestrante/201)

Diretor Instituto Sindical de Cooperação ao Desenvolvimento ISCOS Piemonte Confirmado

Paulo Amarante

(/palestrantes/palestrante/592)

Presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental (Abrasme) Confirmado

Rogério Sotilli

(/palestrantes/palestrante/222)

Secretário Municipal Adjunto de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo - SP Confirmado

José Ribeiro

(/palestrantes/palestrante/372)

Oficial de Projeto da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil Confirmado

Gilberto Carvalho

(/palestrantes/palestrante/591)

Presidente Nacional do Conselho do Serviço Social da Indústria (Sesi) Confirmado

Ana Fonseca

(/palestrantes/palestrante/543)

Pesquisadora do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas da Universidade de
Campinas (Unicamp-NEPP)

Confirmado

Moderadores convidados

Álvaro Gomes

(/palestrantes/palestrante/541)

Secretário Estadual do Trabalho; Emprego; Renda e Esporte da Bahia Confirmado

Sala Temática  O crescente desequilíbrio das finanças municipais: como
qualificar o gasto e aumentar a receita
Local: Sala 7

Os municípios brasileiros possuem uma carga cada vez mais elevada de responsabilidades e atribuições na
prestação de serviços públicos, notadamente nas áreas de saúde, educação, assistência social. Mais recentemente,
novas obrigações passaram a ser incorporadas na agenda municipal, tais como a gestão dos ativos da iluminação
pública e o aumento dos encargos com os subsídios para o transporte público urbano. Esta Sala busca empreender
uma discussão aprofundada sobre a situação das finanças municipais, procurando apontar alternativas concretas
para a melhor compatibilização entre responsabilidades na prestação de serviços público de qualidade e fontes de
receita sustentáveis. Entre essas alternativas figuram a proteção do IPTU, por meio da obrigatoriedade de
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atualização da Planta Genérica de Valores, a atualização da Lei Geral do Imposto Sobre Serviços (ISS), com ajustes
na lista de serviços passíveis de cobrança e a criação de mecanismo de combate à Guerra Fiscal, além de soluções
para a qualificação do gasto e aprimoramento da arrecadação.

Mesa A  A crise fiscal dos municípios brasileiros
08/04 - 09h às 10h30 Local: Sala 7

A intensificação do descompasso entre o crescimento das responsabilidades municipais e o seu
financiamento tem sido uma das principais causas da incapacidade do Estado brasileiro em atender com
mais qualidade às demandas dos cidadãos. Essa mesa busca discutir de forma aprofundada a crise do
financiamento da ação pública nos municípios.

Palestrantes convidados

Hamilton Bernardes Júnior

(/palestrantes/palestrante/133)

Secretário Municipal de Finanças de Campinas - SP Confirmado

Valdemir Pires

(/palestrantes/palestrante/233)

Professor da Universidade Estadual Paulista (Unesp) Confirmado

Dalmy Freitas de Carvalho

(/palestrantes/palestrante/334)

Secretário Municipal de Fazenda de Contagem - MG Convidado

Maria Cristina Mac Dowell

(/palestrantes/palestrante/335)

Especialista Líder Fiscal e em Desenvolvimento Municipal do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID)

Confirmado

Antônio Silva

(/palestrantes/palestrante/618)

Prefeito de Varginha - MG Confirmado

André Oliveira Castro

(/palestrantes/palestrante/623)

Secretário Municipal de Finanças de Guarulhos - SP Confirmado

Guilherme Pasin

(/palestrantes/palestrante/682)

Prefeito de Bento Gonçalves - RS Convidado

Moderadores convidados

Alexandre Cialdini

(/palestrantes/palestrante/610)

Economista e ex-presidente da Associação Brasileira das Secretárias de
Finanaças das Capitais (Abrasf)

Confirmado

Mesa B  A qualificação do gasto como mecanismo de controle e
redução da despesa pública
08/04 - 10h45 às 12h15 Local: Sala 7

A crescente dificuldade no equilíbrio das contas públicas suscita necessariamente uma discussão acerca da
qualidade e do gasto público para a manutenção da estabilidade financeira dos municípios. Esta mesa
buscará discutir, na perspectiva municipalista, mecanismos de qualificação da despesa capazes de conferir
mais eficiência na prestação dos serviços públicos.

Palestrantes convidados

Alexandre Motta

(/palestrantes/palestrante/59)

Diretor Geral da Escola de Administração Fazendária (Esaf) Confirmado

Esther Dweck

(/palestrantes/palestrante/117)

Secretária do Orçamento Federal Convidado

Jefferson William Ribeiro

(/palestrantes/palestrante/339)

Diretor do Departamento de Controle e Gestão da Secretaria de Governo de
Guarulhos - SP

Confirmado

Pedro Jucá

(/palestrantes/palestrante/340)

Assessor do Senado Federal Confirmado

Vladimir de Faria Azevedo

(/palestrantes/palestrante/565)

Prefeito de Divinópolis - MG e Vice-Presidente de Gestão Pública da Frente
Nacional de Prefeitos (FNP)

Confirmado

Sarah Ferreira de Jesus

(/palestrantes/palestrante/664)

Coordenadora de Projetos de Fundação Brava Confirmado

Moderadores convidados

Guilherme Muller Secretário Municipal de Planejamento de Cuiabá - MT Confirmado
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(/palestrantes/palestrante/26)

Mesa C  Cooperação entre os entes federados como forma de
aumentar a eficiência da arrecadação
08/04 - 14h às 15h30 Local: Sala 7

O debate empreendido nesta mesa buscará compatibilizar os notáveis esforços dos municípios na
racionalização da arrecadação tributária com os mecanismos desenvolvidos pelas instituições competentes
dos demais entes federados, como a Receita Federal o Tesouro Nacional e a Controladoria Geral da União.

Palestrantes convidados

Alberto Borges

(/palestrantes/palestrante/53)

Secretário Municipal de Finanças de Vitória - ES Confirmado

Leonardo Colombini

(/palestrantes/palestrante/155)

Secretário de Fazenda do Governo do Distrito Federal Confirmado

Marcelo Lins Albuquerque

(/palestrantes/palestrante/676)

Coordenador Geral de Integração e Cooperação Fiscal da Receita Federal Convidado

Roger Wilkins

(/palestrantes/palestrante/482)

Membro Australiano do Conselho Administrativo do Fórum das Federações Confirmado

Rodrigo Orair

(/palestrantes/palestrante/653)

Técnico da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

Confirmado

Francis Maris

(/palestrantes/palestrante/628)

Prefeito de Cáceres – MT e Vice-Presidente do Mato Grosso da Frente Nacional
de Prefeitos (FNP)

Confirmado

Moderadores convidados

Olmo Xavier

(/palestrantes/palestrante/341)

Subcehefe de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da
Presidência da República

Confirmado

Mesa D  Precatórios: modulação dos efeitos da decisão de
inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 62
08/04 - 15h45 às 17h30 Local: Sala 7

Buscando avançar no debate em prol da modulação dos efeitos da decisão que tornou inconstitucional
o  pagamento dos precatórios por parte dos entes públicos, a mesa objetiva discutir os antagonismos
decorrentes da Emenda Constitucional nº63.

Palestrantes convidados

Maria Antonieta

(/palestrantes/palestrante/345)

Prefeita do Guarujá - SP Confirmado

Pedro Cauby de Araújo

(/palestrantes/palestrante/348)

Desembargador e Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e
Cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Confirmado

André Almeida Garcia

(/palestrantes/palestrante/661)

Membro Oficial da Comissão Especial de Precatórios do Conselho Federal da
Ordem de Advogados do Brasil (OAB)

Convidado

Ricardo Almeida

(/palestrantes/palestrante/537)

Assessor Jurídico da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das
Capitais (Abrasf)

Confirmado

Luciana Santana Nardi

(/palestrantes/palestrante/593)

Procuradora do Município de São Paulo - SP Confirmado

Moderadores convidados

Antônio Carlos Granado

(/palestrantes/palestrante/344)

Secretário Municipal de Finanças de Santo André - SP Confirmado

Mesa E  As Parcerias Público Privadas e Operações Urbanas
Consorciadas: alternativa de planejamento urbano e fonte de receita
para os municípios
09/04 - 09h às 10h30 Local: Sala 7
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Mecanismos de planejamento urbano atrelados a fontes alternativas de receita para a realização de
investimentos públicos podem servir de molas propulsoras para o melhor aproveitamento do potencial
econômico do patrimônio coletivo. Esses mecanismos devem ser aprimorados, aproveitando as experiências
internacionais e também daqueles entes que já utilizaram a ferramenta para avançar na viabilização dos
investimentos nos municípios. 

Palestrantes convidados

Fernando Mello Franco

(/palestrantes/palestrante/119)

Presidente da SP Urbanismo e Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
de São Paulo - SP

Confirmado

Leonardo de Castro

(/palestrantes/palestrante/156)

Secretário Adjunto Municipal de Planejamento Urbano de Belo Horizonte - MG Confirmado

Luis Oliveira Ramos

(/palestrantes/palestrante/162)

Secretário Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos do Ministério das
Cidades

Confirmado

Luiz Antônio Nigro Falcoski

(/palestrantes/palestrante/210)

Professor Coodenador do Instituto Direito à Cidade da Universidade Federal de
São Carlos

Confirmado

Nádia Elisabeth ScharenGuivel

(/palestrantes/palestrante/350)

Coordenadora Principal do Setor Privado do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID)

Confirmado

Jeová Andrade

(/palestrantes/palestrante/351)

Prefeito de Canaã dos Carajás - PA Convidado

José Rafael Neto

(/palestrantes/palestrante/352)

Executivo Sênior do Setor Público da Companhia Andina de Fomento (CAF) Confirmado

Moderadores convidados

Marina Esteves

(/palestrantes/palestrante/614)

Assessora Especial da Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público e
Privadas (SECPAR) do Rio de Janeiro - RJ

Confirmado

Mesa F  As dificuldades na arrecadação da dívida ativa: alternativas
para otimização da cobrança
09/04 - 10h45 às 12h15 Local: Sala 7

O processo judicial de cobrança não tem demonstrado ser a via mais adequada para conferir vazão ao
quantitativo das cobranças da dívida ativa nos municípios, tornando-se regularmente um incentivo para a
inadimplência. Diante disso, o debate desta mesa objetiva discutir alternativas para o desenvolvimento de
sistemas mais eficientes de arrecadação da dívida ativa.

Palestrantes convidados

Alaor Vilela

(/palestrantes/palestrante/353)

Secretário Municipal de Fazenda de Uberaba - MG Confirmado

Edilberto Carlos Pontes Lima

(/palestrantes/palestrante/354)

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará Confirmado

Cristiane Nery

(/palestrantes/palestrante/356)

Procuradora do Município de Porto Alegre - RS Confirmado

Márcio Coqui Tunholi

(/palestrantes/palestrante/357)

Gerente Executivo da Diretoria de Governo do Banco do Brasil Confirmado

Gilberto Silva Ramos

(/palestrantes/palestrante/594)

Secretário Municipal Adjunto de Arrecadação de Belo Horizonte - MG Confirmado

Mary Brito Silveira

(/palestrantes/palestrante/667)

Secretária Municipal de Fazenda de São José do Rio Preto - SP Confirmado

Moderadores convidados

Francisco Sérgio Nalini

(/palestrantes/palestrante/228)

Secretário Municipal de Finanças de Ribeirão Preto - SP Confirmado

Sala Temática  Desafios dos municípios do g100: recursos escassos e
elevada demanda social
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Local: Sala 3

O g100 reúne os cem municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes que possuem as mais baixas receitas
correntes per capita e os mais altos índices de vulnerabilidade socioeconômica. O grupo foi criado pela FNP em
2009 com o intuito de destacar a situação dessas cidades onde vivem 11,2% da população brasileira e que
apresentam extrema dificuldade de investir em infraestrutura e melhorar os serviços públicos. Nos últimos anos, o
g100 tem se fortalecido e alcançado muitas conquistas na saúde, na educação, na assistência social e em diversas
outras áreas. No curto prazo, o g100 demanda tratamento diferenciado e favorecido nas políticas públicas federais
a fim de mitigar suas dificuldades econômicas e sociais. No médio e longo prazo, esses municípios têm como
objetivo debater uma ampla reforma tributária e federativa que altere a forma de distribuição de recursos no país e
lhes dê oportunidades de melhorar as condições de vida de sua população.

Mesa A  As distorções no federalismo brasileiro e a urgente situação
fiscal e social do g100
08/04 - 09h às 10h30 Local: Sala 3

A proposta desta mesa é realizar uma discussão qualificada sobre o pacto federativo, a evolução da rede urbana

brasileira, o surgimento do fenômeno do g100 e as graves implicações da distorção federativa no Brasil para esses

municípios.

Palestrantes convidados

Antônio Carlos Alkimin

(/palestrantes/palestrante/67)

Gerente de Pesquisas e Estudos Federativos do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE)

Confirmado

Fernando Rezende

(/palestrantes/palestrante/121)

Ex-Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Professor da
Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio
Vargas (FGV)

Confirmado

Maguito Vilela

(/palestrantes/palestrante/170)

Prefeito de Aparecida de Goiânia - GO e 2º Vice-presidente Nacional da FNP Confirmado

Júlio Miragaya

(/palestrantes/palestrante/179)

Vice-presidente do Conselho Federal de Economia (Cofecon) e Diretor Técnico e
de Atendimento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do
Distrito Federal (Sebrae DF)

Confirmado

Lucio Remuzat Renno Junior

(/palestrantes/palestrante/605)

Presidente da Companhia de Planejamento (Codeplan) e Cientista Político Confirmado

Jesualdo Pires

(/palestrantes/palestrante/624)

Prefeito de Ji-Paraná - RO Confirmado

Moderadores convidados

Sérgio Ribeiro

(/palestrantes/palestrante/46)

Prefeito de Carapicuíba - SP e Vice-Presidente para Assuntos das Cidades
Populosas com Alta Vulnerabilidade Socioeconômica (g100) da Frente Nacional
de Prefeitos (FNP)

Confirmado

Mesa B  Propostas estruturantes para o enfrentamento das
desigualdades do g100
08/04 - 10h45 às 12h15 Local: Sala 3

O g100 precisa de um conjunto de medidas para sanar seu déficit de receita provocado pelas distorções no federalismo
brasileiro. O debate estará focado na construção política de propostas para o enfrentamento da situação do g100, assim
como em torno de uma reforma tributária e federativa, que são primordiais para a superação de seus desafios
estruturais. 

Palestrantes convidados

Marcus Maurício de Souza Tesseroll

(/palestrantes/palestrante/183)

Prefeito de Piraquara - PR Confirmado

Sergei Suarez Dillon Soares

(/palestrantes/palestrante/225)

Presidente do Instituto de Pesquise Econômica Aplicada (Ipea) Confirmado

Henrique Paim

(/palestrantes/palestrante/377)

Diretor de Infraestrutura Social; Meio Ambiente; e Agropecuária e de Inclusão
Social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES)

Confirmado

Irani Braga Ramos Secretário Nacional de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Confirmado
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(/palestrantes/palestrante/421)

Helvécio Magalhães

(/palestrantes/palestrante/528)

Secretário Estadual de Planejamento de Minas Gerais Confirmado

Valcênor Braz de Queiroz

(/palestrantes/palestrante/606)

Secretário Estadual Extraordinário do Entorno de Brasília do Governo de Goiás Confirmado

Moderadores convidados

Francineti Carvalho

(/palestrantes/palestrante/373)

Prefeita de Abaetetuba - PA Confirmado

Mesa C  Políticas mitigatórias e estratégias de desenvolvimento no
g100
08/04 - 14h às 15h30 Local: Sala 3

O g100 tem reivindicado e conquistado tratamento diferenciado e favorecido nas políticas públicas e programas federais

para compensar a sua situação, ampliar sua capacidade de atendimento aos cidadãos e alavancar o desenvolvimento

socioeconômico local. O debate nesta mesa fará um balanço dessas conquistas e dos desafios futuros, assim como

apresentará políticas públicas que auxiliem o g100 no atendimento das suas demandas mais urgentes.

Palestrantes convidados

Arthur Chioro

(/palestrantes/palestrante/79)

Ministro de Estado da Saúde Convidado

Helder Zahluth Barbalho

(/palestrantes/palestrante/427)

Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura Convidado

Olavo Noleto

(/palestrantes/palestrante/612)

Subchefe de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da
Presidência da República

Confirmado

Thierry Dudermel

(/palestrantes/palestrante/613)

Conselheiro Chefe da Seção de Desenvolvimento e Cooperação da União
Europeia no Brasil

Confirmado

Bruno Quick

(/palestrantes/palestrante/595)

Gerente de Políticas Públicas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e
Pequenas Empresas (Sebrae)

Confirmado

Marcus Vinicius Rego

(/palestrantes/palestrante/677)

Gerente Nacional de Segmentos Governo da Caixa Econômica Federal (CEF) Convidado

Moderadores convidados

Elias Gomes

(/palestrantes/palestrante/423)

Prefeito de Jaboatão dos Guararapes - PE e Vice-Presidente para Assuntos das
Políticas Sociais da Frente Nacional de Prefeitos (FNP)

Confirmado

Sala Temática  Desafios federativos da gestão metropolitana regional
Local: Sala 9

É visível a fragilidade e fragmentação de gestão política, administrativa e financeira nos processos de integração
regional e nas regiões metropolitanas brasileiras. Os investimentos dos governos federal, estaduais e municipais
em favor de projetos estratégicos de infraestrutura urbana e social precisam ser destinados a superar tais desafios
para a construção de políticas públicas regionais e metropolitanas, que melhorem a qualidade do serviço público,
priorizando o desenvolvimento sustentável. Portanto, os debates sobre temas como o pacto federativo, governo e
governança metropolitana, bem como o planejamento, a gestão do território e a coordenação das políticas públicas
são fundamentais para o avanço da organização do estado brasileiro.

Mesa A  Arena
08/04 - 09h às 10h30 Local: Auditório Planalto

No horário desta Mesa, os participantes desta Sala Temática serão convidados a participar da ARENA 02 -
Soluções federativas para a crise hídrica 

Mesa B  Pacto federativo e governança metropolitana
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08/04 - 10h45 às 12h15 Local: Sala 9

As demandas sociais exigem uma reflexão sobre o pacto federativo e impõem a busca de uma nova estratégia de
governo, de cooperação regional e de relações intergovernamentais. É nesse sentido que este debate pretende
contribuir, procurando apontar caminhos para a melhoria das relações federativas na governança de regiões
metropolitanas.

Palestrantes convidados

Bruno Alencar

(/palestrantes/palestrante/168)

Secretário Adjunto Estadual de Desenvolvimento Regional; Política Urbana e
Gestão Metropolitana de Minas Gerais - MG

Confirmado

Zenaldo Coutinho

(/palestrantes/palestrante/272)

Prefeito de Belém - PA e 1º Secretário da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) Convidado

Maria Cristina Mac Dowell

(/palestrantes/palestrante/335)

Especialista Líder Fiscal e em Desenvolvimento Municipal do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID)

Confirmado

Claudio Stenner

(/palestrantes/palestrante/428)

Coordenador de Geografia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Confirmado

João Paulo Lima

(/palestrantes/palestrante/529)

Ex-deputado federal; Ex-prefeito de Recife (PE) e Ex-presidente da Frente
Nacional de Prefeitos (FNP)

Confirmado

Wellington Moreira Franco

(/palestrantes/palestrante/530)

Presidente da Fundação Ulysses Guimarães Confirmado

Moderadores convidados

Chico Brito

(/palestrantes/palestrante/99)

Prefeito de Embu das Artes - SP e Vice-presidente para Assuntos de Consórcios
Públicos da Frente Nacional de Prefeitos (FNP)

Confirmado

Mesa C  Gestão do território e coordenação das políticas públicas
08/04 - 14h às 15h30 Local: Sala 9

Serão debatidas nesta mesa experiências consistentes que apontam para uma estruturação administrativa, financeira e

de planejamento como bases para a renovação do pacto político e continuidade da cooperação regional.  

