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Diálogo

Dilma acolhe proposta de mesa federativa

A

presidente Dilma Rousseff assegurou
ontem (8) à diretoria executiva da
Frente Nacional de Prefeitos (FNP) que estabelecerá uma mesa permanente de diálogo com os prefeitos para tratar dos temas
de interesse dos municípios e da União. O
anúncio foi feito durante audiência realizada no Palácio do Planalto em meio às atividades do III EMDS (Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável),
que termina hoje, com recorde de nove mil
inscritos, no Centro de Convenções Ulysses
Guimarães, em Brasília.
Acompanhada dos ministros Aloizio
Mercadante (Casa Civil), Joaquim Levy

(Fazenda), Nelson Barbosa (Planejamento)
e do vice-presidente Michel Temer, Dilma
recebeu 11 prefeitos, de sete partidos, que
integram a diretoria da FNP. A reunião de
trabalho durou 2h40min e teve espaço para
que cada governante municipal se dirigisse
à presidente para abordar itens da pauta da
agenda federativa, incluindo a repactuação
das dívidas, o pagamento de precatórios,
as desonerações para o transporte público
e o subfinanciamento da saúde.
Os prefeitos debateram com Dilma
e os ministros os principais pontos da
carta enviada pela FNP aos candidatos à
Presidência em 2014. “Foi uma reunião
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histórica. Saio dela extremamente otimista com a perspectiva de diálogo com
o governo federal”, resumiu o prefeito
de Porto Alegre (RS), José Fortunati, presidente da FNP (gestão 2013/2014).
O mecanismo de diálogo será coordenado por Michel Temer, que assumirá a articulação do Planalto com os
prefeitos.
O avanço identificado pelos governantes é que essa nova instância de diálogo com a União terá prazos pré-estabelecidos para atendimento de demandas
e encaminhamento das soluções para as
prefeituras.

Arena de Diálogos

Nova governança federativa foi o tema da Arena do primeiro dia do III EMDS.

Arena 2 tratou da crise de abastecimento de água nas cidades
reuniu governantes e gestores no debate para a construção de planos
emergenciais e de contingência.

Discussões sobre o atual sistema de mobilidade urbana abordam
redução de acidentes, melhoria ao meio ambiente e a melhoria da
qualidade de vida nas cidades, na Arena 3.

O afastamento do cidadão da atividade política e as crescentes judicialização e criminalização das ações administrativas do dia a dia das cidades foram debatidas na Arena 4.
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, Cynthia Ribeiro, Fábio Zambeli, Ingrid Freitas, Livia Palmieri, Maíra Gaban, Paloma Santos, Paulo
Mesquita e Rodrigo Eneas. Fotografia: Bruno Mota, César Tadeu, Daniel Coelho, Edgar Marra, Eduardo Tadeu, Gabriel Pelaquim, Gilmar Felix, Paulo Negreiros, Paulo Victor Lago e
Sandro Damasceno. Diagramação: Pedro Vieira. Tiragem: 5 mil exemplares. Endereço FNP: Setor de Rádio e TV Sul, Ed. Record, Sala 603 – CEP: 70340-910 – Brasília-DF. Fone/Fax:
(61) 3044-9800/3044-9819. Email: secretaria@fnp.org.br. (www.fnp.org.br). Essa edição foi encerrada no dia 08/4/2015.
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Ted-alike

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

Adalberto Maluf: “Uma nova fronteira
para a mobilidade elétrica no Brasil”

Darci Schneid: “Empreededorismo e a
transformação das cidades”

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

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”

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”

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)”

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

Sandra Santos da Silva Resende: “Como passei de uma beneficiária de um programa social para uma empreendedora transformadora de vidas”
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Eventos Parceiros

O III Encontro Nacional das Cidades Fronteiriças teve como destaque o pedido de prefeitos por maior auxílio do Congresso Nacional
para o desenvolvimento dos municípios e em relação à cooperação
com o Mercosul.

