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III EMDS

Prefeitos propõem diálogo federativo

Abertura do II EMDS teve participação de centenas de pessoas

Nova governança federativa e o papel
das cidades no Brasil e no mundo

7a9deAbrilde2015
(terça a quinta-feira)
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o III Encontro dos Municípios
com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS) - Nova goverParceria
Realização
nança federativa e o papel das autoridades
locais no Brasil e no mundo. O evento acontece de 7 a 9 de abril, no Centro de Con-

venções Ulysses Guimarães, em Brasília
(DF), e deve reunir cerca de cinco mil
participantes, entre eles 500 prefeitos e
prefeitas.
Segundo o prefeito de Porto Alegre
(RS) e presidente da FNP, José Fortunati,
o EMDS oportuniza uma reflexão sobre
como ultrapassar os desafios municipais. “É momento de juntarmos esforços para que possamos navegar nas
águas de 2015 de uma forma um pouco
menos tempestuosa. Para isso, construímos a tantas mãos o EMDS”, afirmou.
Consolidado como o maior evento
de sustentabilidade urbana do país, o III
EMDS propõe uma pauta norteada por
sete eixos temáticos e elaborada a partir das demandas municipais, entre elas
o empreendedorismo, mobilidade urbana e
saúde pública. Por meio de uma construção
colaborativa, o evento tem como principal
objetivo desenvolver uma agenda propositiva para o desenvolvimento sustentável.
Para isso, mais de 70 instituições nacionais
e internacionais, que confirmaram apoio ao
III EMDS, estão convidadas a contribuir com
indicação de palestrantes e opinião sobre a
forma de abordagem.
Para o coordenador-geral do Encontro,

Outras informações em www.fnp.org.br

o prefeito de Canoas (RS) e vice-presidente
para assuntos de Educação da FNP, Jairo Jorge, o III EMDS é um encontro de preocupações. “Nós temos que aproveitar esse momento para buscar alternativas, para trazer
respostas, para buscar um desenvolvimento
que seja sustentável. Não dá mais para nós
ignorarmos a questão ambiental, mas ao
mesmo tempo, não dá para termos uma política retrograda, que inviabilize o desenvolvimento, o crescimento”, destacou.
No dia 8 de abril, no âmbito do EMDS,
acontecerá a 67ª Reunião Geral da entidade,
quando será realizada a eleição da nova diretoria da FNP, para o biênio 2015/2016. O
grupo será empossado na manhã seguinte,
dia 9 de abril.

Atividades
Durante os três dias do evento, os
participantes terão a chance de frequentar palestras, fóruns, salas e espaços de
interação. A forma como os temas serão
abordados em cada atividade foi pensada de maneira cuidadosa, para que a experiência de debater o Desenvolvimento
Sustentável seja proveitosa, prazerosa e
tenha efeitos propositivos diante das demandas municipais.

#emdseuvou

Ministro das cidades Gilberto Kassab e o Subchefe de
Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República Gilmar Dominici

Secretário Nacional de Juventude Gabriel Medina

Prefeita de Flórida (PR),
Rosemeire Molina
Prefeita do Guarujá (SP), vice-presidente
da FNP para assuntos de Finanças Públicas,
Maria Antonieta

Ministro do Desenvolvimento
Agrário Pepe Vargas

Prefeito de Belo Horizonte
(MG), vice-presidente de
Coordenação Institucional
da FNP, Marcio Lacerda

Prefeita de Abaetetuba (PA), Francineti Maria Rodrigues
Carvalho
Prefeito de Porto Alegre (RS), presidente da FNP,
José Fortunati

Prefeito de Mateus Leme
(MG), vice-presidente para
assuntos de Cidades de
10 mil a 50 mil habitantes,
Marlon Guimarães

Secretário Municipal de Finanças de Santo André, Antônio C. Granado;
Secretário Executivo da FNP, Gilberto Perre; Deputada Federal (BA) Moema Gramacho; Gerente de Políticas Públicas do Sebrae, Bruno Quick; Deputado federal (ES),
Helder Salomão

Prefeito de Timóteo (MG) Keisson Drumond

Prefeito de Umuarama (PR), vice-presidente para
assuntos da Pessoa Idosa, Moacir Silva

Deputado Federal (RS) Darcísio Perondi

Presidente: José Fortunati (prefeito de Porto Alegre-RS). 1º Vice-presidente Nacional: Fernando Haddad (prefeito de São Paulo - SP). 2º Vice-presidente Nacional: Maguito Vilela
(prefeito de Aparecida de Goiânia - GO). 1ª Vice-presidente de Rel. Internacionais: Renildo Calheiros (prefeito de Olinda - PE). 2º Vice-presidente de Rel. Internacionais: Luciano
Rezende (prefeito de Vitória - ES). Vice-presidente de Coordenação Institucional: Marcio Lacerda (prefeito de Belo Horizonte - MG). Secretário-geral: Luiz Marinho (prefeito de São
Bernardo do Campo - SP). 1º Secretário: Zenaldo Coutinho (prefeito de Belém – PA). 2º Secretário: ACM Neto (prefeito de Salvador – BA). Secretário-executivo: Gilberto Perre.
Jornalista responsável: Paula Aguiar (DRT-RS 12.145). Reportagem: Bruna Lima, Ingrid Freitas, Livia Palmieri e Rodrigo Eneas. Fotografia: Edgar Marra, Paulo Negreiros e Cesar Ogata.
Diagramação: Mariana Henrique. Tiragem: 5 mil exemplares. Endereço FNP: Setor de Rádio e TV Sul, Ed. Record, Sala 603 – CEP: 70340-910 – Brasília-DF. Fone/Fax: (61) 30449800/3044-9819. Email: secretaria@fnp.org.br. (www.fnp.org.br). Essa edição foi encerrada no dia10/3/2015.
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EMDS

