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2ª Reunião da Comissão
Organizadora do
IV EMDS

Estrutura de Governança do IV EMDS

Auditoria
independente:

Coordenação
Política

Conselho Curador

Conselho
Consultivo

Comissão
Organizadora
Coordenação
Técnica

Grupo de Trabalho
Prefeitura de Belo
Horizonte

Eixos Temáticos
Serviços e políticas públicas
como direitos da cidadania

Cidades inteligentes,
inovadoras,
democráticas e transparentes

Incentivo à economia local,
empreendedorismo, emprego,
trabalho e renda

Reinventar o financiamento e a
governança das cidades

Direito à Cidade

Agenda urbana global e
mudanças climáticas
Qualidade e eficiência na
gestão pública e a
judicialização da escassez

Repactuação federativa,
consorciamento e
desenvolvimento regional

Eixos Temáticos

Diretrizes Metodológicas
• Debate conceitual e soluções inovadoras
• Diversidade de atores

• Intersetorialidade

Salas Temáticas

Soluções Inovadoras
Metodologia das Mesas de Debates das Salas Temáticas
Por período (manhã ou tarde)

Soluções
Inovadoras

Debate Conceitual

• Duração: 1h30
• Vídeo de prefeito explicando o que é esperado da Mesa de Debates (até 2 min)
• 1 Moderador
• 1 Comentarista

• Até 4 debatedores
(Moderador propõe perguntas para encaminhar o tema, rodada de debates e
comentários)

• Duração: 1h30
• 1 Moderador

• 3 Apresentações de Soluções Inovadoras (15 min cada)
• Rodada de perguntas

A Mesa de Debates terá
apenas um moderador que
fará a conexão entre o Debate
Conceitual e as Soluções
Inovadoras.

Gestão das Salas Temáticas
Comissão Organizadora

Coordenação Geral
das Salas Temáticas (FNP)

Coordenador (es) Técnico (s)
de Sala Temática

Hiria

Assessor
de Sala Temática (FNP)

Assistente
de Sala Temática
Gestor de operações
das Salas Temáticas

Técnico de operação
de Sala Temática

Gestão das Salas Temáticas
Coordenação Geral das Salas
Temáticas

Assessor de Sala
Temática

Assistente de
Sala Temática

Um por Sala Temática

Um ou dois por
Sala Temática

Grupo formado por técnicos da
Serão responsáveis por redigir
FNP, com apoio da Comissão
ementas da (s) Mesa (s) de
Organizadora (dois indicados) e
Debates e preparar material
assessoria da Hiria, que será
(briefing) para gravação da
responsável por validação de
Dará o suporte para
pergunta do prefeito. Os
ementas, documentos de apoio,
envio de convites,
técnicos poderão indicar
debatedores e moderadores. A
confirmações de
palestrantes e moderadores.
redação de documentos de
participação.
Um dos coordenadores terá a
roteiro para moderadores,
função de ser o interlocutor
instruções aos palestrantes e
com a Coordenação Geral das
comentaristas ficará sob
Salas Temáticas.
responsabilidade da Hiria.

Participará de
treinamento
prévio para
executar as
atividades
durante o
evento.

Pré-evento

Grupo de três ou quatro pessoas

Coordenador (es) Técnico (s) de
Mesa de Debates

Um ou dois por Sala Temática

Gestor de
Técnico de
operações das operação de
Salas Temáticas Sala Temática
Um por bloco
de Salas
Temáticas

Um por Sala
Temática

Durante o IV EMDS

Gestão das Salas Temáticas
Coordenação Geral das
Salas Temáticas

Coordenador (es) Técnico (s) de
Mesa de Debates

Assessor de Sala Temática

Grupo de três ou quatro
pessoas

Um ou dois por Sala Temática

Um por Sala Temática

Poderá assumir as funções de
moderador da Mesa de Debates
Instância máxima de
que coordena e de outras que
validação de mudanças
tenham temas de sua área de
na programação/
atuação. Junto com a
palestrantes. Terá o
Coordenação Geral, poderá
papel de tomar
sugerir substituição de
decisões de
palestrantes. Ao final de cada
substituição de
Mesa, ficará responsável por
palestrantes/
preencher a ficha de relatoria,
moderadores.
respondendo a pergunta do
prefeito, e entregar ao Assessor.