Palestrantes convidados

Antônio Lassance

(/palestrantes/palestrante/71)

Pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Confirmado

Armando De Negris

(/palestrantes/palestrante/76)

Coordenador do Ligress do Hospital do Coração de São Paulo (HCor/SP) Confirmado

Paulo Diniz Cruz

(/palestrantes/palestrante/94)

Secretário Municipal de Planejamento do Vespasiano - MG Confirmado

Celso Crisóstomo

(/palestrantes/palestrante/98)

Prefeito de Canindé – CE e Presidente do Consórcio Público de Saúde da
Microrregião de Canindé (CPSMCA)

Confirmado

José Luiz de Oliveira Júnior

(/palestrantes/palestrante/532)

Controlador Interno do Município de Tracunhaém - PE e Diretor de
Administração e Finanças do Consórcio dos Municípios da Mata Norte e Agreste
Setentrional de Pernambuco (Comanas)

Confirmado

Derivaldo Pinto Cerqueira

(/palestrantes/palestrante/596)

Prefeito de Irará - BA e Presidente do Consórcio Público de Desenvolvimento
Sustentável Portal do Sertão

Confirmado

Moderadores convidados

Paulo Miotta

(/palestrantes/palestrante/39)

Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Bragança
Paulista - SP

Confirmado

Mesa D  O financiamento e a gestão dos investimentos públicos nas
regiões metropolitanas
08/04 - 15h45 às 17h30 Local: Sala 9

A necessidade de ampliação das ofertas de financiamentos dos projetos regionais, pelos governos federal e estadual,
será o foco da discussão, bem como a garantia de fortalecimento da capacidade de gestão a partir desses investimentos.
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Palestrantes convidados

Thiago Xavier

(/palestrantes/palestrante/167)

Diretor de Planejamento Territorial da Secretaria de Planejamento da Bahia Confirmado

Moema Gramacho

(/palestrantes/palestrante/275)

Deputada Federal - BA Confirmado

Geraldo Júlio

(/palestrantes/palestrante/604)

Prefeito de Recife - PE Convidado

Rodrigo de Matos Moreira

(/palestrantes/palestrante/674)

Gerente do Departamento de Saneamento Ambiental do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Confirmado

Reinaldo Nogueira

(/palestrantes/palestrante/638)

Prefeito de Indaiatuba - SP e Presidente do Consórcio Bacias dos Rios Piracicaba;
Capivari e Jundiaí (PCJ)

Confirmado

Nedson Micheletti

(/palestrantes/palestrante/679)

Consultor da Presidência da Caixa Econômica Federal - CEF Convidado

Nedson Micheletti

(/palestrantes/palestrante/680)

Consultor da Presidência da Caixa Econômica Federal - CEF Convidado

Moderadores convidados

Jonas Donizette

(/palestrantes/palestrante/408)

Prefeito de Campinas - SP e Vice Presidente de Regiões Metropolitanas da Frente
Nacional de Prefeitos (FNP)

Confirmado

Mesa E  Desafios e perspectivas dos consórcios públicos de regiões
metropolitanas
09/04 - 09h às 10h30 Local: Sala 9

Serão debatidos nesta mesa os desafios para uma perspectiva de desenvolvimento e fortalecimento das capacidades

institucionais nas regiões metropolitanas com foco na necessidade de interlocução e cooperação entre os governos

estaduais e entre os próprios consórcios públicos de regiões metropolitanas.

Palestrantes convidados

Eustázio Pereira

(/palestrantes/palestrante/21)

Vice-prefeito de Santos - SP Confirmado

Eduardo Caldas

(/palestrantes/palestrante/109)

Professor da Universidade de São Paulo – USP Confirmado

Zuleide Bezerra Dalla Costa

(/palestrantes/palestrante/245)

Secretária Executiva do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião
Paranaense (CISAMUSEP)

Confirmado

Andréa Bolzon

(/palestrantes/palestrante/379)

Coordenadora do Atlas do Desenvolvimento Humano do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

Confirmado

Cristina Aroucha Borges Siqueira

(/palestrantes/palestrante/533)

Engenheira e Técnica em Transporte da Grande Recife Consórcio e Transporte Confirmado

Moderadores convidados

Mario Reali

(/palestrantes/palestrante/36)

Diretor de Gestão da São Paulo Urbanismo (SP Urbanismo) Confirmado

Mesa F  O planejamento metropolitano: os planos estaduais, os PPAs
regionais e o Estatuto da Metrópole
09/04 - 10h45 às 12h15 Local: Sala 9

A participação dos entes federados na elaboração, execução e gestão do planejamento metropolitano é condição

indispensável para potencializar projetos e investimentos que melhorem a qualidade da vida nas metrópoles, por isso,

esta mesa fará uma avaliação dos instrumentos de planejamento que já existem e buscará apontar caminhos para o seu

aperfeiçoamento.

Palestrantes convidados

Ubajara Leite

(/palestrantes/palestrante/131)

Coordenador de temas estratégicos do Ministério do Planejamento Orçamento e
Gestão

Confirmado

Marcelo Bueno Diretor Executivo da Agência Metropolitana da Baixada Santista (AGEM) Confirmado
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(/palestrantes/palestrante/175)

Valdemir Ravagnani

(/palestrantes/palestrante/234)

Superintendente do Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos
(Consimares)

Confirmado

Luiz José Pedretti

(/palestrantes/palestrante/380)

Diretor Vice-Presidente da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano
(Emplasa)

Confirmado

Luis Gabriel Fernandes da Silva

(/palestrantes/palestrante/429)

Prefeito de Rio Grande da Serra - SP e Presidente do Consórcio Intermunicipal
Grande ABC

Confirmado

Moderadores convidados

Ailton Brasiliense

(/palestrantes/palestrante/51)

Presidente da Associação Nacional de Transporte Público (ANTP) Confirmado

Sala Temática  Emergência na saúde pública: qualificar serviços, aumentar
a eficiência das despesas e enfrentar o subfinanciamento
Local: Sala 8

Motivo prioritário de preocupação para a população brasileira, a saúde pública enfrenta uma série de desafios. Os
municípios, responsáveis diretos por implantar as políticas do Sistema Único de Saúde (SUS), são os que sentem
primeiro, e com mais intensidade, os efeitos da crise de financiamento e a pressão por melhorias na qualidade dos
serviços. Por isso, esta sala temática pretende discutir o subfinanciamento da saúde; a imposição de despesas aos
municípios; o papel dos entes federados no aperfeiçoamento da gestão financeira das despesas; o uso de novas
tecnologias na modernização do SUS; a qualidade dos gastos; a judicialização da saúde, o aumento das
desigualdades e o papel dos órgãos de controle; a compreensão da saúde como um direito expansivo; os reflexos
da corrupção (compra de medicamentos e máfia das órteses e próteses); e a avaliação do Programa Mais Médicos,
a perspectiva do Programa Mais Especialidades e os impactos desses programas nos municípios.

Mesa A  Como garantir a sustentabilidade dos recursos da saúde no
atual cenário federativo?
08/04 - 09h às 10h30 Local: Sala 8

Serão debatidos nesta mesa o desafio do subfinanciamento da saúde no Brasil e as alternativas para aprimorar a

contribuição federal para o SUS, como a garantia de destinação de pelo menos 10% do Orçamento Geral da União

(OGU). A discussão também abordará a necessidade de criação de uma nova contribuição social exclusiva para a saúde;

a imposição de despesas aos municípios, como o pagamento de pisos salariais e o peso do custeio sobre os cofres

municipais a partir de investimentos federais; o papel dos entes federados no aperfeiçoamento da gestão financeira das

despesas em saúde; e os desafios da governança federativa no âmbito das regiões de saúde.

Palestrantes convidados

Arthur Chioro

(/palestrantes/palestrante/79)

Ministro de Estado da Saúde Convidado

Fernando Monti

(/palestrantes/palestrante/120)

Secretário Municipal de Saúde de Bauru - SP e Presidente do Conselho Nacional
de Secretários Municipais de Saúde (Conasems)

Confirmado

Humberto Costa

(/palestrantes/palestrante/138)

Senador da República - PE Confirmado

João Salame

(/palestrantes/palestrante/645)

Prefeito de Marabá - PA Confirmado

Darcísio Perondi

(/palestrantes/palestrante/376)

Deputado Federal - RS Confirmado

Alexandre Cardoso

(/palestrantes/palestrante/430)

Prefeito de Duque de Caxias - RJ Convidado

Moderadores convidados

Carlos Pupin

(/palestrantes/palestrante/15)

Prefeito de Maringá - PR e Vice-Presidente para Assuntos de Saúde da Frente
Nacional de Prefeitos (FNP)

Confirmado
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Mesa B  Judicialização da saúde, consolidação do SUS e os reflexos da
corrupção na qualidade dos serviços
08/04 - 10h45 às 12h15 Local: sala 8

A judicialização da saúde tem como consequência, muitas vezes, o aumento das desigualdades. Por isso, esta mesa
pretende discutir o papel dos órgãos de controle como corresponsáveis na consolidação e universalização do SUS, a
compreensão da saúde como um direito expansivo e os reflexos da corrupção e do poder econômico na qualidade dos
serviços (compra de medicamentos e máfia das órteses e próteses).

Palestrantes convidados

Humberto Jacques de Medeiros

(/palestrantes/palestrante/139)

Subprocurador Geral da República Confirmado

Mário Scheffer

(/palestrantes/palestrante/191)

Professor da Universidade de São Paulo (USP) Confirmado

Luciano de Moura Carvalho

(/palestrantes/palestrante/597)

Diretor da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Aparecida
de Goiânia - GO

Confirmado

Darcy Vera

(/palestrantes/palestrante/666)

Prefeita de Ribeirão Preto - SP e Vice-Presidente de Infra-estrutura da Frente
Nacional de Prefeitos (FNP)

Convidado

José Eduardo Fogolin

(/palestrantes/palestrante/678)

Coordenador geral de média e alta complexidade do Grupo de Trabalho
Interinstitucional - órteses; próteses e materiais especiais (OPME) do Ministério
da Saúde

Convidado

Moderadores convidados

Roberto Claudio

(/palestrantes/palestrante/598)

Prefeito de Fortaleza - CE Confirmado

Mesa C  Caminhos para a modernização e qualificação da gestão do
SUS
08/04 - 14h às 15h30 Local: Sala 8

Esta mesa irá debater o papel dos municípios na aquisição e utilização racional das tecnologias, a gestão do
conhecimento para tomada de decisão e a modernização de procedimentos de planejamento e gestão do SUS. As
inovações em Telessaúde, a universalização do cartão SUS e do prontuário eletrônico, a informatização das unidades de
saúde e o pleno compartilhamento de informações entres todos os órgãos do SUS terão, ainda, destaque nesta mesa.

Palestrantes convidados

Marcelo Bósio

(/palestrantes/palestrante/174)

Secretário Municipal de Saúde de Canoas - RS Confirmado

Ronald Ferreira dos Santos

(/palestrantes/palestrante/185)

Conselheiro Nacional de Saúde Confirmado

Eduardo Alves Melo

(/palestrantes/palestrante/646)

Diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde Confirmado

José Clodoveu de Arruda Coelho

Neto (/palestrantes/palestrante/378)

Prefeito de Sobral - CE Confirmado

Joaquim Fernandes

(/palestrantes/palestrante/433)

Analista de Programa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(Pnud)

Confirmado

Moderadores convidados

Rosa Maria Marques

(/palestrantes/palestrante/536)

Presidente da Associação Brasileira de Economia da Saúde (ABrES) Confirmado

Mesa D  Mais Médicos e Mais Especialidades: desafios na integralidade
da atenção
08/04 - 15h45 às 17h30 Local: Sala 8

Esta mesa pretende promover uma avaliação do Programa Mais Médicos e dos impactos dos programas federais nos
municípios, e, ao mesmo tempo, objetiva avançar na perspectiva da criação do Programa Mais Especialidades. Serão
debatidas, ainda, as ações voltadas para o fortalecimento da promoção da educação em saúde, na prevenção, no
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tratamento e na reabilitação nos variados grupos populacionais e a necessidade da qualificação da atenção básica,
garantindo a integralidade e ampliando o que se configura hoje como grande gargalo do SUS que é a média
complexidade e nela as referências especializadas de forma a contemplar os grandes vazios assistenciais. 

Palestrantes convidados

Antônio Carlos Nardi

(/palestrantes/palestrante/69)

Secretário Municipal de Saúde de Maringá - PR Confirmado

Heider Aurélio Pinto

(/palestrantes/palestrante/134)

Secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da
Saúde

Confirmado

Thiago Gomes da Trindade

(/palestrantes/palestrante/381)

Presidente da Sociedade Brasileira Medicina de Família e Comunidade Confirmado

Florentino de Araújo Carlos Filho

(/palestrantes/palestrante/434)

Presidente da Associação Médica Brasileira Confirmado

Vinicius Ximenes

(/palestrantes/palestrante/538)

Diretor de Desenvolvimento da Educação em Saúde do Ministério da Educação Convidado

Moderadores convidados

Maria Helena Machado

(/palestrantes/palestrante/35)

Pesquisadora Titular da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da
Fundação Osvaldo Cruz

Confirmado

Sala Temática  A violência urbana e a redefinição das atribuições dos entes
federados na segurança pública
Local: Sala 10

Esta Sala Temática discutirá o papel dos entes federados na promoção da segurança como direito da cidadania,
reiterando a importância da integração federativa. Enfatizará o protagonismo municipal no campo da prevenção.
Discutirá o Estatuto das Guardas Municipais e os desafios de sua implementação e tratará da política sobre drogas,
analisando seus diversos aspectos e implicações. Proporá a articulação de redes como facilitadoras na
implementação das políticas públicas de atendimento, prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres.
Demarcará a urgência das políticas para as juventudes, realçando o desafio da redução dos homicídios juvenis,
especialmente nas regiões periféricas das cidades.

Mesa A  Lançamento do INFOGGI – MJ  Sistema de Informações sobre
Gabinetes de Gestão Integrada
08/04 - 09h às 10h30 Local: Sala 10

O InfoGGI é um sistema idealizado para acompanhar e auxiliar os gestores dos Gabinetes de Gestão Integrada (GGIs) e

compõe o Sistema Nacional de Informações em Segurança Pública, Sistema Prisional e Drogas - SINESP. Ele dispõe de

funcionalidades para o planejamento e registro de reuniões do colegiado pleno, das câmaras técnicas e temáticas,

acompanhamento das ações pactuadas, emissão de relatórios das atividades do GGI, rede de contatos dos GGI´s

existentes no país, acompanhamento dos convênios com o Ministério da Justiça e criação de um canal de diálogo entre o

GGI e a Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP.

Mesa B  Segurança pública e a integração federativa
08/04 - 10h45 às 12h15 Local: Sala 10

A proposta da mesa é discutir a integração federativa entre União, Estados e Municípios, assim como a integração
intersetorial no âmbito dos governos na perspectiva de se garantir a segurança como direito e responsabilidade de
todos. Além da proposta dos Gabinetes de Gestão Integrada na Segurança Pública, serão debatidas outras formas de
cooperação entre os entes federados, como é o caso das operações delegadas, em funcionamento em diversas cidades
no país.

Palestrantes convidados
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André Garcia

(/palestrantes/palestrante/66)

Secretário Estadual da Segurança e Defesa Social do Espirito Santo Confirmado

Regina Miki

(/palestrantes/palestrante/214)

Secretária Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça Confirmado

Renato Sérgio de Lima

(/palestrantes/palestrante/217)

Professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Vice-presidente do Conselho de
Administração do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Confirmado

Pedro Luis Rocha Montenegro

(/palestrantes/palestrante/382)

Consultor Confirmado

Benedito Mariano

(/palestrantes/palestrante/663)

Secretário Municipal de Segurança Urbana de São Bernardo do Campo – SP Confirmado

Luiz Augusto Baggio

(/palestrantes/palestrante/656)

Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública de
Campinas - SP

Confirmado

Moderadores convidados

Rodney Rocha Miranda

(/palestrantes/palestrante/43)

Prefeito de Vila Velha - ES Convidado

Mesa C  O município como protagonista na prevenção à violência
08/04 - 14h às 15h30 Local: Sala 10

Será debatida a importância da atuação do Município no campo da prevenção à violência e promoção de ambientes
seguros, ao mesmo tempo como lócus privilegiado de respeito e reconhecimento do direito às diversidades: gênero,
raça, orientação sexual, população de rua, entre outros.

Palestrantes convidados

Adriano Klafke

(/palestrantes/palestrante/50)

Secretário Municipal de Segurança Pública e Cidadania de Canoas - RS Confirmado

Beatriz Cruz

(/palestrantes/palestrante/82)

Assessora de Gabinete da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério
da Justiça

Confirmado

Érica Mássimo Machado

(/palestrantes/palestrante/116)

Oficial do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD);
Responsável pelo Programa Segurança Cidadã

Confirmado

Roberto Soares Louzada

(/palestrantes/palestrante/220)

Presidente do Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de
Segurança (Consems)

Confirmado

Max Maciel

(/palestrantes/palestrante/294)

Consultor da Rede Urbana de Ações Socioculturais (RUAS). Confirmado

Marcel da Costa Siqueira

(/palestrantes/palestrante/630)

Chefe da Divisão de Eficiência Energética no Setor Público Confirmado

Moderadores convidados

Fernão Dias da Silva Leme

(/palestrantes/palestrante/435)

Prefeito de Bragança Paulista - SP Confirmado

Mesa D  Estatuto das Guardas Municipais: possibilidades e desafios
08/04 - 15h45 às 17h30 Local: sala 10

O objetivo desta mesa é discutir o novo marco legal para o funcionamento das Guardas Municipais, as condições de

exercício das suas atribuições e a sua formação em sintonia com o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos.

Palestrantes convidados

Alberto Koppitke

(/palestrantes/palestrante/54)

Vereador de Porto Alegre - RS Convidado

Anael Jacob

(/palestrantes/palestrante/65)

Diretor do Departamento de Políticas; Programas e Projetos da Secretaria
Nacional de Segurança Publica do Ministério da Justiça

Confirmado

Arnaldo Faria de Sá

(/palestrantes/palestrante/77)

Deputado Federal - SP Confirmado

Eduardo Pazinato

(/palestrantes/palestrante/112)

Diretor do Instituto Fidedigna Confirmado

Gilson Menezes

(/palestrantes/palestrante/132)

Comandante da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo - SP Confirmado

Jefferson Mamede Diretor do Consórcio Intermunicipal de Segurança de Barra Mansa - RJ e Ex- Confirmado
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(/palestrantes/palestrante/637) Presidente do Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de
Segurança e Guarda Municipal - RJ

Moderadores convidados

Elói Pietá

(/palestrantes/palestrante/295)

 Ex-prefeito de Guarulhos - SP Confirmado

Mesa E  Políticas sobre drogas: prevenção, educação, cuidado e
repressão
09/04 - 09h às 10h30 Local: Sala 10

A mesa discutirá a problemática das drogas em seus diversos aspectos: da prevenção à repressão, incorporando

inclusive o debate sobre a política de redução de danos.

Palestrantes convidados

Maria Angélica de Castro Comis

(/palestrantes/palestrante/184)

Assessora Especial de Políticas Públicas sobre Drogas da Secretaria Municipal de
Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo - SP

Confirmado

Nívio Caixeta Nascimento

(/palestrantes/palestrante/199)

Representante da Organização das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes Confirmado

Vitore André Zilio Maximiano

(/palestrantes/palestrante/241)

Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas da Secretaria Nacional de Politicas
sobre Droga do Ministério da Justiça

Confirmado

Aldo Zaiden

(/palestrantes/palestrante/358)

Psicanalista e Especialista em Políticas de Drogas e Direitos Humanos Confirmado

Ideli Salvatti

(/palestrantes/palestrante/437)

Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República

Convidado

Jean Wyllys

(/palestrantes/palestrante/643)

Deputado Federal - RJ Convidado

Moderadores convidados

Claudio Tusco

(/palestrantes/palestrante/644)

Delegado Federal Confirmado

Mesa F  Políticas de atendimento e prevenção à violência contra as
mulheres
09/04 - 10h45 às 12h15 Local: Sala 10

Esta mesa discutirá a relevância da articulação de rede para o desenvolvimento das políticas de atendimento, prevenção
e enfrentamento à violência contra as mulheres, assim como desenvolverá a reflexão sobre as tarefas que o Município
pode desempenhar nesse campo. 

Palestrantes convidados

Aparecida Gonçalves

(/palestrantes/palestrante/74)

Secretária Nacional de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres da
Secretaria de Políticas para Mulheres

Confirmado

Ana Rita Esgario

(/palestrantes/palestrante/439)

Ex-Senadora - ES.Relatora da CPMI da violência contra as Mulheres (2013) Confirmado

Marcelo Nolasco de Abreu

(/palestrantes/palestrante/546)

Secretário Municipal de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória - ES Confirmado

Luizianne Lins

(/palestrantes/palestrante/570)

Deputada Federal - CE Confirmado

Silvia Cordeiro

(/palestrantes/palestrante/571)

Secretária Estadual da Mulher de Pernambuco Confirmado

Maria Teresa Saenz Surita

(/palestrantes/palestrante/622)

Prefeita de Boa Vista - RR Convidado

Moderadores convidados

Wânia Pasinato

(/palestrantes/palestrante/359)

Doutora e Pós- Doutora. Especialista em Pesquisas sobre Gênero; Violência;
Justiça Criminal e Políticas Públicas de Enfrentamento a Violência contra as
Mulheres. Consultora para Acesso à Justiça da ONU Mulheres

Confirmado
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Mesa G  Adolescentes e Jovens: construindo a cultura de paz
09/04 - 14h às 15h30 Local: Sala 10

O objetivo desta mesa é discutir a relevância de políticas públicas voltadas à juventude, observando os recortes de

gênero e raça e o compromisso com a necessária redução de homicídios juvenis na periferia, fortalecendo as ações que

promovam a cultura da paz.

Palestrantes convidados

Gabriel Medina

(/palestrantes/palestrante/126)

Secretário Nacional de Juventude da Presidência da República Confirmado

Márcia Fruet

(/palestrantes/palestrante/178)

Presidente da Fundação de Ação Social de Curitiba - PR Confirmado

Vinicius Camarinha

(/palestrantes/palestrante/239)

Prefeito de Marília - SP Convidado

Luiz Inácio Silva da Rocha

(/palestrantes/palestrante/385)

Presidente do Conselho Estadual da Juventude do Espirito Santo e Coordenador
do Fórum da Juventude Negra do Espirito Santo

Confirmado

Raquel Willadino

(/palestrantes/palestrante/440)

Doutora em Psicologia Social e Diretora do Observatório de Favelas - RJ.
Coordenadora do Programa de Redução da Violência Letal contra Adolescentes e
Jovens

Confirmado

Moderadores convidados

Eduardo Leite

(/palestrantes/palestrante/20)

Prefeito de Pelotas - RS e Vice-presidente para assuntos de Juventude da Frente
Nacional Prefeitos (FNP)

Confirmado

Sala Temática  O protagonismo dos governos locais na nova agenda
internacional
Local: Sala 4

O crescimento das cidades é um processo ascendente no mundo todo. De acordo com o Programa ONU-Habitat,
entre 1950 e 2011, a população urbana aumentou cinco vezes. O relatório sobre “Perspectivas da Urbanização
Mundial”, produzido pela Organização das Nações Unidas (ONU), mostra que, atualmente, cerca de 54% da
população global mora em áreas urbanas, com 28 megalópoles, onde vivem 453 milhões de pessoas, cerca de 12%
da população mundial. A previsão é que, até 2050, essa proporção cresça para 66%. Considerando esses dados é
imprescindível que as problemáticas do desenvolvimento urbano sustentável sejam tratadas no contexto urbano,
em que residem suas principais causas, conseqüências e possíveis soluções. Para que isso aconteça é importante
que se promova o protagonismo das autoridades locais diante de temas com força universal, como saúde, água e
mobilidade. É importante, ainda, transformar as cidades em protagonistas desse processo, tanto de
responsabilidade quanto de luta. Isso é possível à medida que os gestores públicos se associarem para que sua voz
ganhe mais força.