Integrantes do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Ciência, Tecnologia e Inovação debateram a importância da
tecnologia para o desenvolvimento da cidade, tornando-as melhores
e mais justas.

Cidades buscam soluções para priorizar políticas de prevenção à
infância e juventude. Os resultados da campanha Não Desvie o Olhar
também foram foco do debate.

Mais de 700 gestores municipais estiveram reunidos no Encontro Anual do Fórum de Secretários e Dirigentes de Desenvolvimento
Econômico.

Reunião ordinária do Fórum Nacional de Secretários e Gestores
Municipais de Relações Internacionais (Fonari) tratou de assuntos da área.

Conferência Internacional Cidades Sustentáveis reuniu gestores
com a proposta de apresentar políticas públicas inovadoras.

Estados e municípios beneficiados pela construção da ferrovia Alto
Araguaia (MT), Jataí (GO) e Uberlândia (MG) participam de reunião
sobre o tema.

Mais de 100 pessoas participaram do Fórum Nacional de Gestores de
Juventude. Promovido pela Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), o Fórum tem o objetivo de levantar subsídios para a criação do Plano Nacional de Juventude e constituir fóruns de gestores estaduais e municipais.
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Eventos Parceiros

FNP lança anuário do g100. Ministro-chefe da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Mangabeira Unger,
participou das discussões sobre o tema. O g100 conta com parceria da
União Europeia (UE), Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome (MDS) e a Caixa Econômica Federal.

Cerca de 50 secretários e gestores municipais se reuniram para formalizar a criação do Fórum Nacional de Secretários Municipais de Habitação e Licenciamento Urbano. OGeração
objetivodeé trabalho,
contribuir com o desenemprego
e renda
volvimento das cidades, por meio da desburocratização
dos processos
sustentáveis
de licenciamento na construção civil.

Estratégias para a
promoção do empreendedorismo local
Desafios dos municípios do
g100: recursos escassos e
elevada demanda social
Cidades educadoras:
governos locais promotores
da cidadania
Secretários e dirigentes municipais de Transporte Urbano e Trânsito
estiveram reunidos para tratar do estudo da tarifa de transporte público
urbano. A análise é coordenada pelo Fórum Nacional de Secretários e
a Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), com o apoio da
FNP e da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano (NTU).

Salas temáticas

O protagonismo
dos Solidária promoRede de Gestores de Políticas Públicas
de Economia
governos
locais nade
nova
ve troca de informações e intensifica
o intercâmbio
boas práticas. A
agenda internacional
FNP passará a ter uma nova vice-presidência temática para o assunto e
o prefeito de Ubatuba (SP), Maurício Moromizato, assumirá a função.
O crescente desequilíbrio
das finanças municipais:
como qualificar o gasto e
aumentar a receita

As Salas Temáticas reuniram autoridades e acadêmicos para tratar de assuntos específicos de
interesse dos municípios. Os debates iniciaram nesta quarta-feira, 8, e continuam no dia 9.

Geração de trabalho,
emprego e renda
sustentáveis

Emergência na saúde pública:
qualificar serviços, aumentar
a eficiência das despesas e
enfrentar o subfinanciamento
Desafios federativos da
gestão metropolitana
regional

Estratégias para a
promoção do empreendedorismo local

A violência urbana e a
redefinição das atribuições
dos entes federados na
segurança pública

Desafios dos municípios do
g100: recursos escassos e
elevada demanda social

Alternativas para o
enfrentamento da crise
hídrica e os desafios
ambientais urbanos

Cidades educadoras:
governos locais promotores
da cidadania

Combate e prevenção à
corrupção: gestões inovadoras,
transparentes e democráticas

O protagonismo dos
governos locais na nova
agenda internacional

O esgotamento do modelo
de mobilidade urbana e a
necessidade de pactuação
federativa

O crescente desequilíbrio
das finanças municipais:
como qualificar o gasto e
aumentar a receita

