PROGRAMAÇÃO DA PLENÁRIA DE PREFEITAS E PREFEITOS
(Atualizada em 23/03/19)
REUNIÃO GERAL DA FNP
25/03 – Segunda-Feira
(9h às 18h - Sede do Banco do Brasil - Setor de Autarquias Norte, Qd.5, Lote B, Asa
Norte)
9h

Café de boas vindas

9h30 Abertura da Plenária de Prefeitos
Jonas Donizette, prefeito de Campinas/SP e presidente da FNP
João Pinto Rabelo Júnior, Vice-Presidente do Banco do Brasil
Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal

10h

Assinatura do Termo de Cooperação da FNP com o Banco do Brasil
Ênio Mathias Ferreira, Diretor de Governo do Banco do Brasil
Jonas Donizette, prefeito de Campinas/SP e presidente da FNP

O objetivo dessa parceria é facilitar aos municípios associados à FNP a contratação
de operações de crédito junto ao Banco do Brasil.
O papel da FNP será de compartilhar com os municípios filiados as condições
necessárias para regularização de eventuais restrições cadastrais que impedem a
contratação e propiciar a articulação entre o Banco e os municípios para a elaboração
e envio dos documentos necessários à formalização de proposta para análise de
crédito pelo Banco.
10h15 Apresentação do "Observatório mais Brasil, menos Brasília"
Jonas Donizette, prefeito de Campinas/SP e presidente da FNP
"Mais Brasil, menos Brasília" foi o mote da campanha do presidente Jair Bolsonaro.
Nesse sentido, a FNP irá apresentar um site que será utilizado para acompanhar as
ações de descentralização do governo federal que têm impacto nos municípios.
10h30 Encaminhamentos das reuniões dos Fóruns de Secretários e Dirigentes
Municipais (2 min cada)
Dirigentes de fóruns e redes de secretários irão compartilhar as pautas prioritárias de
sua respectiva área com os prefeitos.

Andréia Lauande - Presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de
Assistência Social (Congemas);
Giovanna Victer - Fórum Nacional de Secretários Municipais de Fazenda e Finanças;
Rogério Menezes - Presidente da Associação Nacional de Órgãos Municipais de
Meio Ambiente (Anamma);
Rodrigo Tortoriello – Presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes
Públicos de Mobilidade Urbana;
Charles Tocantins – Vice-presidente do Conselho Nacional das Secretarias
Municipais de Saúde (Conasems);
André Ferreira - Rede Nacional de Gestores de Políticas Públicas de Economia
Solidária;
Heliomar Santos - Presidente da Associação Nacional de Entidades de Previdência
dos Estados e Municípios (Aneprem);
Francisco Lopes - Secretário Executivo da Associação Nacional dos Serviços
Municipais de Saneamento (Assemae);
Cris Alessi - InovaCidades;
Rodrigo Perpétuo – Secretário-executivo do Iclei - Governos Locais pela
Sustentabilidade.

10h50 Parceria FNP- Companhia de Bebidas das Américas - Ambev
Disraelli Galvão, diretor de relações institucionais da Ambev
O objetivo da parceria é estabelecer condições para iniciativas em favor da segurança
viária com o propósito de fortalecer a implantação do Plano Nacional de Redução de
Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS) nos municípios brasileiros, envolvendo os
agentes públicos na aplicação de metodologias especializadas.
11h

Saneamento Rural: a Fossa Séptica Biodigestora
Cleber Soares, Diretor Executivo de Inovação e Tecnologia da EMBRAPA

A Fossa Séptica Biodigestora é uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa
Instrumentação para o tratamento do esgoto doméstico do vaso sanitário das
residências rurais. Os beneficiários diretos da tecnologia são produtores rurais que
não possuem sistemas adequados de tratamento de esgoto doméstico rural.
11h05 Assinatura do Protocolo de Intenções entre a FNP e a Superintendência
de Desenvolvimento do Centro-Oeste - Sudeco
Marcos Henrique Derzi Wasilewski, superintendente da Sudeco

A FNP e a Sudeco irão desenvolver ações conjuntas para promover o
desenvolvimento do Centro-Oeste e seus municípios, de forma includente e
sustentável. A modernização administrativa dos municípios é um dos objetivos.

11h15 Lançamento da proposta da ANTP, NTU, FNP e Fórum de Secretários de
Mobilidade Urbana: “Construindo hoje o amanhã”
Documento com propostas concretas e objetivas para o Transporte Público e a
Mobilidade Urbana Sustentável no Brasil, com um conjunto de ações que envolvem o
poder público, o setor empresarial e a sociedade. O documento demonstra que o
modelo de financiamento dos sistemas de transportes urbanos fundamentados
apenas nas receitas das tarifas pagas pelo usuário, aliado as diversas gratuidades, é
insustentável. Assim, são apresentadas alternativas para o financiamento da
mobilidade urbana.
11h30 Desafios para a Mobilidade Urbana Sustentável
Jean Carlos Pejo, secretário Nacional de Mobilidade Urbana
Representando o ministro Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, o
secretário abordará um dos temas mais importantes para as médias e grandes
cidades: a mobilidade urbana sustentável.
12h30 Serviços Aeroportuários para o Desenvolvimento de Aeródromos
Claiton Resende Faria, superintendente de Negócios em Serviços
Aeroportuários da Infraero.
12h35 Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO
Apresentação institucional

12h37 Atílio Rulli, Diretor Sênior de Governo e Relações Públicas da Huawei
Apresentação institucional

12h40 Brunch no local

14h

Lançamento do vídeo comemorativo dos 30 anos da FNP

14h05 A Nova Previdência e os Municípios
Paulo Guedes, ministro da Economia
Rogério Marinho, secretário especial de Previdência e Trabalho

A insuficiência financeira dos regimes próprios de previdência de muitas cidades vem
crescendo a taxas aceleradas, comprimindo a capacidade de investir e de atender
demandas importantes dos munícipes. Portanto, contemplar os municípios nos
debates da Nova Previdência é imprescindível.

15h30 Coffee break

16h

Definição das pautas prioritárias da FNP

Como de hábito nas Reuniões Gerais da FNP, os prefeitos atualizam a pauta
prioritária da entidade perante o executivo e o legislativo.
17h

Prestação de Contas (Gestão abril 2017/março 2019)

Apresentação resumida das contas da entidade referentes a atual gestão com dados
sobre arrecadação, despesas, anuidades e projetos vigentes.
17h15 Eleição da Diretoria da FNP (Gestão março 2019/abril 2021)
Eleição da diretoria executiva; vice-presidências temáticas, vice-presidências
estaduais e Conselho Fiscal para o biênio 2019/2021.
18h30 Encerramento da Plenária

19h

Coquetel de posse da diretoria da FNP 2019-2021 e inauguração da nova

sede da FNP (Venâncio Shopping – Quadra 08, Bloco B-50, sala 827, Asa Sul)
Nesta oportunidade os prefeitos eleitos tomarão posse na Diretoria e assinarão o
termo oficial.
26/03 – Terça-feira
Agendas a confirmar.