Mesa A  A participação dos governos locais nos ODM e o papel dos
municípios na construção, implementação e acompanhamento dos
ODS
08/04 - 09h às 10h30 Local: Sala 4

A implementação da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) pelos municípios brasileiros, que tinha

como meta até 2015 erradicar a pobreza, melhorar a qualidade de vida e do meio ambiente, trouxe resultados

heterogêneos evidenciando as dificuldades de planejamento, gestão e financiamento. Um balanço desse processo,

apontando os principais resultados e lições aprendidas, é fundamental para iniciar o processo de transição para os

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Para os municípios a discussão das novas metas e indicadores deve vir

acompanhada de políticas de indução e apoio às cidades, incluindo medidas concretas para o enfrentamento das

desigualdades regionais.
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Palestrantes convidados

Ieva Lazareviciute e Haroldo

Machado

(/palestrantes/palestrante/140)

Oficial de Programa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD Brasil)

Confirmado

Mario Mottin

(/palestrantes/palestrante/190)

Coordenador-geral para o Desenvolvimento Sustentável do Ministério das
Relações Exteriores

Confirmado

Paula Ravanelli Losada

(/palestrantes/palestrante/204)

Assessora Especial da Subchefia de Assuntos Federativos da Presidência da
República

Confirmado

Sérgio Andrade

(/palestrantes/palestrante/226)

Diretor Executivo da Agenda Pública Confirmado

Sidnei Bispo

(/palestrantes/palestrante/231)

Secretário Adjunto de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Belo Horizonte -
MG (Observatório do Milênio)

Confirmado

Fernando Coimbra

(/palestrantes/palestrante/322)

Assessor Internacional do Ministério do Meio Ambiente Confirmado

Moderadores convidados

Renildo Calheiros

(/palestrantes/palestrante/321)

Prefeito de Olinda - PE e 1º Vice-presidente de Relações Internacionais da Frente
Nacional de Prefeitos (FNP)

Confirmado

Mesa B  A participação das autoridades locais na Conferência Habitat
III
08/04 - 10h45 às 12h15 Local: Sala 4

Na conferência Habitat II (1996) se debateu a necessidade de políticas públicas para lidar com a rápida urbanização e foi

construída uma agenda global para os 20 anos seguintes, contemplando temas como moradia para todos e a criação de

assentamentos humanos sustentáveis. Para a preparação da Habitat III (2016) faz-se necessária uma articulação dos

governos locais na construção da nova agenda urbana, articulando a posição brasileira na sua preparação e nos seus

desdobramentos. 

Palestrantes convidados

Alex Rosa

(/palestrantes/palestrante/56)

Secretário de Obras Urbanismo da Prefeitura de Limeira - SP; (Representante do
Segmento do Poder Público Municipal no Grupo de Trabalho no Concidades)

Confirmado

Eduardo Moreno

(/palestrantes/palestrante/111)

Diretor do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento de Capacidades do
ONU-Habitat (Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos)

Confirmado

Renato Balbim

(/palestrantes/palestrante/216)

Técnico de Planejamento e Pesquisa na Assessoria de Planejamento e
Articulação de Projetos e Pesquisas do Instituto de Pesquisa Econômica e
Aplicada (Ipea)

Confirmado

Sérgio Barrios

(/palestrantes/palestrante/323)

Diretor Geral de Relações Internacionais de Rosário; Argentina - Articulações da
Rede Mercocidades para Posição e Participação de Prefeitos Sul-Americanos

Confirmado

Moderadores convidados

Luciano Rezende

(/palestrantes/palestrante/320)

Prefeito de Vitória - ES e 2º Vice-presidente de Relações Internacionais da Frente
Nacional de Prefeitos (FNP)

Confirmado

Mesa C  Os municípios brasileiros e seu protagonismo no cenário
mundial
08/04 - 14h às 15h30 Local: Sala 4

No momento em que os municípios participam de um ambiente colaborativo, fica sepultado o tempo em que as cidades

competiam umas com as outras. Dessa maneira, a troca de experiências vem sendo uma prática fundamental para o

desenvolvimento municipal, uma vez que é possível, por meio do conhecimento, evitar equívocos já vivenciados

anteriormente, além de reaplicar soluções que deram certo em ambientes semelhantes. A cooperação entre cidades de

diferentes países é um caminho para o intercâmbio de experiências para o desenvolvimento local.

Palestrantes convidados

Rodrigo Perpétuo

(/palestrantes/palestrante/45)

Secretário Municipal Adjunto de Relações Internacionais de Belo Horizonte - MG -
Projeto Al-las (Articulação para Incentivar e Reforçar a Cooperação entre as
Cidades que Procuram Fortalecer suas Relações Institucionais)

Confirmado
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Fernando Santomauro

(/palestrantes/palestrante/122)

Coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura de Guarulhos (Projeto de
Cooperação Guarlhos-Nampula;Moçambique)

Confirmado

RoseAnne Bisiaux

(/palestrantes/palestrante/326)

Representante de Coordenação Técnica da Embaixada da França no Brasil
(Cooperação Brasil – França)

Confirmado

Antônio Maspoli

(/palestrantes/palestrante/327)

Antonio Maspoli - Assessor Especial da Frente Nacional de Prefeitos (Projetos de
Cooperação Brasil - Itália)

Confirmado

Juan Carlos Martinez

(/palestrantes/palestrante/328)

Secretário de Segurança de Morón - Argentina (Projeto de Cooperação - ABC -
"Observatório de Segurança Cidadã - Canoas - Morón)

Confirmado

Moderadores convidados

Marcus Alexandre

(/palestrantes/palestrante/331)

Prefeito de Rio Branco - AC e Vice-presidente estadual da Frente Nacional de
Prefeitos (FNP)

Confirmado

Mesa D  Participação e engajamento das autoridades locais em redes e
agendas internacionais
08/04 - 15h45 às 17h30 Local: Sala 4

Numa perspectiva global de desenvolvimento sustentável faz-se a cada dia mais necessário reforçar o papel dos
governos locais na tomada de decisões das agendas que influenciam diretamente as políticas.  Para isso, a atuação em
redes de cidades, organizadas temática ou regionalmente, assume relevância estratégica para os municípios. Além disso,
o espaço participativo propiciado pelas redes internacionais de cidades possibilita a cooperação e dinamiza o
intercâmbio entre municípios.

Palestrantes convidados

Bruna Cerqueira

(/palestrantes/palestrante/86)

Gerente de políticas e estratégias do ICLEI (Articulação e Preparação das Cidades
Brasileiras para a COP 21)

Confirmado

Deise Martins

(/palestrantes/palestrante/105)

Secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de Canoas (RS) Rede FALP –
Fórum Mundial de Autoridades Locais de Periferia – Plataforma de Boas Práticas
em Cidades Periféricas; 2ª Assembléia Internacional (set- 2015) e 4º FALP (2016)

Confirmado

Vicente Trevas

(/palestrantes/palestrante/238)

Secretário Adjunto de Relações Internacionais e Federativas da Prefeitura de São
Paulo - MSUR - Colóquios Sul-Americanos sobre Cidades Metropolitanas (Agenda
de Integração Urbana com os Governantes das Áreas Metropolitanas da América
do Sul e México)

Confirmado

Alessa Bennaton

(/palestrantes/palestrante/329)

Assessora da Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU) (Rede de Cidades
Intermediárias)

Confirmado

Rodrigo Corradi

(/palestrantes/palestrante/389)

Coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura de Porto Alegre - Bureau
Executivo (CGLU) – Julho – Porto Alegre (Articulação e Participação de Prefeitos
Latino-Americanos)

Confirmado

Alvaro de Oliveira

(/palestrantes/palestrante/608)

Presidente da Rede Européia de Living Labs (ENoll) e Membro do Board of
Update Cities. Lisboa - Portugal

Confirmado

Moderadores convidados

Benedito Guimino

(/palestrantes/palestrante/499)

Prefeito de Inhambane - Moçambique Confirmado

Sala Temática  Alternativas para o enfrentamento da crise hídrica e os
desafios ambientais urbanos
Local: Sala 11

Com as mudanças climáticas e a severa escassez imposta pela falta de chuvas e por falta de investimentos para
poder enfrentar períodos longos de estiagem, os governos estaduais e municipais se vêem, atualmente, frente a um
enorme desafio, que é garantir o suprimento de água para os cidadãos. Em nome do desenvolvimento, entendido
apenas como crescimento econômico, parte dos empresários do agronegócio, da indústria e dos serviços é
responsável por 92% do consumo de água doce no país. Parcela considerável da população e do poder público
também parece não estar atenta à necessidade da gestão consciente para o uso desse recurso essencial à vida. É
nas grandes concentrações urbanas, nas regiões metropolitanas, que a população é especialmente afetada pela
crise, pois esses territórios criam uma demanda de grandes volumes de água, que tem de ser trazidas de regiões
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cada vez mais distantes. De uma cultura de desperdício para a administração da escassez, essa passagem requer
não só a compreensão por parte da sociedade e dos governos da natureza da crise hídrica, mas também novas
estratégias e novas políticas públicas de curto, médio e longo prazo. Por isso, esta sala temática abordará as
medidas para a administração da crise hídrica que vivemos, bem como os instrumentos de gestão ambiental, o
tratamento e o manejo dos resíduos sólidos.

Mesa A  Arena
08/04 - 09h às 10h30 Local: Auditório Planalto

No horário desta Mesa, os participantes desta Sala Temática estão convidados a participar da ARENA 02 -
Soluções federativas para a crise hídrica.

Mesa B  Diagnóstico e perspectivas da situação hídrica e do
atendimento à população
08/04 - 10h45 às 12h15 Local: Sala 11

Para que os governos estaduais e municipais saibam dimensionar a magnitude da crise hídrica é preciso que se

identifiquem as causas da escassez de água e se prevejam cenários que permitam aferir a sua dimensão, se ela se

estenderá por anos ou se é um fator contingente. Por isso, nesta mesa, especialistas de diversos setores irão debater o

passado, o presente e o futuro da questão da água no Brasil.

Palestrantes convidados

José Almir Cirilo

(/palestrantes/palestrante/146)

Secretário Estadual de Recursos Hídricos e Energéticos de Pernambuco Convidado

Nelson Moreira Franco

(/palestrantes/palestrante/301)

Gerente de Mudanças Climáticas da Secretaria de Meio Ambiente do Rio de
Janeiro - RJ

Confirmado

Sergio Leitão

(/palestrantes/palestrante/387)

Diretor de Políticas Públicas do Greenpeace Confirmado

Silvio Marques

(/palestrantes/palestrante/443)

Presidente da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento
(Assemae)

Confirmado

Elizabete Siqueira Juliato

(/palestrantes/palestrante/444)

Especialista em Recursos Hídricos na Agência Nacional de Águas (ANA) Confirmado

Moderadores convidados

Wilker Barreto

(/palestrantes/palestrante/657)

Presidente da Câmara Municipal de Manaus - AM Confirmado

Mesa C  A nova agenda de saneamento a partir da crise hídrica
08/04 - 14h às 15h30 Local: Sala 11

Novas políticas e significativos investimentos de médio e longo prazo são necessários para que o poder público possa
garantir o suprimento de água para as necessidades humanas e as atividades econômicas. Há uma cadeia de relações a
ser revisitada e transformada e esta mesa pretende debater tais questões. 

Palestrantes convidados

Vinícius Fuzeira de Sá e Benevides

(/palestrantes/palestrante/640)

Diretor Presidente da Agência Reguladora de Águas; Energia e Saneamento
Básico do Distrito Federa - DF

Convidado

Jussara Cabral Cruz

(/palestrantes/palestrante/388)

Presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH) Confirmado

Átila Lira

(/palestrantes/palestrante/631)

Deputado Federal - PI e Presidente da Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados

Convidado

José Guilherme

(/palestrantes/palestrante/549)

Superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio as Micros e Pequenas Empresas
do Mato Grosso (Sebrae MT)

Confirmado

Heraldo Selva

(/palestrantes/palestrante/551)

Vice-prefeito e Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e
Sustentabilidade de Jaboatão dos Guararapes – PE

Convidado

Paulo Ferreira

(/palestrantes/palestrante/609)

Secretário da Secretária Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das
Cidades

Convidado

Jorge Luiz Ferreira Briard Diretor Presidente da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) - RJ Convidado
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(/palestrantes/palestrante/658)

Moderadores convidados

João Coser

(/palestrantes/palestrante/28)

Secretário de Estado do Saneamento; Habitação e Desenvolvimento Urbano do
Estado do Espírito Santo - ES e Ex-Presidente da Frente Nacional de Prefeitos
(FNP)

Confirmado

Mesa D  Instrumentos de gestão para a Manutenção de Florestas e
Produção da Água
08/04 - 15h45 às 17h30 Local: Sala 11

A água existe para fazer frente às necessidades da população, mas nos dias de hoje grande parte de seu estoque

disponível está contaminado e as suas nascentes degradadas. Os caminhos para a construção de uma nova agenda

serão o tema desta mesa.

Palestrantes convidados

João Laguens

(/palestrantes/palestrante/144)

Pesquisador do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) Confirmado

Vania Pacheco

(/palestrantes/palestrante/447)

Gerente de Projetos Pesquisa e Informações Básicas do Instituto Brasileito de
Geografia e Estatística (IBGE)

Confirmado

Devanir Garcia dos Santos

(/palestrantes/palestrante/449)

Gerente de uso sustentável da água e do solo da Agência Nacional das Águas
(ANA)

Confirmado

Virgílio Viana

(/palestrantes/palestrante/450)

Superintendente Geral da Fundação Amazônia Sustentável Confirmado

João Alves Filho

(/palestrantes/palestrante/649)

Prefeito de Aracaju - SE Convidado

Luiz Ivan Bezerra de Menezes

(/palestrantes/palestrante/552)

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos de Juazeiro do Norte -
CE

Convidado

Moderadores convidados

Gilmar Machado

(/palestrantes/palestrante/24)

Prefeito de Uberlândia - MG e Vice-presidente de Águas da FNP Confirmado

Mesa E  Estratégias para a gestão ambiental municipal
09/04 - 09h às 10h30 Local: Sala 11

A atual arquitetura legal e institucional de gestão ambiental, quando chega aos municípios, não tem sido capaz de tornar

efetiva a preservação do meio ambiente. O planejamento tem de estar em linha com os instrumentos de regulação,

assim como os mecanismos de controle precisam tornar-se públicos e transparentes e contar com o engajamento da

sociedade. O que estados, municípios e o Governo Federal têm feito e como podem atuar para melhorar a gestão

ambiental em seus territórios será o enfoque dessa mesa.

Palestrantes convidados

Nilson Sarti

(/palestrantes/palestrante/198)

Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Brasileira da Industria da
Construção (Cbic)

Confirmado

João Ricardo G. Caetano

(/palestrantes/palestrante/364)

Secretário Municipal de Gestão Ambiental da Prefeitura de São Bernardo do
Campo e secretário-geral da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio
Ambiente (Anamma)

Confirmado

Teresa Villac

(/palestrantes/palestrante/451)

Advogada da União Confirmado

Eugênio Spengler

(/palestrantes/palestrante/473)

Secretário Estadual do Meio Ambiente da Bahia - BA e Presidente da Associação
Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (ABEMA)

Confirmado

Irene Altafin

(/palestrantes/palestrante/669)

Especialista Sênior em Água e Saneamento Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID)

Convidado

Moderadores convidados

Pedro Wilson Guimarães

(/palestrantes/palestrante/390)

Presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente de Goiânia e Presidente da
Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamma)

Confirmado
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Mesa F  Manejo dos resíduos sólidos
09/04 - 10h45 às 12h15 Local: Sala 11

Uma das políticas mais efetivas para combater a degradação ambiental e a contaminação do ambiente urbano é a
implementação de novas políticas de manejo dos resíduos sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos apontou
caminhos corretos, mas boa parte de seus objetivos ainda estão distantes da plena efetivação, como é o caso do fim dos
lixões, que tinha como prazo final para extinção agosto de 2014. Por isso, esta mesa pretende abordar o tema dos
resíduos sólidos na perspectiva de aprimorar a cooperação federativa e apontar caminhos para uma mudança de
postura, no sentido de reduzir o desperdício e melhorar a gestão dos resíduos sólidos em nossas cidades.

Palestrantes convidados

Simão Pedro

(/palestrantes/palestrante/453)

Secretário Municipal de Serviços da Prefeitura de São Paulo - SP Convidado

Márcia Nayane Rocha Santana

(/palestrantes/palestrante/560)

Diretora do Programa de Resíduos Sólidos da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano de Aparecida de Goiânia - GO

Confirmado

Carlos Roberto Vieira da Silva Filho

(/palestrantes/palestrante/555)

Diretor executivo da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais (Abrelpe)

Confirmado

Wladimir Ribeiro

(/palestrantes/palestrante/556)

Consultor jurídico da Associação Nacional dos Serviços Municipais de
Saneamento (Assemae)

Confirmado

Zilda Veloso

(/palestrantes/palestrante/559)

Diretora de Ambiente Urbano da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente
Urbano do Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Confirmado

Susana Abreu

(/palestrantes/palestrante/600)

Coordenadora da Área Internacional da Serviço Intermunicipalizado de Gestão
de Resíduos do Grande Porto (LIPOR)

Confirmado

Karla Machado Mendonça

(/palestrantes/palestrante/659)

Procuradora Geral Municipal Pirenópolis - GO Confirmado

Moderadores convidados

Heliana Kátia Tavares Campos

(/palestrantes/palestrante/397)

Diretora Geral do Serviço de Limpeza Urbano (SLU) - DF Confirmado

Sala Temática  Combate e prevenção à corrupção: gestões inovadoras,
transparentes e democráticas
Local: Sala 12

A crise urbana, as deficiências nas políticas públicas e as tarifas dos serviços públicos têm se tornado o principal
foco dos conflitos e mobilizações sociais, como vimos com as manifestações de junho de 2013. O principal
interlocutor dessas manifestações é a prefeitura, o governo local, que é o mais próximo ao cidadão. A falta de
recursos reforça a necessidade da gestão inovadora de bens e serviços públicos como bens comuns, isto é,
garantindo o acesso a todos. Assegurar a todos o direito à cidade é o objetivo maior da gestão publica. E a gestão
das políticas públicas precisa introduzir novos métodos e novos mecanismos de participação para garantir
transparência, controle social e participação cidadã. Discutir essas questões é o objetivo desta sala temática.

Mesa A  Gestão pública e participação cidadã
08/04 - 09h às 10h30 Local: Sala 12

Quem melhor sabe dos seus problemas é o cidadão e a cidadã que vive no seu bairro, na sua cidade. E o poder público

deve se aproveitar desse conhecimento para a gestão do território seja ele um bairro, uma região ou a cidade como um

todo. A participação cidadã ajuda o governo a formular políticas e iniciativas mais eficientes e eficazes, e a gastar melhor

os recursos públicos. Assim, contar com a mobilização da comunidade para estimular e facilitar a solução das questões

específicas em cada território mostra-se essencial e será o objeto central deste debate.

Palestrantes convidados

Josmar Verillo

(/palestrantes/palestrante/158)

Presidente da Amarribo Brasil Confirmado
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Alexandre Padilha

(/palestrantes/palestrante/392)

Secretário Municipal de Relações Governamentais da Prefeitura de São Paulo Confirmado

Vinicius Wu

(/palestrantes/palestrante/410)

Secretário de Articulação Institucional do Ministério da Cultura Confirmado

Laís Vanessa Carvalho de Figueiredo

Lopes (/palestrantes/palestrante/455)

Assessora Especial da Secretaria-Geral da Presidência da República Confirmado

Ricardo Berzoini

(/palestrantes/palestrante/477)

Ministro de Estado das Comunicações Confirmado

Carlin Moura

(/palestrantes/palestrante/635)

Prefeito de Contagem - MG Confirmado

Moderadores convidados

Célio Piovesan

(/palestrantes/palestrante/17)

Secretário Municipal Adjunto de Relações Institucionais de Canoas - RS e
Secretário-executivo da Rede Brasileira de Orçamento Participativo

Confirmado

Mesa B  Construindo novos modelos de gestão
08/04 - 10h45 às 12h15 Local: Sala 12

Os paradigmas tradicionais de gestão pública colocam a administração municipal como simples prestadora de serviços
essenciais à população, encarregada da manutenção da cidade. Ela pode ser muito mais que isso, tendo um papel
estratégico na indução do desenvolvimento, coerente com as capacidades do território. Pode e deve colocar o interesse
público acima dos interesses dos negócios. Para que ela possa assumir esse papel tem de haver planejamento e
construção de capacidades, entre elas a formação de quadros da administração pública. Serão, então, debatidas nesta
mesa as estratégias para o alcance desses objetivos.