Atuação federativa para
enfrentamento da crise
industrial

Emergência na saúde pública:
qualificar serviços, aumentar
a eficiência das despesas e
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“Essa é uma oportunidade para que os prefeitos e gestores
municipais se atualizem sobre o desenvolvimento sustentável,
visando o equilíbrio no sentido econômico, social e ambiental”, Marcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte (MG) e presidente eleito da FNP biênio 2015/2016

“O III EMDS está como sempre muito participativo e bastante democrático. Vejo que a FNP está avançando, buscando
temas mais atuais e que com toda certeza irão trazer grandes benefícios para as nossas cidades”, Juninho, prefeito de
Cariacica (ES) e vice-presidente para assuntos de Esportes da
FNP reeleito

“Suponho que essa aproximação que a FNP proporcionou possa ser mais um ingrediente nessa receita para que possamos
melhorar o Brasil do ponto de vista institucional”, Fernando
Haddad, prefeito de São Paulo (SP) e 1º vice-presidente da FNP
reeleito

“Os desafios da mobilidade, a questão ambiental são exemplos do que estará sendo debatido. Tudo se conecta ao encontro, como um momento de fortalecimento dos municípios,
de pactuação com os entes federados”, Jairo Jorge, prefeito
de Canoas (RS), vice-presidente de educação 2013/2014,
coordenador-geral do EMDS e vice-presidente para Reforma
Federativa 2015/2016

“Na reunião com a presidenta, defendi uma atenção especial
aos municípios do g100”, Maguito Vilela, prefeito de Aparecida
de Goiânia (GO) e 2º vice-presidente Nacional da FNP reeleito
biênio 2015/2016

“Temos que buscar respostas e não oferecer apenas lamentações. É isso que nos move”, Jose Fortunati, prefeito de Porto
Alegre (RS) e presidente da FNP biênio 2013/2014, vice-presidente Relações Institucionais biênio 2015/2016
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#mobilidadeurbana #boaspráticas #empreendedorismo #EMDSeuvou #cidadessustentáveis #urbanismo #participaçãopopular #desenvolvimentolocal

#EMDSeuvou

Cerimônia de abertura

Ampliação do diálogo

C

om um discurso afinado com as principais
demandas do municipalismo brasileiro, o
prefeito de Porto Alegre (RS) e presidente da
FNP, José Fortunati, abriu o III EMDS. “Cada
vez mais se faz necessária a revisão do pacto
federativo”, salientou. A solenidade de abertura aconteceu na noite de terça-feira (7), no
auditório Master.
O diretor-presidente do Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Luiz Barretto, reforçou a importância
das pequenas empresas na cadeia produtiva
brasileira.
Representando o Programa das Nações
Unidas para os Assentamentos Humanos
(ONU Habitat), Eduardo Moreno, apresentou
a terceira Conferência das Nações Unidas
sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano
Sustentável (Habitat III) que irá acontecer em
2016, em Lima, Peru.
O ministro das Cidades, Gilberto Kassab,
representando o Governo Federal, lembrou a
importância de ter sido prefeito da maior cidade do país para a escolha como ministro das
Cidades.
O governador do Distrito Federal, Rodrigo
Rolemberg, manifestou a alegria em ser o anfitrião e acolher o maior evento sobre sustentabilidade urbana do país. “É um evento muito importante e Brasília exerce sua função de
ser palco de grandes debates. Com o EMDS
iremos aprender as boas práticas dos outros