Arenas promovem debates sobre governança federativa, água,
mobilidade, judicialização e criminalização da política

Especialistas e participantes debatem os temas ligaods aos municípios

Crise hídrica, mobilidade urbana, além
de governança federativa e judicialização e
criminalização da ação pública compõem
a pauta das sessões da Arena de Diálogos,
atividade que faz parte da programação do
III EMDS. Dedicado especialmente aos prefeitos, esse espaço tem como objetivo proporcionar debates sobre assuntos pertinentes
aos municípios.
No início de cada sessão, especialistas
convidados para os debates terão cerca de
15 minutos para exporem suas ideias. O dinamismo e a informalidade, características
dessa atividade, oferecem a chance de os
participantes serem palestrantes e ouvintes,
buscando soluções propositivas para o municipalismo brasileiro.
Ao lado dos prefeitos e demais participantes da Arena, nomes relevantes irão compor os grupos de debates divididos nos dois
primeiros dias do evento.

Formato das arenas proporcionam participação do público

Programação das arenas
7 de abril

8 de abril

17h - Nova governança federativa

9h - Soluções federativas para a crise
hídrica
10h45 - Mobilidade urbana de qualidade e para todos
14h - A judicialização e a criminalização da ação pública

Saiba mais em
www.emds.fnp.org.br

#EMDSeuvou
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Quadro de Programação

Novidades do III EMDS

ATIVIDADES DO III ENCONTRO DO

Food Truck´s - A praça de alimentação do
III EMDS terá como diferencial a utilização
de Food Trucks durante os três dias de evento. Aberto à população, esse novo modelo
de ocupação do espaço urbano, cada vez
mais crescente no país, também será amplamente debatido durante o evento.

Plano de Mobilidade - Uma proposta de
mobilidade está sendo traçada para utilização durante o III EMDS. Participantes do
evento terão transporte exclusivo em ônibus
elétricos e microônibus para o evento que
partirão de pontos específicos como rodoviária e setores hoteleiros norte e sul para
o Centro de Convenções. A rota traçada
contempla o estudo de horários de fluxo,
considerando os picos de trânsito da capital. A proposta é conduzir os participantes
de forma segura sem causar transtorno ao
trânsito nas proximidades da região. A produção do plano de mobilidade conta com a
parceria da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), e com o
apoio do Governo do Distrito Federal, e será
um legado do evento para capital federal.

(terça-feira)

Manhã
Fóruns e Redes de gestores, secretários
municipais e prefeitos

Tarde

Salas Temáticas

Mobiliário sustentável - Com objetivo de
aproximar o tema sustentabilidade da realidade das pessoas, os participantes do III
EMDS, encontrarão no evento uma estrutura física montada com utilização de recursos
sustentáveis. São móveis produzidos com o
menor impacto possível no meio ambiente,
projetados para melhor atender a acessibilidade e destacar a importância do uso de
recursos renováveis na preservação do meio
ambiente.

Dia 07/04/2015

Arena 1

Cerimônia de Abertura

Noite

Praça de Boas Práticas
atividades cu

O dia
todo

Aplicativo EMDS - Para facilitar o acesso
e compartilhamento de informações sobre
o evento, será disponibilizado um aplicativo
exclusivo do EMDS na Play Store e na App
Store. Com ele será possível personalizar a grade de programação, montar uma agenI Conferência Interncional de Cidades Sustentáda de contatos exclusiva e ter acesso a importantes informações do evento. Também
veis - O debate de “Políticas Públicas Inovadoras” será
no aplicativo será possível ter acesso aos serviços úteis como rota de ônibus do plano
o foco da I Conferência Internacional Cidades Sustende mobilidade do evento, palestrantes, mapas, entre outras informações. O objetivo
táveis, que ocorrerá nos dias 7 e 8 de abril, durante o III
é trazer interação e disseminar informações sobre o maior evento sobre sustentabiliEMDS. O evento também tem como objetivo destacar
Somente Prefeitos
Secretári
dade urbana do país.
a promoção de políticas públicas inovadoras sustentá-

Públicoalvo

Seminário Brasil Mais Simples - Nesta edição, os participantes do III EMDS também poderão participar do Seminário Brasil Mais Simples. Com formato de painéis
Prefeitos e
e oficinas, o seminário terá início no dia 9 de abril. Entre os temas: “Convergência
Federativa em Prol do Desenvolvimento”, a “Simplificação, Registro e Licenciamento
de Negócios”, os “Novos desafios para a regulamentação: Food Truck´s”. No dia 10
de abril, as atividades permanecem na sede do Sebrae Nacional, em Brasília (DF), com
a realização de quatro oficinas.