Palestrantes convidados

Jairo Jorge

(/palestrantes/palestrante/27)

Prefeito de Canoas - RS e Vice-presidente de Educação da FNP Confirmado

Eduardo Tadeu

(/palestrantes/palestrante/113)

Presidente da Associação Brasileira de Municípios Confirmado

Gil Soares Júnior

(/palestrantes/palestrante/396)

Coordenador de Projetos do Instituto Brasileiro de Administração Municipal
(Ibam)

Confirmado

Regina Célia Esteves de Siqueira

(/palestrantes/palestrante/399)

Diretora-Presidente da Comunitas Confirmado

Silvana Granemann

(/palestrantes/palestrante/456)

Assessora Técnica do projeto CapaCidades: aliança para o desenvolvimento local
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

Confirmado

Eduardo Grin

(/palestrantes/palestrante/457)

Agenda Pública / Pesquisador do Centro de Estudos em Administração Pública e
Governo (CEAPG) - Fundação Getúlio Vargas/São Paulo

Confirmado

Moderadores convidados

Alceu Barbosa

(/palestrantes/palestrante/393)

Prefeito de Caxias do Sul - RS Confirmado

Mesa C  Arena
08/04 - 14h às 15h30 Local: Auditório Planalto

No horário desta Mesa, os participantes desta Sala Temática estão convidados a participar da ARENA 04 - A
judicalização e a criminalização da ação pública.

Mesa D  Transparência e Dados Abertos
08/04 - 15h45 às 17h30 Local: Sala 12

A transparência na administração pública é obrigação de todos os gestores públicos e agentes políticos. Os cidadãos,
beneficiários das políticas públicas, têm o direito à publicidade dos atos estatais e a possibilidade de exercer a
fiscalização. O direito dos administrados não se limita a fiscalizar eventuais atos de corrupção na gestão pública, mas
perpassa verificar se a destinação dos recursos, além de lícita, tem sido adequada, razoável, moral e eficiente. A
transparência estimula a participação social e a informação aproxima sociedade da gestão pública. Por isso, o debate
estará focado nos mecanismos de transparência e abertura de dados (open data) que estão sendo implantados no Brasil
e no mundo.
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Palestrantes convidados

Alexandre Rademaker

(/palestrantes/palestrante/568)

Pesquisador do laboratório da IBM Confirmado

Cristiano Aguiar Lopes

(/palestrantes/palestrante/458)

Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados e Conselheiro Consultivo da
Anatel

Confirmado

José Carlos Vaz

(/palestrantes/palestrante/459)

Coordenador da Pesquisa sobre Dados Abertos: "OpeningCities" Confirmado

Paulo César Pereira

(/palestrantes/palestrante/460)

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável de Goiânia - GO Confirmado

Patricia Audi

(/palestrantes/palestrante/468)

Secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral
da União (CGU)

Confirmado

Giovanna Guiotti Testa Victer

(/palestrantes/palestrante/567)

Secretária Municipal de Planejamento; Modernização da Gestão e Controle
(SEPLAG)

Confirmado

Mesa E  A judicialização da política e a criminalização dos gestores
públicos
09/04 - 09h às 10h30 Local: Sala 12

Há muito tempo que o judiciário assumiu um papel de destaque no cenário político, como órgão de controle da

constitucionalidade das leis e dos atos administrativos. Nessas atividades, quando o juiz assegura a obtenção de

medicamentos ou vagas em creches, por exemplo, ele assume funções de administrador, invadindo uma área que não é

de sua competência.

 

Para que o judiciário possa efetivamente atuar no controle das políticas públicas, sem, no entanto, invadir as áreas de

competência da Administração, são necessárias balizas legais precisas e um trabalho colaborativo com a prefeitura. O

debate desta mesa estará focado, portanto, nas possibilidades e limites de atuação do poder judiciário no controle e

fiscalização das leis e direitos do cidadão.

Palestrantes convidados

Paulo Henrique dos Santos Lucon

(/palestrantes/palestrante/207)

Vice-presidente do Instituto de Advogados de São Paulo Confirmado

Paulo Teixeira

(/palestrantes/palestrante/208)

Deputado Federal - SP e autor do PL 8058/2014 Confirmado

Rúsvel Beltrame Rocha

(/palestrantes/palestrante/224)

Procurador-geral do Município de Belo Horizonte e Presidente do Fórum de
Procuradores das Capitais

Confirmado

Sebastião Helvécio Ramos de Castro

(/palestrantes/palestrante/361)

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais Confirmado

Maria Luíza Tonelli

(/palestrantes/palestrante/461)

Advogada; mestre e doutora em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP) Confirmado

Antonio Carlos de Andrada

(/palestrantes/palestrante/650)

Prefeito de Barbacena - MG Convidado

Camilo Zufelato

(/palestrantes/palestrante/671)

Advogado; mestre e doutor em direito; professor da USP em Ribeirão Preto - SP Confirmado

Moderadores convidados

Eduardo Cury

(/palestrantes/palestrante/19)

Deputado Federal - SP. Ex-prefeito de São José dos Campos - SP e membro da
Coordenação Política do II EMDS

Confirmado

Mesa F  Prevenção e combate à corrupção
09/04 - 10h45 às 12h15 Local: Sala 12

O controle interno é indispensável para a consolidação da democracia, na medida que transmite ao cidadão a segurança

de que o gasto público está sendo feito com qualidade, que não há desvios de recursos e que os gestores estão seguindo

rigorosamente as regras estabelecidas para a Administração. O controle interno é parte integrante e ativa do ciclo de

gestão do governo, prevenindo irregularidades, integrando-se e facilitando o trabalho do controle externo exercido pelo

legislativo. As funções e os mecanismos de controle interno, enquanto colaboradores de uma boa governança pública,

de promoção da ética e da transparência e de redução de vulnerabilidades e riscos de ocorrência da corrupção,  serão os

temas do debate. 
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Palestrantes convidados

Domingos Taufner

(/palestrantes/palestrante/107)

Presidente do Tribunal de Contas do Espirito Santo Confirmado

Mário Vinícius Claussen Spinelli

(/palestrantes/palestrante/192)

Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais Confirmado

Carlos Higino Ribeiro de Alencar

(/palestrantes/palestrante/235)

Secretário Executivo Controladoria-Geral da União Confirmado

Edson Luiz Vismona

(/palestrantes/palestrante/404)

Presidente da Associação Brasileira de Ouvidores e Ombudsman (ABO) Confirmado

José de Freitas Maia

(/palestrantes/palestrante/681)

Controlador Geral do Município de Belo Horizonte Confirmado

Sala Temática  O esgotamento do modelo de mobilidade urbana e a
necessidade de pactuação federativa
Local: Sala 13

A maneira como um país administra suas cidades determina sua competitividade global. O desafio nacional está em
compatibilizar a expansão das áreas urbanas com o crescimento da população, fortemente concentrada nas
cidades (87%). Em expansão, as cidades necessitam, com urgência, de sistemas de mobilidade modernos e capazes
de transportar com qualidade um número crescente de pessoas, somado a soluções eficazes para um equilibrado
compartilhamento do espaço público, reduzindo acidentes e melhorando o meio ambiente. Todas as esferas de
governo precisam trabalhar em sincronismo na criação de sistemas de transportes urbanos ambiental, social e
financeiramente sustentáveis, que busquem a eficiência e a melhoria da qualidade de vida das cidades.

Mesa A  Financiamento, custeio e gratuidades – quem paga a conta:
quem usa ou quem se beneficia?
08/04 - 09h às 10h30 Local: Sala 13

Quem deve pagar pelo custo do transporte público, quem se beneficia do sistema ou apenas quem o utiliza? Como

produzir uma planilha tarifária transparente para a sociedade? Quais as fontes viáveis de financiamento do sistema e as

perspectivas de curto e médio prazo? Esta mesa pretende apontar caminhos para responder essas questões.

Palestrantes convidados

Adauto Farias

(/palestrantes/palestrante/48)

Diretor de Gestão Econômico-Financeira da São Paulo Transporte (SPTrans) da
Prefeitura de São Paulo - SP

Confirmado

Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho

(/palestrantes/palestrante/93)

Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea)

Confirmado

Marcos Bicalho dos Santos

(/palestrantes/palestrante/200)

Diretor Executivo da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbanos
(NTU)

Confirmado

Lucio Gregori

(/palestrantes/palestrante/403)

Ex-secretário Municipal de Transportes de São Paulo - SP Confirmado

Françoise MéteyerZeldine

(/palestrantes/palestrante/464)

Diretora Delegada para assuntos Europeus e Internacionais no Centro francês de
estudos e peritagem sobre os riscos; o meio ambiente; a mobilidade e o
ordenamento do território

Convidado

Roberto Gregório da Silva Júnior

(/palestrantes/palestrante/636)

Presidente da Urbanização de Curitiba SA (URBS) Confirmado

Moderadores convidados

Sebastião Almeida

(/palestrantes/palestrante/401)

Prefeito de Guarulhos - SP e vice-presidente para São Paulo da Frente Nacional
de Prefeitos (FNP)

Confirmado

Mesa B  Arena
08/04 - 10h45 às 12h15 Local: Auditório Planalto
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No horário desta Mesa, os participantes desta Sala Temática estão convidados a participar da ARENA 03 - Mobilidade
urbana de qualidade e para todos.

Mesa C  Os planos de mobilidade e a qualificação do transporte
coletivo: corredores, BRTs e outras experiências positivas
08/04 - 14h às 15h30 Local: Sala 13

Serão temas de debates nesta mesa as iniciativas já realizadas em prol do transporte coletivo urbano, com destaque

para BRT’s e Corredores e como avaliar e replicar as experiências; avaliações de desempenho, como o aumento de

velocidade do sistema e a melhora da qualidade do serviço. Além disso, diante do fim do prazo para apresentação dos

planos de mobilidade urbana – condição para captação de financiamento para implantação de projetos – a mesa irá

discutir ainda a falta de capacitação técnica na maioria das cidades.

Palestrantes convidados

Dario Rais Lopes

(/palestrantes/palestrante/104)

Secretário Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana do Ministério das
Cidades

Confirmado

Vanderlei Capellari

(/palestrantes/palestrante/237)

Presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação da Prefeitura de Porto
Alegre - RS

Confirmado

Daniely Votto

(/palestrantes/palestrante/405)

Gerente de Relações Estratégicas da EMBARQ Brasil Confirmado

Luiz Carlos Mathias

(/palestrantes/palestrante/639)

Gerente de projetos na Schneider Electric Brasil Confirmado

Jilmar Tatto

(/palestrantes/palestrante/573)

Secretário Municipal de Transportes de São Paulo - SP Confirmado

Moderadores convidados

Renato Gianolla

(/palestrantes/palestrante/42)

Secretário Municipal de Transportes de Sorocaba - SP e Diretor Presidente da
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social (Urbes) e Presidente do Fórum de
Secretários e Dirigentes Públicos de Transporte Urbano e Trânsito

Confirmado

Mesa D  Cidades para as pessoas: calçadas, travessias, acessibilidade e
o incentivo à inserção da bicicleta no sistema viário
08/04 - 15h45 às 17h30 Local: Sala 13

O modelo urbano ideal de cidade requer mais do que um transporte público eficiente. O uso indiscriminado do

automóvel cresceu ao lado da precariedade das calçadas, o que configura uma redução dos espaços públicos para as

pessoas. Como melhorar as calçadas para o principal meio de locomoção: andar a pé? Como incentivar a bicicleta como

alternativa de transporte, inserindo-a no sistema urbano com segurança e eficiência? Quais as experiências e resultados

visíveis?

Palestrantes convidados

Antonio Pannunzio

(/palestrantes/palestrante/73)

Prefeito de Sorocaba - SP e Vice-Presidente para assuntos de Mobilidade Urbana
da Frente Nacional de Prefeito (FNP)

Confirmado

Mara Gabrilli

(/palestrantes/palestrante/172)

Deputada Federal - SP. Membro da Frente Parlamentar Mista do Congresso
Nacional em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência

Convidado

Marianne Pinotti

(/palestrantes/palestrante/187)

Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida de São
Paulo - SP

Confirmado

Nazareno Affonso

(/palestrantes/palestrante/196)

Coordenador Nacional do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte
Público de Qualidade e Para Todos

Confirmado

Daniel Guth

(/palestrantes/palestrante/574)

Diretor de Participação da Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo
(Ciclocidade) e Líder da Rede Bicicleta para Todos

Confirmado

Lincoln Paiva

(/palestrantes/palestrante/575)

Presidente do Instituto Mobilidade Verde Confirmado

Mesa E  As cidades e a Década de Ação pela Segurança no Trânsito da
ONU  resultados e desafios
09/04 - 09h às 10h30 Local: Sala 13

Meta assumida com a ONU prevê a redução de, no mínimo, 50% do número de vítimas no trânsito até 2020: o que foi
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feito até agora? Serão debatidos casos de sucesso e o que pode ainda ser feito e, principalmente, o custo do “não fazer”.

Palestrantes convidados

Luis Carlos Mantovani Nespoli

(/palestrantes/palestrante/672)

Superintendente da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) Confirmado

Paulo Carvalho

(/palestrantes/palestrante/466)

Especialista Líder em Transportes do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID)

Confirmado

José Aurelio Ramalho

(/palestrantes/palestrante/576)

Diretor Presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária. Confirmado

Cheila Marina de Lima

(/palestrantes/palestrante/577)

Consultora Técnica da Área Técnica de Vigilância e Prevenção de Violências e
Acidentes

Confirmado

Thiago França Cabral

(/palestrantes/palestrante/579)

Secretário Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá – MT Convidado

Hugo Leal

(/palestrantes/palestrante/625)

Deputado Federal - RJ Convidado

Moderadores convidados

Carlos Tomé

(/palestrantes/palestrante/16)

Secretário de Mobilidade do Governo do Distrito Federal Confirmado

Mesa F  Estatuto da metrópole e autoridade metropolitana: como
organizar os sistemas de mobilidade nas regiões conurbadas
09/04 - 10h45 às 12h15 Local: Sala 13

A mesa fará uma discussão do “Estatuto da Metrópole”, que estabelece diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e

a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas. Abordará

também a ação dos agentes públicos (formatos colegiados) no planejamento, controle, gestão e operação dos sistemas

de mobilidade e os impactos externos: programas habitacionais, pressão imobiliária, entre outros.

Palestrantes convidados

Bernardo Alves Furtado

(/palestrantes/palestrante/85)

Diretor adjunto de Estudos e Políticas Regionais Urbanas e Ambientais do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)

Confirmado

Carlos Roberto de Figueiredo Osório

(/palestrantes/palestrante/95)

Secretário Estadual de Transportes do Rio de janeiro Confirmado

Walter Feldman

(/palestrantes/palestrante/243)

Autor do Estatuto das Metrópoles - Ex-Deputado Federal - SP Convidado

Atílio André Pereira

(/palestrantes/palestrante/467)

Secretário Municipal de Transporte e Trânsito de Guarulhos - SP Confirmado

Jean Christophe Monnet

(/palestrantes/palestrante/580)

Diretor encarregado dos usuários; relações internacionais e relações
institucionais do Syndicat des transports dlle-de-France – STIF

Confirmado

Moderadores convidados

Renato Casagrande

(/palestrantes/palestrante/581)

Presidente da Fundação João Mangabeira Confirmado

Sala Temática  Cidades educadoras: governos locais promotores da
cidadania
Local: Sala 3

Uma cidade educadora deve oferecer a seus habitantes condições de liberdade e igualdade de oportunidades de
formação, entretenimento e desenvolvimento pessoal. Deve, também, promover a educação na diversidade para a
compreensão, a cooperação solidária internacional e a criação de uma cultura de paz, encorajando o diálogo entre
gerações e inspirando princípios de justiça social e de civismo democrático. Além disso, a cidade educadora deve
fomentar a participação cidadã com uma perspectiva crítica e corresponsável, e dotar a cidade de espaços,
equipamentos e serviços públicos adequados ao desenvolvimento pessoal, social, moral e cultural de todos os seus
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habitantes, prestando especial atenção à infância e à juventude. Por isso, esta sala temática irá debater tanto os
desafios prementes no desenvolvimento das políticas de educação dos municípios - como na implantação das
metas do Plano Nacional de Educação (PNE) e a formação e valorização dos profissionais de educação - quanto a
busca pelo diálogo intersetorial e pela formação para a cidadania.

Mesa D  Os planos municipais de educação e os desafios na
implementação das metas do PNE: educação infantil, educação integral
e valorização dos profissionais
08/04 - 15h45 às 17h30 Local: Sala 3

O objetivo desta mesa é propor um debate em torno das metas e estratégias propostas pelo Plano Nacional de Educação

e os desafios dos municípios na elaboração de seus planos municipais. Será debatida, também, a adequação do volume

dos recursos públicos federais destinados ao financiamento da Educação Básica. A Educação Infantil, a educação integral

e a valorização dos profissionais da educação terão atenção especial.

Palestrantes convidados

Daniela Caldeirinha

(/palestrantes/palestrante/673)

Coordenadora de Projeto da Fundação Lemann Convidado

Heleno Araújo Filho

(/palestrantes/palestrante/280)

Coordenador do Fórum Nacional de Educação (FNE) Convidado

Gilvânia Nascimento

(/palestrantes/palestrante/281)

Presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme) Confirmado

Roberto Franklin de Leão

(/palestrantes/palestrante/283)

Presidente da Confederação dos Trabalhadores em Educação (CNTE) Confirmado

Juvenal Neto

(/palestrantes/palestrante/582)

Prefeito de Nova Alvorada do Sul - MS e Presidente da Associação dos Municípios
do Mato Grosso do Sul (Assomasul)

Confirmado

Priscilla Maria Bonini Ribeiro

(/palestrantes/palestrante/583)

Secretária Municipal de Educação de Guarujá - SP Confirmado

Flávia Maria de Barros Nogueira

(/palestrantes/palestrante/584)

Diretora de Articulação com os Sistemas de Ensino do Ministério da Educação Confirmado

Moderadores convidados

Maria Cecília Ferreira Delfino

(/palestrantes/palestrante/278)

Prefeita de Ipatinga - MG Confirmado

Mesa E  Educação cultura e cidadania: a cidade educadora como
espaço de convivência, diálogo, renovação e criatividade
09/04 - 09h às 10h30 Local: Sala 3

O compromisso das Cidades Educadoras com a promoção da participação e da inclusão deve ir além da sala de aula.

Devemos reconhecer que a educação não ocorre apenas nos espaços formais, mas resulta das experiências vivenciadas

em todos os espaços da cidade e, assim, a cultura também adquire um papel fundamental na formação de cidadãos. Por

isso, será debatido o diálogo entre essas duas áreas na construção de espaços de convivência, diálogo e construção da

cidadania.

Palestrantes convidados

Ivana Bentes

(/palestrantes/palestrante/285)

Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura Confirmado

Maria Alice Setubal

(/palestrantes/palestrante/286)

Presidente do Conselho de Administração do Centro de Estudos e Pesquisas em
Educação Cultura e Ação Comunitária (Cenpec)

Confirmado

Carlos Roberto Ferreira Brandão

(/palestrantes/palestrante/287)

Presidente do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) Confirmado

Nabil Bonduki

(/palestrantes/palestrante/288)

Secretário Municipal de Cultura de São Paulo - SP Confirmado

Horácio Almeida Pires

(/palestrantes/palestrante/675)

Diretor do Meio Ambiente de São Caetano do Sul - SP Confirmado

Nilma Lino Gomes

(/palestrantes/palestrante/469)

Ministra de Estado da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial Confirmado
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Mila Gonçalves

(/palestrantes/palestrante/585)

Gerente de Projetos da Fundação Telefônica Confirmado

Mesa F  As cidades educadoras na promoção da educação inclusiva e
intersetorial nas políticas sociais para a garantia da proteção integral de
crianças e adolescentes
09/04 - 10h45 às 12h15 Local: Sala 3

Com a ampliação do acesso à educação básica, a escola pública confronta-se com o desafio de garantir a permanência e
a aprendizagem com sucesso dos estudantes. Entretanto, o debate sobre o acesso e a exclusão escolar não pode ser
menosprezado, vista a existência de um grande número de crianças e adolescentes fora da escola.  Diante desse cenário,
é necessário debater a intersetorialidade entre as políticas públicas (educação, cultura, assistência social e saúde) para a
garantia de ações efetivas que possam reverter esse cenário.

Palestrantes convidados

Marcelo Mazzoli

(/palestrantes/palestrante/290)

Coordenador de Educação do Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil
(Unicef Brasil)

Confirmado

Cleuza Repulho

(/palestrantes/palestrante/291)

Secretária Municipal de Educação de São Bernardo do Campo - SP e Presidente
da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime)

Confirmado

José Rodrigues Rocha Júnior

(/palestrantes/palestrante/292)

Presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social
(Congemas)

Confirmado

Thaís Martins da Costa Ferreira

(/palestrantes/palestrante/407)

Diretora-Presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis - RJ Confirmado

Gabriel Chalita

(/palestrantes/palestrante/652)

Secretário Municipal de Educação de São Paulo - SP Confirmado

Martinha Clarete Dutra Dos Santos

(/palestrantes/palestrante/587)

Diretora de Políticas de Educação Especial da Secretaria de Educação
Continuada; Alfabetização; Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação
(MEC/SECADI)

Confirmado

Moderadores convidados

Maria Celia Giudicissi Rehder

(/palestrantes/palestrante/289)

Coordenadora de Projetos da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Confirmado

Sala Temática  Atuação federativa para enfrentamento da crise industrial
Local: Auditório Águas Claras

A crise industrial possui diversas implicações na realidade municipal, dentre elas o desemprego, a geração de renda
e a infraestrutura, além de efeitos colaterais de retração em outros segmentos. O cenário desaquecido da indústria
nacional e suas consequências ensejam uma agenda de atuação integrada entre a União, os Estados e os
Municípios para a retomada do crescimento no setor. Esses serão os debates da Mesa "A articulação União-Estados-
Municípios para o enfrentamento dos impactos locais da crise industrial".