Assistente de
Sala Temática

Técnico de
Gestor de
operação de
operações das
Sala
Salas Temáticas
Temática

Um ou dois por Um por bloco de Um por Sala
Sala Temática Salas Temáticas Temática

Responsável por garantir o fluxo
das atividades da Sala Temática
(horários, roteiros, exibições de
Estagiário/ Funcionário da
vídeos obrigatórios etc.), sendo
voluntário que Comunicato
o ponto de referência da FNP
será o ponto responsável
no local. Responsável pela
de apoio para pela eficiência Operador
gravação em pendrive e pela
solução de
dos serviços técnico de
coleta de assinatura na
problemas da técnicos do IV audiovisual
autorização de uso de imagem
Sala Temática.
EMDS
da Sala
e liberação da apresentação
Atuará
(equipamentos Temática.
para exibição no site da
diretamente
de som,
FNP/EMDS. Recolherá, digitará
com o assessor imagem, água
e enviará diariamente as fichas
da Sala.
etc.).
de relatoria das Mesas de
Debates e as apresentações
coletadas.

Gestão das Salas Temáticas

Coordenação Geral das Salas
Temáticas

Pós-Evento

Grupo de três ou quatro pessoas

Será responsável por
sistematizar todo o material
produzido nas Salas
Temáticas para publicação
nos anais do evento.

Gestor de
Técnico de
Coordenador (es) Técnico (s) de
Assistente de
Assessor de Sala Temática
operações das operação de
Mesa de Debates
Sala Temática
Salas Temáticas Sala Temática

Um ou dois por Sala Temática

Um por Sala Temática

Um ou dois por
Sala Temática

Um por bloco
de Salas
Temáticas

Um por Sala
Temática

Nomes das Salas Temáticas
1

2
3
4

5
6
7

As MPEs no processo de retomada do desenvolvimento econômico local e no incentivo ao emprego e à renda

Economia Solidária como estratégia para o desenvolvimento sustentável e o trabalho decente
Tecnologias inovadoras e boas práticas para a melhoria da qualidade do gasto público
O impasse da oferta de serviços públicos nos municípios populosos e com baixa receita - g100

Consórcios públicos como alternativa para a gestão federativa e ganhos de escala
Financiamento sustentável para a garantia da qualidade e do acesso universal à Saúde
Novas possibilidades de investimentos em Parcerias Público-Privadas (PPPs)

Nomes das Salas Temáticas
8
9
10

Financiamento e implementação da agenda urbana global no pós-Habitat III e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
A nova ocupação do espaço urbano e a ressignificação dos equipamentos de uso público

Cidades inteligentes e humanas para a promoção da cidadania e qualificação dos serviços públicos

11
Alternativas para enfrentar os desafios da mobilidade urbana

12
13

Os desafios federativos para a promoção da cidadania e da transversalidade na Educação
Lixo vale dinheiro - coleta e valorização de resíduos

14
Eficiência energética, energias renováveis e as novas tecnologias para iluminação pública
15

Experiências e soluções para otimizar as receitas municipais

Nomes das Salas Temáticas
16

Contenciosos federativos e seus reflexos nos municípios
17

Planejamento urbano e sustentabilidade ambiental

18
Cidadania, participação social e o direito à cidade

19

20
21

22
23

A disputa pela juventude entre o poder público e o crime

Políticas públicas para enfrentar as desigualdades sociais

Transparência na gestão e prevenção e combate à corrupção
Desafios da previdência municipal

Segurança hídrica e saneamento

Obrigado!
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www.fnp.org.br