#EMDSeuvou
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veis no Brasil. Durante a Conferência serão apresentadas experiências concretas e de excelência de gestão
pública sustentável em áreas como saúde, educação,
Parlamentares
Todos
mobilidade, segurança, resíduos, governança. Mais
informações acesse www.cidadessustentaaveis.org.br

os

OS MUNICÍPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (III EMDS)
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Reuniões Preparatórias

Encontros preparam e mobilizam para o III EMDS

P

romovidas pela FNP e pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), as Reuniões Regionais Preparatórias têm o
objetivo de mobilizar prefeitos e gestores municipais para o III EMDS.

Mais sete encontros preparatórios estão previstos até o final de março para discutir as principais demandas municipais, que serão pauta
do maior evento de sustentabilidade urbana do país.

Abrindo a agenda das Reuniões Regionais Preparatórias para o III
EMDS, Aracajú (SE) recebeu prefeitos e gestores municipais de Sergipe, no dia 22 de janeiro. Demandas municipais e a apresentação
do Encontro foram pautas da reunião.

Cerca de 120 representantes municipais, entre prefeitos e dirigentes
gaúchos, participaram da 2ª Reunião Regional Preparatória para o
III EMDS, em Gramado (RS). “É momento de juntarmos esforços
para que possamos navegar nas águas de 2015 de uma forma um
pouco menos tempestuosa. Para isso, construímos a tantas mãos o
EMDS”, afirmou o prefeito de Porto Alegre (RS) e presidente da FNP,
José Fortunati.

No dia 30 de janeiro, o encontro de mobilização foi dedicado aos
representantes municipais do Vale do Paraíba e Litoral de São Paulo.
A prefeita de Guarujá (SP) e vice-presidente para Assuntos de Finanças Públicas da FNP, Maria Antonieta, foi anfitriã da reunião, que
contou com a participação de cerca de 80 pessoas.

Em reunião em Aparecida de Goiânia (GO), no dia 6 de fevereiro,
o prefeito anfitrião e 2º vice-presidente da FNP, Maguito Vilela, detalhou para os mais de cem prefeitos e dirigentes municipais de Goiás
e Tocantins a programação do III EMDS.

Desafios econômicos e demanda por serviços públicos foram os destaques na fala do prefeito de Belo Horizonte (MG) e vice-presidente de
Relações Institucionais da FNP, Marcio Lacerda, na reunião com prefeitos e gestores municipais da Grande BH, no dia 26 de fevereiro.

#EMDSeuvou
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Concomitantemente à reunião de BH, prefeitos de Roraima e do
Amazonas se reuniram em Manaus (AM). Entre as autoridades
presentes esteve o prefeito de Silves (AM), representante da Associação Amazonense dos Municípios, Francisco Rossi.

“Temos a oportunidade de discutir boas ideias para apresentarmos
no III EMDS”, destacou o prefeito de Maringá (PR) e vice-presidente
para Assuntos de Saúde da FNP, Carlos Pupin, que recepcionou, em
27 de fevereiro, cerca de 100 prefeitos e gestores.

Em reunião preparatória do Vale do Aço, em Ipatinga (MG), no dia
5 de março, a prefeita anfitriã Cecília Ferramenta frisou que “é fundamental dar continuidade às ações exitosas empreendidas nas áreas da Educação e Saúde”. Ambos os assuntos são pauta do III EMDS.

O ministro da Educação Cid Gomes participou da reunião preparatória do Pará, em Belém (PA), no dia 27 de fevereiro. O prefeito
anfitrião e 1º secretário da FNP, Zenaldo Coutinho, falou para 40
prefeitos e gestores municipais da importância de discutir os temas
do III EMDS.

O III EMDS foi apresentado para cerca de 25 prefeitos do Mato Grosso, no âmbito da primeira reunião da nova diretoria da Associação
Mato-Grossense de Municípios (AMM), em Cuiabá (MT), no dia 27
de fevereiro.

Em Petrópolis (RJ), cerca de 150 prefeitos e representantes municipais fluminenses se reuniram no dia 6 de março para discutir sobre
o III EMDS. O prefeito anfitrião e vice-presidente para Assuntos de
Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedor individual da FNP,
Rubens Bomtempo, falou sobre a crise federativa e a importância
desse debate para o Encontro.

Também no dia 6 de março, em Salvador (BA), o III EMDS foi apresentado no âmbito da Reunião de Secretários e Dirigentes Municipais de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia. Cerca de
45 representantes municipais participaram da reunião.

#EMDSeuvou
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Nova governança federativa e o papel
das cidades no Brasil e no mundo

Está chegando o maior evento sobre
sustentabilidade urbana do país!

7a9deAbrilde2015
(terça a quinta-feira)

Centro de Convenções Ulysses Guimarães
Brasília - DF

Participe!
Mais informações e inscrições em www.emds.fnp.org.br
(61) 3044-9800

Parceria

Realização