Outros aspectos relevantes sobre o ambiente industrial do país também são válidos para fomentar a discussão,
como as perspectivas da nova geografia industrial brasileira, com destaque para o Nordeste. Além disso, entrará em
pauta a proposta de unificação de impostos e seu impacto no âmbito local, refletindo fortemente a necessidade de
aumento da competitividade do setor e a inserção do Brasil mais fortemente nas cadeias globais de valor.

Mesa D  A articulação UniãoEstadosMunicípios para o enfrentamento
dos impactos locais da crise industrial
08/04 - 15h45 às 17h30 Local: Auditório Águas Claras

A mesa desta Sala Temática abordará a importância de, na atual conjuntura de desaquecimento da indústria, promover a articulação e

definir políticas públicas para mitigar os efeitos da crise industrial na economia dos municípios, atendo-se ao contexto destacado

anteriormente. Para tanto, estarão em debate a necessidade de diversificação da base econômica desses municípios e a relevância de

um espaço de diálogo entre os diversos entes federados, criando novos arranjos institucionais. O foco estará em formular de maneira

conjunta estratégias de combate à crise observando, principalmente, as potencialidades locais dos municípios.

http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/289
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/587
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/585
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/292
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/290
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/291
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/652
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/407
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Palestrantes convidados

Aod Cunha de Moraes Junior

(/palestrantes/palestrante/479)

Sócio Responsável pelas Operações com o Setor Público do Banco BTG Pactual Confirmado

Jorge Gerdau Johannpeter

(/palestrantes/palestrante/480)

Presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC) e
Presidente do Conselho de Administração da Gerdau S.A

Confirmado

Alessandro Teixeira

(/palestrantes/palestrante/504)

Presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial Confirmado

Luis Paulo Rosenberg

(/palestrantes/palestrante/505)

Cosultor Sênior da Rosenberg Associados Confirmado

Roberto Gianetti da Fonseca

(/palestrantes/palestrante/506)

Presidente da Kaduna Consultoria Confirmado

Armando Monteiro

(/palestrantes/palestrante/617)

Ministro de Estado do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior Confirmado

Moderadores convidados

Luiz Marinho

(/palestrantes/palestrante/601)

Prefeito de São Bernardo do Campo - SP e Secretário Geral da Frente Nacional de
Prefeitos (FNP)

Confirmado

67ª Reunião Geral da FNP

Eleição da Diretoria da FNP (Biênio 20152016)
08/04 - 18h30 Local: Auditório Alvorada

Público alvo: Somente Prefeitos

Posse da Nova Diretoria da FNP (Biênio 20152016)
09/04 - 11h Local: Auditório Planalto

Público alvo: todos os inscritos no III EMDS

Eventos parceiros

1ª Conferência Internacional Cidades Sustentáveis
07/04 - 09h às 18h Local: 4, 5 e 6

7, 8 e 9 de abril

Acesse o site e saiba mais (http://www.cidadessustentaveis.org.br/conferencia2015)

Apoio Tecnológico aos Municípios
09/04 - 09h às 12h15 Local: Sala 8

O Apoio Tecnológico aos Municípios é uma iniciativa que busca potencializar as ações de modernização e
melhoria da gestão municipal por intermédio da articulação e incentivo do uso de soluções tecnológicas,
com foco em boas práticas de gestão e disseminação de conhecimento.

 

Programação:

 

http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/617
http://www.cidadessustentaveis.org.br/conferencia2015
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/504
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/505
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/506
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/480
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/601
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/479
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As soluções tecnológicas que o governo federal disponibiliza para os municípios têm o objetivo de
modernizar a gestão municipal e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. São tecnologias
públicas e gratuitas, desenvolvidas para serem utilizadas em diferentes áreas da administração pública.
Conheça as ofertas que serão apresentadas:

 

Mesa A – Apoio tecnológico aos municípios - 9h às 9h30 

Participante convidado: Olavo Noleto – Subchefe de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações
Institucionais da Presidência da República

 

Mesa B - Participa.br - 9h30 às 9h45

Plataformaweb que oferece ferramentas de participação social na construção de políticas públicas. O Portal
foi lançado com a Política Nacional de Participação Social 

Participante convidado: Ronald Emerson Scherolt, Assessor Técnico da Secretaria Nacional de Articulação
Social da Secretaria-Geral da Presidência da República

 

Mesa C - Novo Portal do Software Público - 9h45 às 10h

Plataforma web que disponibiliza os softwares licenciados como públicos. Reúne mais de 60 soluções
tecnológicas e cada uma delas tem uma comunidade composta por fórum, notícias, chat, armazenamento
de arquivos e downloads, wiki, lista de prestadores de serviços, usuários, coordenadores, entre outros
recursos.

Participante convidado: Silvio Souza Neto, Coordenador do Portal do Software Público da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão 

 

Mesa D - Aplicativos Cidades Digitais – 10h às 10h15

São diversos aplicativos de governo eletrônico oferecidos pelo Projeto Cidades Digitais para as prefeituras,
nas áreas financeira, tributária, de saúde e educação. 

Participante convidado: Eloá Jane Fernandes Mateus, Coordenadora da Coordenação-Geral de Infraestrutura
para Inclusão Digital do Ministério das Comunicações

 

Mesa E- e-SIC - 10h15 às 10h30

Sistema eletrônico que permite a qualquer cidadão ou empresa enviar pedidos de acesso à informação aos
órgãos públicos e monitorar o prazo e recebimento da resposta.

Participante convidado: Edward Borba, Coordenador-Geral da Cooperação Federativa e Controle Social da
Controladoria-Geral da União

 

Mesa F - e-SUS - 10h30 às 10h45

Ferramenta de gerenciamento de dados que reestrutura as informações, agiliza e qualifica o atendimento e
o tratamento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Participante convidado: Moacyr Esteves Perche, Coordenador da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
do Ministério da Saúde 

 

Mesa G- e-Proinfo - 10h45 às 11h
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Ambiente colaborativo que apoia o processo de ensino e aprendizagem com a realização de cursos à
distância e presenciais.

Participante convidado: Daniel Aragão Parente Valentim, Coordenador Geral de Mídias e Conteúdos Digitais
do Ministério da Educação 

 

Mesa H – URBEM - 11h às 11h15

Sistema Integrado de Gestão que permite realizar diagnósticos da administração e dinamizar processos
internos da gestão local. Composto pelos módulos administrativo, tributário, financeiro, recursos humanos,
patrimonial e de transparência.

Participante convidado: Marcello Brito Maia,Analista Técnico da Unidade de Políticas Públicas do SEBRAE

 

Todas as soluções podem ser acessadas na comunidade virtual www.participa.br/municipiotec (http://www.participa.br/municipiotec)

 

Atuação dos municípios na proteção da infância: avanços e desafios
07/04 - 09h às 17h Local: Sala 3

Apresentação dos resultados do projeto Prevenção da Exploração Sexual no Turismo e Sensibilização dos
turistas durante Grandes Eventos e abordados os principais avanços e desafios das administrações
municipais das grandes cidades brasileiras na Proteção da Infância com especifico enfoque sobre a
prevenção à violência e exploração sexual tanto no dia a dia como em ocasião de Grandes Eventos.

 

MANHÃ

9h- 10h30: Mesa de Abertura: Proteção de Crianças e Adolescentes nos Grandes Eventos: a atuação dos
municípios durante a Copa do Mundo de 2014

 

Moderador: Márcia Fruet – Presidente da Fundação de Ação Social - Município de Curitiba/PR –
Representando a Frente Nacional de Prefeitos 

 

• Gilberto Carvalho ou representante Conselho Nacional do Sesi – A confirmar 

• Thierry Dudermel – Chefe do Setor Cooperação – Delegação da União Europeia de Brasília

• Angélica Goulart – Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República

• Adelino Neto – Coordenador Geral de Proteção da Infância do Ministério do Turismo 

• Representante do Comitê Local de Proteção a Crianças e Adolescentes em Megaeventos de Recife 

• Paolo Pozzo – Diretor Instituto Sindical de Cooperação ao Desenvolvimento ISCOS Piemonte

• Lídia Rodrigues – componente da coordenação colegiada da Rede ECPAT Brasil

10-30 -10h45: intervalo

 

10h45h-12h15: Registro e notificação integrada de violações aos direitos de crianças e adolescentes em caso
de Trabalho Infantil

 

http://www.participa.br/municipiotec
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Moderador: Dinsjani Pereira dos Santos - Coordenadora Geral de Proteção Social Especial - Secretaria
Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza – Município de Salvador/BA

 

• Carmen Lucia Miranda Silvera – Técnica Especializada do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental
e Saúde do Trabalhador da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde

• Eneida Anjos de Paiva – Analista técnica de políticas sociais do departamento de vigilância de doenças e
agravos não transmissíveis e promoção da saúde da Secretária de Vigilância à Saúde do Ministério da Saúde

• Telma Maranho – Diretora de Proteção Social Especial da Secretaria Nacional de Assistência Social do
Ministério do Desenvolvimento Social 

• Isa Oliveira Secretária Executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil –
FNPETI 

• Fabiana Gorenstein – Especialista de proteção à criança, Setor de Proteção do UNICEF

 

12h15-14h: Almoço 

 

TARDE 

14h-15h30: Intersetorialidade das políticas públicas para a melhora da ação municipal de enfrentamento à
violência sexual contra criança e adolescentes 

 

Moderador: Alexandre Napoles Filho, Coordenador de Direitos Humanos da Secretária Municipal de
Assistência Social e Direitos Humanos do Município de Recife/PE

 

• Maíra da Cunha Pinto Colares – Assistente social, Docente e especialista em gestão pública, Faculdade
Novos Horizontes e da Pós Graduação da UNA

• Heloiza de Almeida Prado Botelho Egas - Coordenadora-Geral de Enfrentamento à Violência Sexual Contra
Criança e Adolescente – Secretária de Direitos Humanos da Presidência da República

• Denise de Magalhães Matos - Gerente de Coordenação de Projetos Especiais – Secretaria Municipal de
Políticas Sociais do Município de Belo Horizonte/MG

 

15h30-15h45: intervalo

 

15h45-17h15: Priorização da Infância nas políticas públicas municipais 

 

Moderador: Ernesto Braga – Coordenador Geral de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social do Município do Rio de Janeiro/RJ

 

• Jane Klebia Reis – Secretária Estadual de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Governo do
Distrito Federal

• Carlos Simões Filho – Coordenador Executivo de Articulação de Políticas Públicas para a Proteção de
Crianças, Adolescentes e Idosos do Município de Porto Alegre/RS

• Jeniffer Luiz – Coordenadora do Programa Prefeito Amigo da Criança – ABRINQ 
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Cidades e Clima  Desafios e Financiamento de Infraestruturas
Sustentáveis
09/04 - 09h às 12h15 Local: Auditório Alvorada

Em dezembro de 2015, a França receberá a Cop21, conferência internacional de negociação sobre adaptação
às mudanças climáticas. Neste contexto, as entidades francesas, o Fundo Mundial para o Desenvolvimento
das Cidades (FMDV), a Embaixada da França no Brasil, a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e as
Cidades Unidas da França (CUF) estarão no III EMDS debatendo o papel das cidades na adaptação às
mudanças climáticas. O objetivo é identificar as soluções possíveis para financiar projetos de infraestruturas
urbanas sustentáveis.

 

Programação

 

9h - 9h30: Mesa de abertura

José Fortunati, Prefeito de Porto Alegre - RS

Izabella Teixeira, Ministra do Meio Ambiente do Brasil (a confirmar)

Denis Pietton, Embaixador da França no Brasil

 

9h30 - 12h: Debate 

Moderador: Renato Balbim, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) 

Palestrantes: 

Márcio Lacerda Prefeito de Belo Horizonte - MG

Jean-Marc Gravellini, Diretor Executivo de Operações da Agência Francesa de Desenvolvimento

Pedro Jacob, Presidente do Conselho do ICLEI América Latina

Christophe De Gouvello, Especialista Energia/Clima do Banco Mundial

Michèle Sabban, Conselheira da Região Ile-de-France, Presidente do R20, Presidente do FMDV

Marie-Pierre Bourzai-Chérif, Especialista sênior de Desenvolvimento Urbano Sustentável, AFD

Marco Aurélio Crocco Afonso, Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG)

Majdouline Sbai, Presidente do grupo-país Brasil de Cités Unies France, Vice-Presidente da Região Nord-Pas
de Calais

Renato Lima, Secretário de Meio Ambiente do Município de Curitiba

 

 

Encontro anual do Fórum de Secretários e Dirigentes Municipais de
Desenvolvimento Econômico
07/04 - 09h às 18h Local: ver programação

Dia 07/04

10h Abertura - Local: Auditório Planalto

• Fórum: desafios para a articulação da rede de secretários e gestores municipais do desenvolvimento
econômico, Jeconias Rosendo da Silva Júnior, Consultor.
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10h30 Painel: Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável: agenda prioritária para os municípios

Moderadora: 

• Ana Maria Azevedo, dirigente de Desenvolvimento Econômico de São Paulo - SP

Palestrantes:

• Desafios para a construção de uma agenda federativa para o Desenvolvimento, Bruno Quick, gerente da
Unidade de Políticas Públicas, Sebrae Nacional.

• Articulação regional: alternativa para transformações da economia local? Arnaldo Junior Farias Dôso, ex-
prefeito de Cabaceiras/PB, vencedor do PSPE 2003.

• Gestão municipal: o desenvolvimento econômico como propulsor das demais políticas públicas. Vinicius
Farah, prefeito de Três Rios/RJ, vencedor do PSPE 2012 e 2014.

Debates

 

12h30 Almoço

 

14h Oficinas Técnicas

Oficina 1 - O uso do poder de compras como motor do desenvolvimento local - Auditório Águas Claras

• Mediador: José Roberto Melo Santos, secretário de Pacatuba/SE

• Conteúdo Técnico: Luiz Maurício Junqueira Zanin, Consultor Sebrae

• Boa prática: Saulo Domingues Gouvea, prefeito de Cantagalo/RJ

Oficina 2 - Cidades empreendedoras: desenvolvimento do ambiente de negócios e o estímulo à inovação -
Auditório Alvorada

• Mediador: Carlos Eduardo Lopes da Silva, secretário de Desenvolvimento de Passo Fundo/RS

• Conteúdo Técnico: Juliano Seabra, diretor-geral Endeavor

• Boa prática: Florianópolis/SC

Oficina 3 - Cooperação e governança para o desenvolvimento local - Auditório Buriti

• Mediador: Amilton Martins Gonçalves, secretário de desenvolvimento de Jataí/GO

• Conteúdo Técnico: César Rissete, gerente da Unidade de Políticas Públicas Sebrae/PR

 

• Boa prática: Emílio Bizon Neto, ex-prefeito de São Sebastião da Grama/SP, vencedor do PSPE (2010)

 

17h Visita ao ExpoCidades, Praça de Boas Práticas e Caminho das Cidades.

 

19h Solenidade de Abertura do III EMDS

 

 

Dia 08/04

9h Salas Temáticas 

• Livre escolha do participante (ver programação)
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12h30 Almoço

 

14h Salas Temáticas

• Livre escolha do participante (ver programação)

 

15h45 Sala Temática Atuação federativa para o enfrentamento da Crise Industrial - Sala 2

Mesa D - A articulação União-Estados-Municípios para o enfrentamento dos impactos locais da crise
industrial.

Moderador:

• Luiz Marinho, prefeito de São Bernardo/SP

Palestrantes e debatedores convidados:

• Armando Monteiro, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

• Jorge Gerdau Johannpeter, Movimento Brasil Competitivo (MBC)

• Robson Braga, Confederação Nacional da Indústria (CNI)

• Alessandro Teixeira, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI)

• Aod Cunha, BTG Pactual

• Luis Paulo Rosenberg, Rosenberg Associados

• Roberto Gianetti da Fonseca, Economista

• Heloisa Regina Guimarães de Menezes, diretora-técnica doSistema Sebrae

 

18h Constituição da Comissão Executiva Nacional (2015 - 2016) - Sala 12

 

Dia 09/04

8h30 Seminário Brasil Mais Simples - Auditório Planalto

• Simplificação de Registro e Licenciamento de Negócios, Guilherme Afif Domingos, ministro da Secretaria da
Micro e Pequena Empresa.

• Apresentação da Comissão Executiva Nacional (2015 - 2016) do Fórum de Secretários e Dirigentes
Municipais de Desenvolvimento Econômico

 

9h Painel: Convergência Federativa em Prol do Desenvolvimento

Coordenador:

• José Alberto Reus Fortunati, prefeito de Porto Alegre e presidente da FNP

Debatedores:

• Luiz Eduardo Pereira Barretto, diretor-presidente do Sebrae Nacional

• Guilherme Afif Domingos, ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa.

• Patrus Ananias de Sousa, ministro do Desenvolvimento Agrário.

• Vinícius Nobre Lages, ministro do Turismo

• Jorge Gerdau, Movimento Brasil Competitivo
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• Silvio Magalhães Barros II, secretário de Desenvolvimento do Estado do Paraná

• Djalma Machado, secretário de Desenvolvimento de Camaçari/BA e representante do Fórum de Secretários
e Dirigentes Municipais de Desenvolvimento Econômico

 

11h - Posse da Diretoria da FNP

 

13h Almoço

 

14h30 Painel: Simplificação, Registro e Licenciamento de Negócios 

Implementação da REDESIM

• Carlos Leony Fonseca da Cunha, secretario de Competitividade e Gestão da SMPE

• Daniel Belmiro Fontes, coordenador-geral de Gestão de Cadastros

Solução Normativa para Simplificação

• José Levi de Mello Amaral Júnior, assessor jurídico da SMPE

• Rodrigo Pirajá Wienskoski, diretor jurídico e administrativo da São Paulo Negócios Financeiros

 

16h30 Painel: Novos desafios para a regulamentação e funcionamento de empresas sem estabelecimento

 

Mesa 1 A regulamentação de empresas sem estabelecimento

Moderador:

• José Constantino de Bastos Júnior, secretario de Racionalização e Simplificação da SMPE

Painelistas:

• O cenário da regulamentação Sanitária, Denise de Oliveira Resende gerente GGALI/ANVISA

• Boa prática do Município de Belo Horizonte/MG, Marcelo de Sousa e Silva, secretário de Desenvolvimento
de Belo Horizonte.

• A simplificação do processo de licenciamento no âmbito dos Corpos de Bombeiros, Capitão Bombeiro
Rodrigo Quintino.

• Organização dos empresários de Food Trucks, Bruno Cajado,Associação Brasiliense de Food Trucks

 

Mesa 2 Empreendedorismo e a nova ocupação do espaço público

Moderador: 

• Reginaldo Luiz dos Santos Cordeiro,  secretário de Licenciamento Urbano de Curitiba

Painelistas:

• Germana Barros, analista técnica do Sebrae Nacional.

• Paulo Solmucci Júnior, presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e restaurantes (ABRASEL)

• Antônio Paulo Vogel, secretário de Gestão Administrativa e Desburocratização do GDF

 

18h Encerramento
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Encontro Nacional de Gestores Públicos Municipais de Agricultura
Familiar
09/04 - 14h às 18h Local: Auditório Buriti

Público-alvo: prefeitos, secretários municipais, vigilância sanitária, agricultores familiares.

 

Programação:

 

14h - Painel Agricultura Familiar e compras públicas com foco no PAA e no PNAE.

- Moderação: Frente Nacional de Prefeitos

- Ministério do Desenvolvimento Agrário,

- Ministério do Desenvolvimento Social,

- Ministério da Educação,

- Companhia Nacional de Abastecimento

- Agência Nacional de Vigilância Sanitária,

- Sebrae

- Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura,

- Fetraf

 

16h - Políticas de agricultura familiar para municípios

- Ministério do Desenvolvimento Agrário

 

17h30 Constituição da rede de gestores municipais de agricultura familiar

 

Encontro Nacional de Secretários de Finanças Municipais
09/04 - 14h às 18h Local: Sala 13

Encontro Nacional dos prefeitos do g100
07/04 - 08h às 17h Local: Auditório Buriti (manhã) e Sala 13 (tarde)

Lançamento da nova lista de municípios do g100 e divulgação dos resultados do projeto de fortalecimento
institucional co-financiado pela União Europeia.

Encontro para apresentar as realizações do g100 e as diretrizes de atuação dos prefeitos desse grupo para
os próximos anos.

 

Programação

 

8h - Café de boas vindas 

 

9h - Abertura - Local: Auditório Buriti
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9h15 - Lançamento do Anuário g100 – 2014 – Painel 

Sérgio Ribeiro – Prefeito de Carapicuíba (SP) e Vice-Presidente da FNP para Assuntos das Cidades Populosas
com Alta Vulnerabilidade Social

Ana Paula Zacarias – Embaixadora da União Europeia no Brasil

Tereza Campello – Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Gilberto Occhi – Ministro da Integração Nacional

Maguito Vilela – Prefeito de Aparecida de Goiânia e 2º Vice-Presidente da FNP.

 

11h – O Novo Modelo de Desenvolvimento e o Federalismo Cooperativo – Palestra 

Roberto Mangabeira Unger – Ministro-Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República

 

12h – Almoço

 

Local: Sala 13

14h – Avaliação da Gestão 2013-2014 da Vice-Presidência da FNP para Assuntos das Cidades Populosas com
Alta Vulnerabilidade Social – Painel 

Sérgio Ribeiro – Prefeito de Carapicuíba (SP) e Vice-Presidente da FNP para Assuntos das Cidades Populosas
com Alta Vulnerabilidade Social

 

15h – Perspectivas e desafios para o g100 no biênio 2015-2016 – Debate

 

16h – Encerramento

 

 

 

Fórum Nacional dos Gestores de Juventude
07/04 - 08h às 17h Local: ver programação

Reunião com Gestores Estaduais e Municipais de Políticas Públicas de Juventude para apresentação de
programas da Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República e apresentação da metodologia
da III Conferência Nacional de Juventude.

 

Dia 07/04

 

08h - Credenciamento

09h - Abertura - Local: Auditório Águas Claras 

10h às 12h - Mesa “Juventude e desenvolvimento: desafios dapolítica pública e da Participação”

14h às 16:30h – Espaço de auto-organização dos gestores - Local: Salas 10 e 11
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17h às 18:30h – Mesa “Cooperação Internacional com Municípios e estados”

 

Dia 08/04

Todo o dia – Programação Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável

 

Dia 09/04

Todo o dia – Programação Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável

 

 

III Encontro Nacional das Cidades Fronteiriças
07/04 - 14h às 18h Local: Sala 12

Apresentações e debates de questões pertinentes às cidades fronteiriças, com o objetivo prioritário de
colaborar no desenvolvimento dessas regiões e na integração fronteiriça do bloco no Mercosul.

 

Programação:

 

14h – 14h40 - Boas-vindas, Contextualização e Avanços dos Encontros 

. Irani Braga Ramos, Secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração;

. Olavo Noleto, Subchefe de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da
República; 

. José Fortunati, Prefeito de Porto Alegre (RS) e Presidente da FNP;

. Dudu Colombo, Prefeito de Bagé (RS) e Vice-presidente da FNP para Assuntos de Cidades da Faixa de
Fronteira;

. Sergio Barrios, Diretor Geral de Relações Internacionais da Prefeitura de Rosário (Argentina) e
representante da Secretaria Executiva da Rede Mercocidades.  

 

14h40 – 15h20 – O Desenvolvimento da Fronteira e o Congresso Nacional  

MODERADOR: Prefeito de Bagé (RS), Dudu Colombo;

. Senadora Ana Amélia (PP – RS) – Relatora da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado
Federal;

. Deputada Federal Jô Moraes (PCdoB – MG) – Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Segurança
Nacional da Câmara dos Deputados;

. Deputado Federal Afonso Motta (PDT-RS);

. Deputado Federal Bohn Gass (PT - RS);

Informes e acolhimento de sugestões de Plano de trabalho da Frente Parlamentar Mista para o
Desenvolvimento da Faixa de Fronteira.

 

15h20 – 16h – Legislação e Desenvolvimento Econômico da Fronteira 

MODERADOR: Prefeito de Santana do Livramento (RS), Glauber Lima;

. José Carlos de Araújo, Coordenador Geral de Administração Aduaneira da Receita Federal do Brasil; 
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Informes, avanços e cronograma da regulamentação dos free shops na fronteira. 

. Ministra Eugenia Barthelmess, Diretora do Departamento da América do Sul I do Ministério das Relações
Exteriores;

Acordos binacionais; 

. Denise Yoshie Takahashi Obara, Gerente de Operações e Países do FONPLATA (Fundo Financeiro para o
Desenvolvimento da Bacia do Prata);

Oportunidades de Financiamento para Municípios de Fronteira.

 

16h – 16h40 – Ações Consorciadas de Fronteira 

MODERADOR: Paula Ravanelli, Assessora Especial da Subchefia de Assuntos Federativos da Presidência da
República; 

. Bruno Quick, Gerente de Políticas Públicas do SEBRAE;

Experiências e planos do Programa Líder;

. Denis Soares, Coordenador-Geral da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos – Ministério
do Planejamento;

Construção do PPA territorial. 

 

16h40 – 18h – Contribuições e debate da plenária, definição de próximas agendas e encaminhamentos para
o documento de posição 

. Dudu Colombo - Prefeito de Bagé (RS) e Vice-presidente da FNP para assuntos de cidades da faixa de
fronteira;

. Prefeito de Uruguaiana (RS), Luiz Augusto Schneider.

 

Novo Portal das Transferências Voluntárias do Governo Federal e Nova
Relação de Parcerias com o Estado: Fomento e Colaboração  Lei n°
13.019/2014
08/04 - 18h às 19h Local: Sala 2

Novo Portal das Transferências Voluntárias da União - SICONV

 

Secretário  de Logística e Tecnologia da Informação - Cristiano Rocha Heckert e equipe

Saudações iniciais – 3 min

Novo Portal das Transferências Voluntárias da União – Slides – 12 min

Navegação no Portal – 5 min

Perguntas e respostas – 8 min

Considerações finais – 2 min

 

 

MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Assessora Especial do Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República - Laís de Figueiredo
Lopes 
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Saudações inicias – 3 min

Apresentação Nova Ralação de Parcerias com o Estado: Fomento e Colaboração - Lei n° 13.019/2014  – Slides
– 15 min

Perguntas e respostas – 10 min

Considerações finais – 2 min

 

O Papel dos Municípios no Cadastro Ambiental Rural
09/04 - 09h às 12h15 Local: Sala 4

A reunião objetiva debater o papel dos municípios nas ações de apoio institucional e de articulação e
mobilização dos agricultores no processo de implementação do cadastro ambiental rural (CAR).

 

Programação:

09h – Abertura: Ministério do Meio Ambiente (Código Florestal, CAR, SICAR, iniciativas do MMA) 

09h30 - Iniciativas de sucesso para implementação do CAR em nível municipal (Município/Experiência I)

10h – Intervalo

10h15 – Iniciativas de sucesso para implementação do CAR em nível municipal (Município/Experiência II)

10h45 – Iniciativas de sucesso para implementação do CAR em nível municipal (Município/Experiência III)

11hh15 - Sugestões para o envolvimento dos municípios

11h45 - Debates

12h30 -Encerramento

 

Oficina sobre o Índice de Gestão Descentralizada: Recursos Financeiros
para o Aprimoramento e Qualificação da Assistência Social Municipal
09/04 - 08h às 12h15 Local: Auditório Buriti

 

8h00 – Oficina: Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família (IGD-PBF)

Palestrante: Sérgio Monteiro da Silva

Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (SENARC)

 

09h00 – Oficina:Execução dos recursos fundo a fundo no âmbito do SUAS

Palestrante: Dulcelena Alves Vaz Martins

Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS)

 

10h00 – Oficina: Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do trabalho (ACESSUAS TRABALHO)

Palestrante: Luiz Müller

Secretaria Extraordinária para Superação da Extrema Pobreza (SESEP)
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Oficina: A Mobilidade Urbana e o Direito à Cidade
09/04 - 14h às 18h Local: Sala 8

Oficina de capacitação para a melhor compreensão dos principais conceitos e recomendações relativos à
mobilidade urbana e o direito à cidade. Casos práticos de São Paulo e Santos.

 

14:00 – 15:30: Dimensões conceituais e institucionais da mobilidade urbana para à ativação do direito à
cidade 

• Objetivos da pesquisa “Fortalecendo o Direito Urbanístico e a Mobilidade Urbana para a Efetivação do
Direito à Cidade”

• Dimensões conceituais da mobilidade urbana: (i) Eficiência na escolha do investimento do gasto público; (ii)
Governança Pública e o embate “regressividade versus progressividade” dos investimentos e das políticas
 públicas; (iii) Qualidade do sistema; (iv) Tecnologia e meio ambiente; e (v) Competitividade e produtividade
das cidades

• Os conflitos na mobilidade urbana

• A evolução do marco legal da mobilidade urbana no Brasil

• Avanços e desafios nas pautas de mobilidade urbana nas cidades de São Paulo e Santos e respectivas
regiões metropolitanas

15:30: Intervalo 

15:45 – 16:30: Experiências internacionais bem sucedidas de gestão de serviços de mobilidade urbana e
integração de políticas públicas 

16:30 – 17:30: Oficina participativa: processo, desafios e oportunidades: reflexão sobre o processo de gestão
da mobilidade urbana nas cidades brasileiras

 

Oficina: PMAT Automático
09/04 - 14h às 16h Local: Sala 2

A Oficina objetiva oportunizar aos municípios interessados a possibilidade um melhor entendimento do
Programa PMAT e das principais etapas necessárias a sua contratação.

 

Duração: 02 horas

 

Palestrante: Amaury Tomoya Kakumori - Gerente Executivo - Gerência Nacional Pessoa Jurídica Pública da
Caixa Econômica Federal

Temas Abordados: 

•         O Programa;

•         Principais etapas para contratação;

•         Entes envolvidos no processo;

•         Apresentação dos modelos necessários para elaboração e contratação;

•         Tira dúvidas.

 

Política de Direitos Humanos para os Municípios
09/04 - 10h às 12h15 Local: Sala 6
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Apresentação das Políticas e Programas de Direitos Humanos voltadas para os Municípios: Crianças e
Adolescentes, Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Direitos de Pessoas com Deficiência, Conselhos
Tutelares e outros.

 

Programação:

10h às 11h30 - Apresentação das Políticas  e Programas

1. Políticas e Programas de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos – Expositor: representante da
SNPDDH – SDH/PR;

2. Políticas e Programas de Promoção dos Direitos  da Criança e do Adolescente – Expositor: representante
da SNPDCA – SDH/PR;

3. Políticas e Programas de Promoção  dos Direitos  da Pessoa com Deficiência – Expositor: representante da
SNPD – SDH/PR;

11h30 às 12h15 - Debate com os Participantes: 

 

Políticas para os assentamentos e regularização de terras.
08/04 - 18h às 19h30 Local: Sala 1

18h – Políticas para os assentamentos e regularização de terras. 

Participação de representantes do INCRA e da SERFAL/MDA

Local: Sala 1, térreo.

 

19h – Reunião com prefeitos da Amazônia Legal

Coordenação da SERFAL/MDA

Local: Sala 1, térreo.

 

Reunião com Estados e Municípios beneficiados pela construção da
Ferrovia Alto Araguaia MT/Jataí  GO/ Uberlândia  MG
07/04 - 09h às 12h15 Local: Sala 10

O encontro objetiva promover debates em busca de uma articulação federativa com estados e municípios
favorecidos pela construção da ferrovia Alto Araguaia MT/Jataí-GO/Uberlândia MG.

Reunião da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio
Ambiente  ANAMMA
09/04 - 14h às 18h Local: Sala 11

Reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Ciência,
Tecnologia e Inovação
07/04 - 09h às 12h30 Local: Sala 11

9h15 - Abertura

Palestra do Prof. Álvaro Oliveira – Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas.

 

9h45 - Mesa Redonda com a Defensoria Pública da União

10h15 - Mensagem de Marcelo Vivacqua.
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10h30 - Franqueamento da palavra para os Diretores do Fórum fazerem seus encaminhamentos.

11h30 - Votação dos encaminhamentos.

12:00 - Apresentação RFID – Identificação por Radiofrequência.

12h:15 - Eleição do Fórum Biênio 2015/2016

12h30 - Encerramento.

 

Reunião extraordinária do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes
Públicos de Transporte Urbano e Trânsito
07/04 - 14h30 às 18h Local: Sala 9

Será APRESENTADO E DEBATIDO O NOVO ESTUDO DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO, trabalho que vem sendo

desenvolvido nos últimos meses por técnicos especializados que integram um Grupo de Trabalho coordenado pelo

próprio Fórum Nacional de Secretários e a Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), com apoio da Frente

Nacional de Prefeitos (FNP) e da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano (NTU), segue o programa

preliminar:

 

Programação:

 

14h30 às 18h00

 

Abertura: José Fortunati – Prefeito de Porto Alegre/RS e Presidente da Frente Nacional de Prefeitos – FNP; Vanderlei Luis

Cappellari – Presidente da EPTC de Porto Alegre e Vice Presidente de Transportes do Fórum Nacional de Secretários e

Dirigentes Públicos de Transporte Urbano e Trânsito; Ailton Brasiliense Pires – Presidente da Associação Nacional de

Transportes Públicos – ANTP e Marcos Bicalho dos Santos – Diretor Administrativo e Institucional da Associação Nacional

das Empresas de Transporte Coletivo Urbano – NTU

 

Participação: Antônio Pannunzio – Prefeito de Sorocaba e Vice-Presidente da Frente Nacional de Prefeitos para o Tema

Mobilidade Urbana; Sebastião Almeida – Prefeito de Guarulhos/SP, Gilberto Kassab – Ministro das Cidades e Dario Rais

Lopes – Secretário Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana – SEMOB – Ministério das Cidades

 

Apresentação do Novo Estudo da Tarifa do Transporte Coletivo:

Expositores: Luiz Carlos Mantovani Néspoli (Branco) – Superintendente e Olivia Aroucha – Assessora Técnica - da

Associação Nacional de Transportes Públicos – ANTP

 

 

Debate com todos os secretários presentes.

Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Secretários e Gestores
Municipais de Relações Internacionais  FONARI
07/04 - 14h às 17h Local: Buriti 3

A Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Relações Internacionais
(FONARI) congregará gestores (municipais e estaduais) e representantes da área de Relações Internacionais
para discussão de temas como a Cooperação Internacional Descentralizada, atuação internacional dos entes
subnacionais e a participação em redes de cidades e foros multilaterais.
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Pautas:

- anuidades das redes de cidades;

- estatuto do FONARI;

- informe FLACMA - CGLU - Mercocidades;

- candidaturas coordenação FONARI 2016-2017;

- balanço FONARI 2014.

 

As sugestões de pauta para a Reunião Ordinária do FONARI podem ser enviadas até o dia 25 de março e as confirmações
de participação podem ser enviadas ao e-mail cord.fonari@gmail.com até o dia 03 de abril.

 

Reunião para Instituição do Fórum Nacional de Secretários Municipais
de Licenciamentos
07/04 - 14h às 18h Local: Sala 2

Reunião para formalizar a criação do Fórum de Secretários Municipais de Licenciamento Urbano e Habitação
e debater  sobre a criação de processos mais transparentes na liberação de alvarás de construção, custos e
gargalos na construção civil além e compartilhar boas práticas. 

 

14h – Apresentação do Fórum de Secretários de Licenciamento. Boas Vindas e informes iniciais

 

14:30h às 16h – A agenda política e o fortalecimento de estruturas de apoio e fomento as atividades do
licenciamento nos municípios brasileiros.

Apresentação de Cases de Sucesso: São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Fortaleza (CE)

 

16h às 16:30h – Coffee Break

 

16:30h –  Formação da Comissão Executiva Nacional do Fórum de Secretários e Dirigentes

 

17h às 18h – Elaboração de Calendário de Atividades para 2015

 

18h – Encerramento

 

Reunião Técnica sobre a Organização da Subrede Analítica (controle
de qualidade) e Coleta de Amostras para Monitoramento Laboratorial
de Alimentos  ANVISA
09/04 - 09h às 12h30 Local: Sala 5

O evento irá  discutir o monitoramento das ações referentes à Portaria 2801/2012 que institui  incentivo
financeiro para o fortalecimento das ações de monitoramento de alimentos, incluindo o Guia de Coleta de
Amostras. Será destinado aos órgãos de Vigilância Sanitária (VISA) dos estados, dos municípios das capitais e
Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen) e servidores da Anvisa.
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Programação:

 

9h às 10h

Monitoramento das ações referentes a Portaria 2801/2012 – Incentivo Financeiro para o Fortalecimento das
Ações de Monitoramento de Alimentos 

Laís Santana Dantas – Gerente de Laboratórios de Saúde Pública - GELAS/Anvisa

 

10h às 11h30

Guia de Coleta de Amostras

Laís Santana Dantas – Gerente de Laboratórios de Saúde Pública - GELAS/Anvisa

 

11h30 às 12h30 Momento para diálogo

 

12h30 Encerramento 

 

Seminário Brasil Mais Simples 2015
09/04 - 08h30 às 18h Local: Auditório Planalto

 

10/04 - (Sebrae 605 Sul)

 

PROGRAMAÇÃO

 

DIA 09/04 (Centro de Convenções Ulysses Guimarães)

 

8h30 Abertura

• Simplificação de Registro e Licenciamento de Negócios, Guilherme Afif Domingos, Ministro da Secretaria da
Micro e Pequena Empresa.

 

9h Painel: Convergência Federativa em Prol do Desenvolvimento

 

Coordenador:

• José Fortunati, prefeito de Porto Alegre e presidente da Frente Nacional de Prefeitos

 

Debatedores:

• Luiz Eduardo Pereira Barretto, diretor-presidente do Sebrae Nacional

• Guilherme Afif Domingos, Ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa.

• Patrus Ananias de Sousa, Ministro do Desenvolvimento Agrário.



07/04/2015 Programação para Impressão

http://emds.fnp.org.br/programacaoparaimpressao?view=menu&tmpl=component 54/63

• Vinícius Nobre Lages, Ministro do Turismo

• Jorge Gerdau, Movimento Brasil Competitivo

• Silvio Magalhães Barros II, secretário de Desenvolvimento do Estado do Paraná

• Djalma Machado, secretário de Desenvolvimento de Camaçari - BA e representante do Fórum de
Secretários e Dirigentes Municipais de Desenvolvimento Econômico

 

11h – Pausa para Posse da Diretoria da FNP

 

13h - Almoço

 

14h30 - Painel: Simplificação, Registro e Licenciamento de Negócios

 

• Implementação da REDESIM,

Carlos Leony Fonseca da Cunha, Secretaria de Competitividade e Gestão da SMPE

Daniel Belmiro Fontes, coordenador-Geral de Gestão de Cadastros

 

• Solução Normativa para Simplificação

José Levi de Mello Amaral Júnior, assessor jurídico da SMPE

Rodrigo Pirajá Wienskoski, diretor jurídico e administrativo da São Paulo Negócios Financeiros

 

16h30 Painel: Novos desafios para a regulamentação e funcionamento de empresas sem estabelecimento

 

Mesa 1: A regulamentação de empresas sem estabelecimento

Moderador:

• José Constantino de Bastos Júnior, secretário de Racionalização e Simplificação da SMPE

 

Painelistas:

• O cenário da regulamentação Sanitária, Denise de Oliveira Resende Gerente - Geral de Alimentos/GGALI –
ANVISA

• Boa prática do Município de Belo Horizonte/MG, Marcelo de Sousa e Silva, secretário de Desenvolvimento
de Belo Horizonte.

• A simplificação do processo de licenciamento no âmbito dos Corpos de Bombeiros, Capitão
BombeiroRodrigo Quintino.

• Organização dos empresários de Food Trucks, Bruno Cajado,Associação Brasiliense de Food Trucks

 

Mesa 2: Empreendedorismo e a nova ocupação do espaço público

Moderador:

• Reginaldo Luiz dos Santos Cordeiro,  secretário de Licenciamento Urbano de Curitiba
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Painelistas:

• Germana Barros, analista técnica do Sebrae Nacional.

• Paulo Solmucci Júnior, presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e restaurantes (ABRASEL)

• Antônio Paulo Vogel, secretário de Gestão Administrativa e Desburocratização do GDF

 

18h - Encerramento

 

Dia 10/04 (Sebrae 605 Sul)

 

9h - Oficinas Temáticas: Avanços e Desafios para o Licenciamento Empresarial

Oficina 1: Bombeiros

Oficina 2: Vigilância Sanitária

Oficina 3: Meio Ambiente

Oficina 4: Empresa sem estabelecimento

 

Seminário Nacional da Rede de Gestores de Políticas Públicas de
Economia Solidária: Desenvolvimento Sustentável com Trabalho
Decente e Solidário
07/04 - 09h às 17h Local: ver programação

Rede de Gestores de Economia Solidária

07/04 - 09h às 12h15 Local: Sala 1

A Reunião da Rede de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária objetiva tratar de temas relativos
à natureza, objetivos e representações da rede, entre outras atividades de diálogo e troca entre os gestores.

 

II Encontro Brasil e França de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária

07/04 - 14h às 17h Local: Sala 1

O II Encontro Brasil e França de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária objetiva aprofundar o
intercâmbio das experiências de politicas públicas de economia solidária e dar continuidade ao diálogo
aberto em 2014, na III CONAES em Brasília/DF.

 

Reunião de Gestores Estaduais de Políticas Públicas de Economia Solidária

09/04 - 14h às 17h30 Local: Sala 1

A reunião objetiva promover processos participativos de intercâmbio que possibilitem o aprimoramento das
estratégias, metodologias e instrumentos de promoção da economia solidária nos estados com vistas ao
desenvolvimento territorial sustentável.

 

Reunião de Gestores sobre Finanças Solidárias e Desenvolvimento Local

09/04 – 14h às 18h Local: Sala 12

Diálogo entre João Joaquim de Melo Neto, Coordenador Geral do Banco Palmas de Fortaleza/CE e gestores
de políticas públicas de Economia Solidária, sobre a experiência exitosa do Banco Comunitário de Palmas
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--

Arquivos de apoio

Boletim Eletrônico (/images/pdf/BOLETIM-ELETRONICO-02-04-15.pdf)

O sistema financeiro atual trava o desenvolvimento econômico do país (/images/pdf/15-02a-BANCOS-O-sistema-
financeiro-4.pdf)

 

Boas Práticas

A Iniciativa de Prospetridade das Cidades
08/04 - 15h45 às 17h15 Local: Praça de Boas Práticas, Sala A

Instituição: ONU-Habitat

"A Iniciativa de Prospetridade das Cidades " é a mais nova ação global da ONU Habitat que visa reforçar as
capacidades locais para as cidades para o bem-estar e prosperidade através de uma nova ferramenta de
monitoramento (índice de prosperidade municipal) um diálogo político com base em uma estrutura
conceitual (a roda da prosperidade) e da criação de planos de ação com soluções urbanas sustentáveis. A
palestra apresenta tanto a origem do índice de prosperidade da cidade e sua evolução em uma iniciativa
global.

Palestrantes convidados

Eduardo Moreno

(/palestrantes/palestrante/111)

Diretor do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento de Capacidades do
ONU-Habitat (Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos)

Confirmado

Desafio das Cidades da Hora do Planeta
08/04 - 19h às 20h30 Local: Praça de Boas Práticas, Sala A

Instituição: ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade / Rede WWF

Práticas: Conjunto de Políticas para Enfrentamento às Mudanças Climáticas da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro

O Desafio das Cidades da Hora do Planeta destaca iniciativas urbanas nos setores de energia, transportes,
gestão de resíduos e construções para a transição a uma economia de baixo carbono e com 100% de
energias renováveis nas próximas décadas. Para a Praça de Boas Práticas, serão analisados os planos de
mitigação das mudanças climáticas das cidades de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, cidades
vencedoras da última edição do evento.

Experiências Municipais Certificadas na Agenda de Compromissos dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM
08/04 - 14h às 15h30 Local: Praça de Boas Práticas, Sala A

Instituição: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República

A Agenda de Compromissos é uma importante ferramenta de apoio à gestão municipal que incentiva os
gestores públicos a acompanharem a implementação e o monitoramento dos indicadores de programas
relacionados às metas do Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Para a oficina, foram convidados
três prefeitos que se destacaram ao melhorar os indicadores sociais e que vão compartilhar a experiência de
implementação da Agenda em seus municípios nas áreas da Segurança Alimentar, Saúde e Educação.

http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/111
http://emds.fnp.org.br/images/pdf/BOLETIM-ELETRONICO-02-04-15.pdf
http://emds.fnp.org.br/images/pdf/15-02a-BANCOS-O-sistema-financeiro-4.pdf
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Palestrantes convidados

Álvaro Felipe Valério

(/palestrantes/palestrante/490)

Prefeito de Clevelândia (PR) Convidado

Carlos Corindon de Araújo

(/palestrantes/palestrante/492)

Prefeito de Fervedouro (MG) Convidado

Paulo Roberto Eccel

(/palestrantes/palestrante/493)

Prefeito de Brusque (SC) Convidado

Objetivos do Milênio (ODM) e Objetivos DE Desenvolvimento
Sustentável (ODS)
09/04 - 09h às 10h30 Local: Praça de Boas Práticas, Sala A

Instituição: PNUD – Programa para as Nações Unidas para o Desenvolvimento

Prática: Oficina de Convivência e Segurança Cidadã

O objetivo da Oficina é apresentar os eixos de trabalho na área da convivência e da segurança cidadã. Os
participantes poderão apreender novas dinâmicas e capacidades de preparação, plano e execução, no
sentido de implementar ações e políticas para o desenvolvimento que se revertam em prevenção social.

Prática 1: Prêmio Davi Capristano e Mostra Brasil aqui tem SUS
08/04 - 14h às 15h30 Local: Praça de Boas Práticas, Sala B

Instituição: CONASEMS – Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde

Prática 1: O município de Pio IX, no Piauí, conseguiu uma expressiva adesão ao programa de pré-natal e
amamentação através de uma estratégica inusitada: utilizando da linguagem e da arte do cordel. Através da
mobilização de artistas, pedagogos e da própria população, o projeto conseguiu articular os escassos
recursos do município com doações de diversos atores para criar uma das mais notáveis mobilizações em
saúde da região.

Palestrantes convidados

Regina Coeli Viana

(/palestrantes/palestrante/311)

Prefeita de Pio IX Convidado

Prêmio Caixa Melhores Práticas em Gestão Local
08/04 - 10h45 às 12h15 Local: Praça de Boas Práticas, Sala A

Prática 1: Bolsão Audi União - Convergência de Ações e Recursos: Integração, Participação e Inclusão Social,
Municipio: Curitiba/PR

A prática apresentou como premissa a proteção de 3.144 famílias que ocupavam a região da várzea de
inundação do Rio Iguaçu, em área de proteção ambiental com histórico de enchentes e impactos
devastadores. A construção de parcerias junto às associações de moradores, à sociedade civil organizada e o
poder público (municipal, estadual e federal), garantiram a participação e a integração da comunidade em
todas as etapas do processo.
Dentre as atividades realizadas incluem-se a entrega de unidades habitacionais, reconstrução de moradias e
regulamentação de lotes.

Prêmio de Boas Práticas – Orçamento Participativo
08/04 - 19h às 20h30 Local: Praça de Boas Práticas, Sala B

Instituição: Rede Brasileira de Orçamento Participativo

O Prêmio de Boas Práticas de Orçamento Participativo é uma distinção anual promovida pela Rede Brasileira
de Orçamento Participativo com o objetivo de reconhecer experiências inovadoras e criativas de democracia
participativa nos governos locais e na sociedade civil, que proporcionem mais igualdade entre os atores na
sociedade, promovendo a cidadania, a inclusão social e a participação cidadã.

http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/311
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/492
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/490
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/493
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Prêmio F. Banco do Brasil de Tecnologia Social  Prática 1: Fossas
Sépticas Econômicas, Cidade: Caratinga (MG)
09/04 - 10h45 às 12h15 Local: Praça de Boas Práticas, Sala B

Oficina discutirá a parceria entre a Secretaria Municipal de Agronegócios e produtores locais e moradores da
cidade de Caratinga (MG) para ampliação do acesso da população ao saneamento adequado que através da
instalação de fossas sépticas econômicas.

Prêmio F. Banco do Brasil de Tecnologia Social  Prática 2: A Horta
Comunitária – Inclusão Social e Produtiva, Cidade: Maringá (PR)
09/04 - 10h45 às 12h15 Local: Praça de Boas Práticas, Sala B

Instituição: Fundação Banco do Brasil

Projeto de reaproveitamento de áreas públicas dentro da cidade de Maringá (PR) para a produção de
alimentos, através do trabalho voluntário e solidário da comunidade monitorados por uma equipe de
técnicos que utiliza o sistema de produção agroecológico.

Prêmio Governarte: a arte do bom governo  Prática 1: Rede Bem Estar,
Cidade: Vitória (ES)
09/04 - 10h45 às 12h15 Local: Praça de Boas Práticas, Sala B

Instituição: Banco Interamericano de Desenvolvimento

Projeto iniciado em 2008 de informatização e interligação de dados da rede de saúde, que permitiu a união
no prontuário eletrônico do paciente, de dados produzidos em formatos diversos (atestado, receita,
radiografia, ultrassonografia), em diferentes épocas, profissionais e locais, usando assinatura digital.

Palestrantes convidados

Luciano Rezende

(/palestrantes/palestrante/320)

Prefeito de Vitória - ES e 2º Vice-presidente de Relações Internacionais da Frente
Nacional de Prefeitos (FNP)

Confirmado

Prêmio Governarte: a arte do bom governo  Prática 2: Democracia
Online, Cidade: Santiago de Cali, Colômbia
09/04 - 10h45 às 12h15 Local: Praça de Boas Práticas, Sala B

Instituição: Banco Interamericano de Desenvolvimento

Projeto de participação e de mobilização de rede social cidadã através de uma plataforma criada pela
prefeitura e o setor privado chamada (www.ciudadanosactivos.com) que permite aos cidadãos publicarem
relatórios, alertas, problemas, projetos cidadãos e conectá-los a zonas geográficas onde acontecem e aos
temas que impactam a população.

Palestrantes convidados

Roberto Reyes

(/palestrantes/palestrante/621)

Diretor CID de Tecnologia da Prefeitura de CalI (Colômbia) Confirmado

Prêmio Mercocidades de Ciência e Tecnologia
09/04 - 09h às 10h30 Local: Praça de Boas Práticas, Sala B

Instituição: Rede Mercocidades

Ativa há 19 anos, a Rede de Mercocidades é uma organização presente, nos países do Mercosul e seus
associados, que desde sua criação vêm apostando em um Mercosul mais justo e acessível ao cidadão. O
Prêmio está em sua oitava edição premiando experiências aplicadas que se utilizem da Ciência e da
Tecnologia para a solução de problemas locais e regionais.

http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/621
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/320
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Palestrantes convidados

Jorge Rodriguez

(/palestrantes/palestrante/619)

Coordenador da Secretaria Técnica Permanente de Mercocidades Confirmado

Prêmio Prefeito Amigo da Criança
08/04 - 09h às 10h30 Local: Praça de Boas Práticas, Sala B

Instituição: Fundação Abrinq

Criado em 1996 pela Fundação Abrinq, o Programa Prefeito Amigo da Criança (PPAC) tem como objetivo
mobilizar e apoiar tecnicamente os municípios na implementação de ações e políticas que resultem em
avanços na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, fortalecendo os mecanismos preconizados
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança.

Palestrantes convidados

Marcio Lacerda

(/palestrantes/palestrante/269)

Prefeito de Belo Horizonte (MG) Confirmado

José Fortunati

(/palestrantes/palestrante/303)

Prefeito de Porto Alegre/RS e presidente da FNP Confirmado

Prêmio Prefeito Empreendedor
08/04 - 15h45 às 17h15 Local: Praça de Boas Práticas, Sala A

Instituição: SEBRAE

Com o Prêmio Prefeito Empreendedor, o Sebrae pretende reconhecer a capacidade administrativa dos
gestores que elaboraram os melhores projetos e implantaram ações em favor do surgimento e do
desenvolvimento de pequenos negócios em seus municípios.

Palestrantes convidados

Denise Donati

(/palestrantes/palestrante/494)

Analista de Políticas Públicas do Sebrae Nacional e Coordenadora do Prêmio
Sebrae Prefeito Empreendedor

Convidado

Selo PROCEL Edificações
09/04 - 14h às 15h30 Local: Praça de Boas Práticas, Sala A

Instituição: Eletrobrás

Lançado em novembro de 2014, o Selo Procel Edificações é outorgado pela Eletrobrás Procel às edificações
de alta eficiência energética do País, tanto na etapa de projeto quanto na etapa do edifício construído. Será
apresentado o projeto de reforma do Bloco B da Esplanada dos Ministérios, ressaltando os pontos críticos e
as estratégias adotadas pela administração pública para a elaboração de um projeto de alta eficiência
energética.

Sustainable Transport Award (STA)  Prática 1: Plano de Mobilidade
Urbana da Cidade de São Paulo (SP)
09/04 - 14h às 15h30 Local: a definir

Instituição: ITDP (Institute for Transportation and Development Policy)

Em 2014, São Paulo expandiu de forma impressionante sua infraestrutura cicloviária e expansão de vias
exclusivas para ônibus, além disso, aprovou um novo Plano Diretor com uma proposta ousada: a eliminação
de número mínimo de vagas de estacionamento para novos empreendimentos em toda a cidade, o que faz
de São Paulo a primeira megalópole a adotar essa medida em toda a sua extensão. 

Sustainable Transport Award (STA)  Prática 2: Plano de Mobilidade
Urbana da Cidade de Belo Horizonte (MG)
09/04 - 14h às 15h30 Local: Praça de Boas Práticas, Sala B

http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/494
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/619
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/269
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/303
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Instituição: ITDP (Institute for Transportation and Development Policy)

Belo Horizonte implementou dois novos corredores rápidos de ônibus (BRT, da sigla em inglês para Bus
Rapid Transit), projetos importantes do Plano Municipal de Mobilidade Urbana da cidade: os corredores
MOVE Cristiano Machado e MOVE Antônio Carlos cobrem hoje 23 quilômetros. A cidade também
transformou o centro da cidade em um ambiente amigável para o pedestre, encorajando as pessoas a
caminhar e a pedalar mais, ao fechar ruas ao trânsito de veículos e implementar 27 quilômetros de
infraestrutura cicloviária.

Sustainable Transport Award (STA)  Prática 3: Plano de Mobilidade
Urbana da Cidade do Rio de Janeiro (RJ)
09/04 - 14h às 15h30 Local: Praça de Boas Práticas, Sala B

Instituição: ITDP (Institute for Transportation and Development Policy)

O Rio de Janeiro tem investido em transporte de alta capacidade e está fazendo progressos permanentes
com a implementação do BRT Transcarioca, o segundo de seus corredores rápidos de ônibus. O novo
corredor tem 39 quilômetros de extensão e já atende uma média de 270.000 passageiros por dia, e
recentemente recebeu o selo Ouro de acordo com o internacionalmente reconhecido Padrão de Qualidade
BRT.

União Europeia no Brasil  Prática 1: Experiência intermunicipal e
comunitária do Grande Porte na gestão, valorização e tratamento dos
resíduos urbanos
09/04 - 15h45 às 17h30 Local: Praça de Boas Práticas, Sala A

Instituição: LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto

A LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto – vem sendo reconhecida pela
gestão integrada de resíduos, recuperando e ampliando infra-estruturas, complementadas com campanhas
de sensibilização junto da população de Porto, em Portugal. A estratégia envolveu o tratamento e
confinamento dos RU, completadas por um Aterro Sanitário para receção dos rejeitados e de resíduos
previamente preparados.

Palestrantes convidados

Alexandre Ventura

(/palestrantes/palestrante/496)

Coordenador da Área de Edducação Ambiental Confirmado

Joana Felicia

(/palestrantes/palestrante/497)

Vereadora da Prefeitura de Matosinhos Confirmado

União Europeia no Brasil  Prática 2: Mobilidade Urbana. Experiência da
STIF no planeamento e financiamento dos transportes públicos na
região urbana do Grande Paris
09/04 - 15h45 às 17h30 Local: Praça de Boas Práticas, Sala A

Instituição: LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto

O STIF - Sindicato dos Transportes da região Ile de France, na França - é a autoridade organizadora e
responsável do financiamento, organização e qualidade dos transportes públicos da região Ile de France,
responsável pela aplicação do instrumento de assistência técnica e troca de informação que apoia as
administrações públicas em no desenho de soluções para mobilidade urbana.

Palestrantes convidados

Jean Cristofe Monnet

(/palestrantes/palestrante/498)

Coordenadora da Área Internacional da LIPOR Confirmado

WEGO Award  Prática 1: Boas Práticas em governança eletrônica; San

http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/498
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/497
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/496
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WEGO Award  Prática 1: Boas Práticas em governança eletrônica; San
Fernando, Filipinas
08/04 - 10h45 às 12h15 Local: Praça de Boas Práticas, Sala B

Membros do executivo e legislativo da cidade de San Fernando (Filipinas) apresentarão uma breve
introdução sobre o perfil básico e acessibilidade da cidade, assim como o quadro de governança e a
dinâmica do Plano Estratégico de Sistemas de Informação para os outros sistemas de governo
implementadas pelo governo da cidade.

Palestrantes convidados

Pablo C. Ortega

(/palestrantes/palestrante/304)

Prefeito de San Fernando Confirmado

Andre H. Dacanay

(/palestrantes/palestrante/305)

Vereador de San Fernando Confirmado

WEGO Award  Prática 2: Desafios e Realizações em Transporte Urbano
Sustentável de Seul; Seul, Coreia do Sul
08/04 - 10h45 às 12h15 Local: Praça de Boas Práticas, Sala B

Como medida para administrar o intenso consgestionamento, a cidade de Seul introduziu um Sistema
Inteligente de Transporte (ITS) através de cartões eletrônicos integrados que cobriam os serviços de ônibus,
metrôs e trens de toda a área metropolitana. Um dos componentes mais inovadores do sistema é a provisão
inteligente de tarifas que oferecia descontos de acordo com a distância de partida e destino.

Palestrantes convidados

Yoon, Jongjang

(/palestrantes/palestrante/309)

Diretor Geral de Transportes de Seul Confirmado

Park, Youngwook

(/palestrantes/palestrante/310)

Chefe de tecnologia (CTO) Global Business Group Confirmado

World Smart Cities Award
08/04 - 09h às 10h30 Local: Praça de Boas Práticas, Sala A

Instituição: Smart City Expo World Congress

O World Smart Cities Awards é uma iniciativa pioneira, que reconhece soluções e estratégias de todo o
mundo que têm contribuído para o desenvolvimento do conceito de cidade inteligente. O objetivo do prêmio
é estimular o desenvolvimento das cidades, buscando uma sociedade sustentável e inteligente por meio de
avanços em tecnologia, governança, energia e mobilidade.

Palestrantes convidados

Luis Gómez

(/palestrantes/palestrante/332)

Diretor International do Smart City Expo World Congress  Confirmado

Ponto de Encontro
O Ponto de Encontro oferece um espaço exclusivo para que os próprios participantes ofereçam conteúdo e sejam
responsáveis pelas conversas que queiram ter.

O Espaço ficará localizado em local de movimentação no EMDS, junto a Praça de Boas Práticas. 

Serão 10 espaços, na forma de mesas redondas com cadeiras, durante o dia 8 e 9 de abril.

Teremos nos dois dias os seguintes horários:

 

http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/332
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/304
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/305
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/310
http://emds.fnp.org.br/palestrantes/palestrante/309


07/04/2015 Programação para Impressão

http://emds.fnp.org.br/programacaoparaimpressao?view=menu&tmpl=component 62/63

Horário 1: 9h00 / 10h30

Horário 2: 10h45 / 12h15

Horário 3: 12h30 / 13h45

Horário 4: 14h00 / 15h30

Horário 5: 15h45 / 17h30

 

Como o local é um espaço aberto e compartilhado, não teremos infraestrutura de microfone nem projeção. A ideia
é que as reuniões e encontros sejam informais, para grupos de 2-3 pessoas até 40 (mais do que isso fica difícil por
causa do barulho e limite de espaço). 

Para propor uma atividade, envie um e-mail para emds@cocriar.com.br (mailto:emds@cocriar.com.br) com as
seguintes informações:

- Nome da sessão/conversa/evento

- Organização ou pessoa proponente

- Dia e horário proposto (se a atividade continuar em mais de um horário, favor indicar)

- Telefone e pessoa de contato

- Estimativa de participantes (se houver)

Incluiremos a atividade na grade abaixo, atualizada diariamente, e durante o evento em tempo real no próprio local
e aplicativo para celular.

 

Programação atualizada em 13/03/2015 

(novas atividades poderão ser propostas a qualquer momento antes e durante o EMDS, por qualquer participante
inscrito do Encontro)

8 de abril
08/04 - 09h às 17h30 Local: Ponto de Encontro

9h00 - 10h30
- Encontros bilaterais de gestores de economia solidária franceses e brasileiros

10h45 - 12h15
- Encontros bilaterais de gestores de economia solidária franceses e brasileiros - continuação
- “Lançamento do livro e exposição: o Urbanismo Ecológico”
- Reunião Delegação Italiana – SAF

12h30 - 13h45
- Encontros bilaterais de gestores de economia solidária franceses e brasileiros - continuação

14h00 - 15h30
- "Capacidades Estatais para o Desenvolvimento: Uma Proposta Metodológica para o Planejamento e a
Gestão de Governos Municipais" (Eduardo Grin)
- Cooperação Técnica Internacional para o Desenvolvimento Local Sustentável

15h45 - 17h30

mailto:emds@cocriar.com.br
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- Apresentação da pesquisa IBAM sobre aplicação do SINASE nas cidades capitais (16h)
- Desenvolvimento de Projetos para Aeroportos Regionais
- Geotecnologia aplicada à Justiça Fiscal

9 de abril
09/04 - 09h às 17h30 Local: Ponto de Encontro

9h00 - 10h30
- Cooperation with WeGO
- Apresentação do edital do Programa de capacitação (modalidade ensino a distância e estagio residencial)
do Curso técnico: Planejamento para - sustentabilidade
- Apresentação do Sistema GETDOCS - Sistema Gestor e logístico de documentos on line
- Desenvolvimento de Projetos para Aeroportos Regionais

10h45 - 12h15
- Cooperation with WeGO - continuação
- Encontros bilaterais de gestores de economia solidária franceses e brasileiros

12h30 - 13h45
- Encontros bilaterais de gestores de economia solidária franceses e brasileiros
- CONSÓRCIOS PÚBLICOS: NOSSOS DESAFIOS

14h00 - 15h30
- Cooperation with WeGO - continuação



ANEXO VII



` 

  

 

 

 

 

 Setor de Rádio e TV Sul (SRTVS), Edifício Record, Sala 603 – Brasília (DF) – CEP.: 70340-910 - Fone (61) 3044-9800 

www.emds.fnp.org.br - e-mail: secretaria@fnp.org.br 

 

 
III Encontro Nacional de Cidades Fronteiriças 

 
Centro de Convenções Ulysses Guimarães, SDC Eixo Monumental - Lote 05, Brasília / DF  

07 de abril de 2015 14h – 18h 
 

14h – 14h40 - Boas-vindas, Contextualização e Avanços dos Encontros  
. Irani Braga Ramos, Secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração; 
. Olavo Noleto, Subchefe de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais 
da Presidência da República;  
. José Fortunati, Prefeito de Porto Alegre (RS) e Presidente da FNP; 
. Dudu Colombo, Prefeito de Bagé (RS) e Vice-presidente da FNP para Assuntos de 
Cidades da Faixa de Fronteira; 
. Sergio Barrios, Diretor Geral de Relações Internacionais da Prefeitura de Rosário 
(Argentina) e representante da Secretaria Executiva da Rede Mercocidades.   
 
14h40 – 15h20 – O Desenvolvimento da Fronteira e o Congresso Nacional   
MODERADOR: Prefeito de Bagé (RS), Dudu Colombo; 
. Senadora Ana Amélia (PP – RS) – Relatora da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional do Senado Federal; 
. Deputada Federal Jô Moraes (PCdoB – MG) – Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores e Segurança Nacional da Câmara dos Deputados; 
. Deputado Federal Afonso Motta (PDT-RS); 
. Deputado Federal Bohn Gass (PT - RS); 
Informes e acolhimento de sugestões de Plano de trabalho da Frente Parlamentar Mista 
para o Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. 
 
15h20 – 16h – Legislação e Desenvolvimento Econômico da Fronteira  
MODERADOR: Prefeito de Santana do Livramento (RS), Glauber Lima; 
. José Carlos de Araújo, Coordenador Geral de Administração Aduaneira da Receita 
Federal do Brasil;  
Informes, avanços e cronograma da regulamentação dos free shops na fronteira.  
. Ministra Eugenia Barthelmess, Diretora do Departamento da América do Sul I do 
Ministério das Relações Exteriores; 
Acordos binacionais;  
. Denise Yoshie Takahashi Obara, Gerente de Operações e Países do FONPLATA (Fundo 
Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata); 
Oportunidades de Financiamento para Municípios de Fronteira. 
 
16h – 16h40 – Ações Consorciadas de Fronteira  
MODERADOR: Paula Ravanelli, Assessora Especial da Subchefia de Assuntos 
Federativos da Presidência da República;  
. Bruno Quick, Gerente de Políticas Públicas do SEBRAE; 
Experiências e planos do Programa Líder; 
. Denis Soares, Coordenador-Geral da Secretaria de Planejamento e Investimentos 
Estratégicos – Ministério do Planejamento; 
Construção do PPA territorial.  
 
16h40 – 18h – Contribuições e debate da plenária, definição de próximas agendas e 
encaminhamentos para o documento de posição  
. Dudu Colombo - Prefeito de Bagé (RS) e Vice-presidente da FNP para assuntos de 
cidades da faixa de fronteira; 
. Prefeito de Uruguaiana (RS), Luiz Augusto Schneider. 



ANEXO VIII







LOCALIZAÇÃO – MUNICÍPIOS DO 
CIF



LOCALIZAÇÃO – MAPA AMÉRICA 
DO SUL 

 Estados do 
CIF



LEI DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 

Criada pelo ex-presidente Lula, a Lei 
11.107/2005, regulamentada pelo Decreto 
6.017/2007, inaugurou um novo momento na 
vida dos pequenos municípios. 



















As obras iniciaram em 
2012. 



INAUGURADA EM 
2013





Posse dos professores e 
funcionário do IFPR em 

2015.

Audiências para a 
instalação do IFPR e 
Unila.









Assinatura da Ordem de Serviço para EVTEA em 
Outubro de 2014.



MODERNIZAÇÃO  E AMPLIAÇÃO DA BR 163: Obra iniciada em 
2013, além de modernizar este importante corredor viário, vai 
garantir mais segurança aos motoristas. Valor do investimento 
R$ 110 milhões.



PRODUTO LOCAL



Obra em processo de 
licitação. 





INSTALAÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA – GGI-I



PRÊMIO
S 

Prêmio Prefeito Empreendedor do 
SEBRAE/SC, na categoria “Melhor 

Projeto”

Prêmio Prefeito Empreendedor do 
SEBRAE Nacional - 2014

Missão Internacional do SEBRAE para Dubai, Sidney e Nova 
Zelândia 



AGEND
AS 



RESULTADOS DA INTEGRAÇÃO 

AGEND
AS 



Agenda com o ministro da Integração, 
Fernando Bezerra. 

AGEND
AS 



Agenda com Vicente Trevas, Vanio dos Santos e 
Wilson Zarpelon. 

AGEND
AS 



Agenda com o ministro do MDA, Pepe 
Vargas. 

AGEND
AS 



AGEND
AS 

Inauguração da sede do Consórcio Intermunicipal 
da Fronteira 



altairrittes@gmail.com
(49) 8418.4466

CONTATO
:

mailto:altairrittes@gmail.com
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CDIF
Comissão Permanente para o 

Desenvolvimento e a Integração
da Faixa de Fronteira

Brasília, 06 de abril de 2015

Ministério da Integração Nacional
Secretaria de Desenvolvimento Regional



A Faixa de Fronteira

150 km de largura 1

27% do território 3

588 municípios 6

830 cidades gêmeas

122 municípios lindeiros 7

910,9 milhões de habitantes

15,7 mil km de Fronteira 2

11 estados brasileiros 5

10 países da América do Sul 4



Historicamente, devido ao distanciamento dos centros 
econômicos e políticos, a Faixa de Fronteira foi 
marginalizada do debate e das decisões políticas 
nacionais, caracterizando-se, atualmente, pela baixa 
densidade demográfica, baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) de seus municípios e 
reiterados problemas relacionados à violência, ao crime 
organizado, ao tráfico de armas e drogas, à exploração 
sexual, ao trabalho infantil, ao comércio ilegal, à falta 
de infraestrutura social e produtiva, dentre outros.

Ministério da Integração Nacional
Secretaria de Desenvolvimento Regional



Objetivo Convergência
Meta PNDR II: Nenhuma microrregião brasileira com 
RDPc abaixo de 75% da média brasileira   



 Configuração regional 
fortemente marcada pela 
história da formação do 
país.

 Constituíram-se 
importantes economias 
regionais voltadas para o 
mercado externo e 
relativamente isoladas 
entre si.

 Determina o padrão de 
ocupação populacional do 
país -> Desigualdades 
Regionais



 Atuação 
fragmentada sem 
estratégia indutora 
do Governo Federal
 Preservação da 
soberania
 Fronteira = 
segurança
 Critérios: inibiram 
ou restringiram 
projetos de 
integração e 
desenvolvimento

Faixa de Fronteira



Decreto de 08 de Setembro de 2010

Finalidade

Institui a Comissão Permanente para o Desenvolvimento 
e a Integração da Faixa de Fronteira - CDIF

Propor medidas e coordenar ações que 
visem o desenvolvimento de iniciativas 
necessárias à atuação do Governo Federal 
na Faixa de Fronteira



Decreto de 08 de Setembro de 2010

Integrantes

Ministério da Integração Nacional (coordenação)

Secretaria de Relações Institucionais da 
Presidência da República

Ministério do Desenvolvimento Indústria e 
Comércio Exterior

Ministério das Relações Exteriores

Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República

Ministério do Turismo

Ministério da Fazenda

Ministério da Defesa

Ministério da Educação

Ministério da Saúde

Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome

Ministério do Meio Ambiente

Ministério do Trabalho e Emprego

Ministério da Justiça

Ministério do Desenvolvimento Agrário

Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Ministério da Pesca e Aqüicultura

Ministério da Previdência Social

Ministério da Cultura

Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão

Institui a CDIF



Decreto de 08 de Setembro de 2010

Convidados

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

Institui a CDIF

Associação Brasileira de Municípios

Confederação Nacional de Municípios

Frente Nacional de Prefeitos

Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu

Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul - CODESUL

Fórum de Governadores da Amazônia Legal



1
Dialogar com instituições atuantes na Faixa de Fronteira do 
Estado visando:

2
Identificar e priorizar os principais problemas e 
oportunidades para a atuação do poder público

Sistematizar as demandas locais

Analisar propostas de ações

Formular Planos Regionalizados de 
Desenvolvimento e Integração Fronteiriços 
(PDIFs)

Núcleos Estaduais

Objetivos:



Objetivos Centrais

5 Estimular maior coordenação e sinergia das ações federais voltadas para a 
Faixa de Fronteira;

1 Mudar a imagem da fronteira, retirando seu status de região problema e 
reconhecendo-a como o principal território para a integração dos cidadãos 
sulamericanos;

2 Fomentar investimentos que tragam benefícios diretos à população fronteiriça e 
não apenas aqueles gerados pelas necessidades dos grandes centros do país;

3 Ampliar o espaço dos territórios fronteiriços na agenda governamental;

4 Aprimorar a capacidade técnica dos municípios de fronteira para elaboração de 
projetos;



Estágio atual dos trabalhos:

1
Identificação das ações governamentais federais com potencial 
para atender as demandas identificadas pelos Núcleos;

3
Interação permanente com os Núcleos para a identificação de 
novos projetos e a busca de soluções conjuntas;

2
Articulação com os Núcleos  visando auxiliá-los no acesso 
aos programas federais;

4 Ampliação do espaço da Fronteira na agenda governamental;

5
Aprofundamento do debate sobre o conceito de “Cooperação 
Transfonteiriça” e busca de sua formalização na legislação;



Iniciativas impulsionadas pela Ministério da Integração Nacional

1 Priorização das cidades-gêmeas em políticas públicas de integração;

2 Fomento à formação de redes de universidades de fronteira;

3 Apoio e parceria com a Frente Parlamentar da Fronteira;

4 Ampliação do debate sobre Cooperação Transfronteiriça junto aos 
principais atores locais e federais;

5 Proposta de inclusão dos municípios de fronteira no PAC 3.



Cooperação Transfronteiriça no Brasil

1 Conceito de “Cooperação Transfonteiriça” ainda não consolidado e 
reconhecido oficialmente;

2 Forte demanda dos governos locais, que implementam algumas ações 
informais;

3
Obstáculos para o financiamento: dependência de recursos 
internacionais e impedimentos legais para empregar dotações 
orçamentárias;

4 Baixo poder político dos territórios fronteiriços;

5 Baixa capacidade técnica dos municípios de fronteira para elaboração 
de projetos;

6 Grande dependência das Chancelarias e dos órgãos dos governos 
nacionais.



Integração Fronteiriça no contexto Supranacional

União Europeia – 2006 – Institui os Agrupamentos Europeus de Cooperação 
Territorial (AECTs) - REGULAMENTO (CE) No 1082/2006

Justificativas:

-“O desenvolvimento harmonioso da Comunidade no seu conjunto e o 
reforço da coesão económica, social e territorial implicam um reforço da 
cooperação territorial.”

-“Cumpre adoptar medidas para paliar as sérias dificuldades que os 
Estados-Membros e, em particular, as autoridades regionais e locais têm de 
enfrentar para executar e gerir ações de cooperação territorial no quadro de 
legislações e procedimentos nacionais diferentes.”

-“A fim de eliminar os obstáculos à cooperação territorial, é necessário criar 
um instrumento de cooperação a nível comunitário destinado à criação no 
território da Comunidade de agrupamentos de cooperação dotados de 
personalidade jurídica, designados (...) AECT.”

-“Os AECT deverão ter capacidade para agir em nome dos respectivos 
membros, designadamente das autoridades regionais e locais que o 
constituem.”

-É conveniente precisar que as competências exercidas pelas autoridades 
regionais e locais enquanto poder público, nomeadamente competências 
policiais e de regulamentação, não podem ser objeto de um convénio.”



Reflexões:

Setorial x Territorial: Subordinação ou Coordenação?

Políticas Nacionais x Políticas Locais;

Formalidade x Informalidade;

Cooperação Internacional x Cooperação Territorial;

Relações Institucionais e representatividade: Centro x Periferia



Mercosul: Oportunidade para a Cooperação Territorial

1 Instância integradora e coordenadora supranacional;

2 Estímulo à cooperação territorial como promotora da Integração;

3
Financiamento de projetos locais que possibilitem ganhos de escala e 
coesão sócio-econômica, especialmente nas cidades-gêmeas, que 
compartilham território, problemas e oportunidades;

4 Respeito às diferenças normativas, restringindo a cooperação às 
competências dos entes participantes;

5
Fortalecimento das identidades fronteiriças especialmente nas cidades-
gêmeas, que compartilham território, problemas e oportunidades;



SGAN, Quadra 906
Módulo F, Bloco A, 2º Andar
Asa Norte - Brasília/DF
CEP 70790-060

Tel: + 55 61 2034.5600
alexandre.peixoto@integracao.gov.br

Ministério da Integração Nacional
Secretaria de Desenvolvimento Regional

Muito obrigado!
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Plano de Ação 2015/2016

  

Brasília – Distrito Federal

      XLIV Reunião do Foro Consultivo de 
Municípios, Estados Federados, 
Províncias e Departamentos do Mercosul 
– FCCR

06 de Abril de 2015



Foro Consultivo de Municípios, Estados 
Federados, Províncias e Departamento do 

Mercosul - FCCR
• Criado pela Cúpula de Ouro Preto (2004) 

• “É o espaço institucional de participação direta dos 
governos subnacionais no MERCOSUL.”

• Iniciação formal dos trabalhos em 2007, Rio de Janeiro. 
(Cúpula dos Presidentes)

• Surgiu com a finalidade de cooperar ativamente para a 
integração e desenvolvimento das relações entre os 
distintos Municípios, Estados, Províncias e Departamentos 
dos países membros do MERCOSUL (Decisão CMC 41/04).



Gestão por Resultados: importância do 
planejamento nas ações.

• Necessidade de planejamento na atualidade

• Pensamento Estratégico e Gestão Estratégica têm 
sido as respostas que se mostraram mais adequadas 
para o novo perfil de gestão pública que a sociedade 
demanda atualmente.

“a ação do Estado tem que ser uma ação que sabe 
para onde vai, tem que ser uma ação precedida e 
presidida pelo pensamento, mas um pensamento 
sistemático e com método”. (MATUS, 1993)



ESTRUTURA DO PLANO 
• O plano foi estruturado para proporcionar maior 
consistência e sustentabilidade na atuação do foro com 
uma visão de longo prazo. 

• Nos eventos anteriores os Países representantes 
contribuíram com sugestões nos seguintes eixos temáticos: 

1. Relacionamento e Cooperação
2.  Cidadania Regional
3.     Integração Produtiva
4.   Integração Fronteiriça



METODOLOGIA 
• A metodologia utilizada durante os eventos visa o 
estímulo ao processo da construção participativa e 
coletiva.

Etapas:
• contextualização e alinhamento dos assuntos tratados; 
• esclarecimentos sobre a metodologia utilizada para o 
processo de planejamento; 
• apresentação em plenária e discussão das propostas 
para estruturação do plano de ação para o FCCR 
2015/2016.



• As ações do plano foram discutidas e consolidadas durante 
a realização dos eventos de:

Foz de Iguaçu/PR (Brasil) – 20 e 21/08/2012
Porto Alegre (Brasil) – 31/10 e 01/11/2012
Montevidéu (Uruguai) – 05 e 06/11/2012
Quilmes (Argentina) – 28/11/2012
Buenos Aires (Argentina) – 29/11/2012
Brasília/DF (Brasil) – 05 e 06/12/2012

• Paraná (Argentina) 16 e 17/12/2014 – renovação do Plano

METODOLOGIA 



EIXOS TEMÁTICOS

1.Relacionamento e Cooperação: Promover a articulação e a celebração 
de acordos e convênios entre as cidades e os governos estaduais/provinciais 
dos países do MERCOSUL, em diversos aspectos como: político, econômico, 
infraestrutura e acadêmico-científico, visando o fortalecimento institucional 
do FCCR.

2.Cidadania Regional: Valorizar a identidade regional, ampliar o acesso 
aos direitos humanos e promover a inclusão social de cidadãos do Mercosul 
por meio da elaboração de políticas públicas comuns de Saúde, Educação, 
Turismo, Cultura, Meio Ambiente, Segurança Cidadã e Promoção da 
Equidade.

3.Integração Produtiva: Fomentar a integração comercial e de cadeias 
produtivas regionais por meio da criação de negócios e oportunidades de 
desenvolvimento para incrementar o nível da economia formal e reduzir as 
assimetrias regionais.

4. Integração Fronteiriça: Fortalecer a integração regional na zona 
fronteiriça por meio da articulação de propostas e ações entre os governos 
nacionais e subnacionais.
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
Secretaria-Executiva

Integração Produtiva
MERCOSUL

XLIV Reunião Ordinária de Coordenadores Nacionais

FCCR



Integração Produtiva - 
MERCOSUL

O Ministério do Desenvolvimento, desde a 
criação do MERCOSUL, tem participado 
das iniciativas que colaborem para uma 

maior integração com os Sócios do Bloco.

Todo o chamado “Sistema MDIC” 
(Secretarias, ABDI, APEX, INMETRO, INPI 

e SUFRAMA) possui ações voltadas, 
especialmente, para  promoção da 

Integração Produtiva, como ferramenta 
de desenvolvimento e melhora na 

competitividade das empresas, com 
reflexos na geração de emprego e renda.



Integração Produtiva - 
MERCOSUL

1. Cooperação para Integração Produtiva Setorial 
e Territorial;

2. Modernização da Infraestrutura e Manutenção 
do Portal Empresarial do Mercosul;

3. Criação de um Fundo Mercosul de Garantias, 
para MPEs;

4. Desenvolvimento de Projetos de Integração 
Produtiva com recursos do FOCEM;

5. Integração Produtiva no Setor de Brinquedos;
6. Contribuição com o Plano de Ação do 

FCCR – APLs (Clusters)

SGT 14 (GIP) – Coordenado pela 
SDP

Agenda Simplificada



Integração Produtiva - 
MERCOSUL

• Realização de Dois Encontros Setoriais, com o 
Apoio da Secretaria do Mercosul – Setores:

- Metalomecânico;
- Químico / Plásticos;
- Têxteis e Confecções;
- Software / TICs
- Eletrônica;
- Alimentos;
- Calçados;
- Cosméticos

1. Integração Produtiva Setorial 
e Territorial



Integração Produtiva - 
MERCOSUL

• Criação do Centro de Associatividade 
Empresarial, no “Centro de Formación para la 
Integración Regional” (CEFIR) em Montevidéu;

• Relançamento do Portal Empresarial do 
Mercosul, devidamente modernizado e 
atualizado, com novo design e novas 
funcionalidades, para que sirva como 
ferramenta de apoio aos empreendedores do 
Bloco.

2. Infraestrura e Portal 
Mercosul



Integração Produtiva - 
MERCOSUL

• Conselho de Administração para a Implementação 
do Fundo MERCOSUL de Garantias para MPEs – 
Coordenação SAIN MF;

• Prevê empréstimos a taxas mais atrativas do que as 
disponíveis no mercado e garantias;

•  A regulamentação do Fundo encontra-se em 
tramitação, com previsão de que esteja em 
operação a partir de 2016.

• Terá impacto positivo juntos às MPEs envolvidas em 
iniciativas de integração produtiva, em 
complemento à atuação do FOCEM;

3. Fundo Mercosul de Garantias, 
para MPEs



Integração Produtiva - 
MERCOSUL

• Coordenado pela ABDI, com recursos do FOCEM;

• Cadeias Automotiva e de Óleo e Gás

• Prevê a melhora na Competitividade dos 
fornecedores regionais, a busca por oportunidades 
de negócios e a difusão tecnológica;

- Extensão Tecnológica e Gerencial;
- Capacitação do Quadro Técnico das Empresas;
- Realização de Estudos de Mercado e Ações de 

Promoção Comercial;
- Seminários e Cursos de Gestão da Inovação;
- Outros.

4. Adensamento e Complementação 
Produtiva
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5. Integração Produtiva – 
Brinquedos

Caso de Sucesso• A indústria argentina está se reconstruindo e 
voltando a investir;

• Criação da Câmara Uruguaia de los Fabricantes de 
Juguetes;

• Instalação de fábrica de brinquedos em Ciudad Del 
Este;

• Fábricas argentinas retomaram operações no Brasil e 
outras se articulam com brasileiros para 
fornecimento de partes e peças;
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• A Miramar, do Paraguai, além de bonecas passou a 
produzir brinquedos de madeira;

• Nenhum fabricante de brinquedos fechou ou foi 
desativado;

• Nos 5 paises se registra uma elevação na geração de 
empregos no setor, e aumento na participação frente 
aos produtos importados;

5. Integração Produtiva – 
Brinquedos

Caso de Sucesso



Integração Produtiva - 
MERCOSUL

• Em sintonia com o Plano da PPTA/FCCR, após 
sensibilização e apresentação dos potenciais de 
integração, o GTP APL, coordenado pela SDP/MDIC, 
tem trabalhado junto aos Governos Locais, para 
promover a associatividade entre APLs e Clusters 
com vocação para Integração Regional, com apoio 
dos 27 Núcleos Estaduais;

• Foram enviadas ao portal “gipmercosur.org” as 
informações sobre os APLs Nacionais – aguardando 
atualização do site;

• A partir do cruzamento dos dados dos EP, deverão 
ser buscados projetos  que possam melhorar a 
competitividade das empresas e fortalecer o 
processo de integração regional do Bloco.

6. Contribuição com o FCCR
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• Identificados 38 APLs já com potencial para 
integração produtiva e desenvolvimento de projetos 
de cooperação internacional;

• Principais setores:
• Aeroespacial; Biotecnologia; Cerâmico; Construção 

Naval; Cosméticos; Eletroeletrônico; 
Metalomecânico; Químico; TI;

• Estados participantes:
• BA; CE; ES; GO; MG; PA; PE; PR; RJ; RS; SC; SP;

• Empresas envolvidas:
• Cerca de 10 mil.

6. Contribuição com o FCCR



Integração Produtiva - 
MERCOSULO cenário econômico mundial tem 

mostrado a importância das cadeias 
globais de valores para a competitividade 

das empresas.

O MDIC entende que a criação de Cadeias 
Regionais de Valores, podem significar a 

diferença para a sobrevivência de 
empresas e setores, que buscam, na 
Integração, meios para o crescimento 

próprio e dos diversos Povos que habitam 
o Mercosul.

Muito Obrigado!

Ivan Ramalho