municípios para que possamos replicá-las na
capital federal”, ressaltou.
Também estiveram presentes: embaixadora chefe da delegação da União Europeia no
Brasil, Ana Paula Zacarias; representante residente do Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento no Brasil (PNUD), Jorge
Chediek; os ministros da Saúde, Artur Chioro; do Turismo, Vinicius Lages, do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias; da Pesca e
Aquicultura, Helder Barbalho; da Secretaria de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial da
Presidência da República, Nilma Lino Gomes;
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvatti; da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme
Affif Domingos; do subchefe de Assuntos Federativos da Presidência da República, Olavo
Noleto; do gerente executivo da Diretoria de
Governo, Marcio Coqui Tunholi; do diretor
do BNDES, José Henrique Paim; da presidente
da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior;
da presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Wasmália Bivar; do diretor
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
José Carlos da Silva Moutinho; da analista
de mercado dos Correios, Esther Mota; do
presidente da Câmara Brasileira da Indústria
da Construção (CBIC), José Carlos Martins;
e dos prefeitos de São Bernardo do Campo
(SP) e secretário geral da FNP, Luiz Marinho;
de Belo Horizonte (MG) e vice-presidente de
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Coordenação Institucional da FNP, Marcio Lacerda; de Canoas (RS), coordenador-geral do
EMDS e vice-presidente de Educação da FNP,
Jairo Jorge; de Aparecida de Goiânia (GO) e 2º
vice-presidente Nacional da FNP, Maguito Vilela; prefeito de Três Rios (RJ) e vice-presidente
para assuntos de Desenvolvimento Econômico Local da FNP, Vinicius Farah; de Petrópolis
(RJ) e vice-presidente para assuntos das MPEs,
Rubens Bontempo; de Divinópolis (MG) e vice-presidente de Gestão Pública da FNP, Vladimir
Azevedo; de Olinda (PE) e 1º vice-presidente
de Relações Internacionais da FNP, Renildo
Calheiros; de Vitória (ES) e 2º vice-presidente
de Relações Internacionais da FNP, Luciano Rezende; de Guarujá (SP) e vice-presidente para
Assuntos de Finanças Públicas da FNP, Maria
Antonieta; de Rio Grande da Serra (SP), Luiz
Gabriel Fernandes da Silva; o coordenador da
Rede Nossa São Paulo, Oded Grajew; conselheiro Antônio Joaquim, representando a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil; o secretário de Turismo do DF,
Jaime Recena; presidente da Funasa, Henrique
Pires e os presidentes da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Zuilkosky e
da Associação Brasileira de Municípios (ABM),
Eduardo Tadeu.

67ª reunião Geral

Prefeitos elegem diretoria 2015/2016

M

arcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte (MG), foi eleito, por consenso, o
novo presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). A votação aconteceu durante a
67ª Reunião Geral da entidade, na noite de
ontem (8), no âmbito do III EMDS.
Os prefeitos de São Paulo (SP), Fernando
Haddad, e de Aparecida de Goiânia (GO),
Maguito Vilela, respectivamente, são o 1º e 2º
vice-presidente Nacional da entidade para o
biênio 2015/2016.
Segundo o presidente eleito, essa é
uma missão que ele irá encarar com muito
comprometimento e responsabilidade. “É

um trabalho de equipe, um assunto muito
vasto, de alta complexidade, mas com a diretoria que temos, especializada, acho que

67a

Reunião
Geral da
Frente Nacional
de Prefeitos

será mais fácil. Recebo hoje uma herança
boa, que é uma entidade consolidada”,
falou Lacerda.
Fortunati endossou o discurso do prefeito mineiro. “A FNP é composta dessa sinergia maravilhosa que temos nos municípios
brasileiros. À medida que mais prefeitos se
engajam para lutar pelo municipalismo, todos nós saímos mais fortalecidos”, falou o
prefeito de Porto Alegre (RS), Fortunati, que
passa o comando da entidade para Lacerda,
nesta quinta-feira (8), às 11h, no auditório
Planalto, do Centro de Convenções Ulysses
Guimarães.

DIRETORIA EXECUTIVA FNP 2015/2016

Função

Prefeito

Cidade

UF

Presidente

Marcio Lacerda

Belo Horizonte

MG

1º Vice-Presidente Nacional

Fernando Haddad

São Paulo

SP

2º Vice-Presidente Nacional

Maguito Vilela

Aparecida de Goiânia

GO

Vice-Presidente Internacional

Luciano Rezende

Vitória

ES

Vice-Presidente para Reforma Federativa

Jairo Jorge

Canoas

RS

Vice-Presidente Relações Institucionais

José Fortunati

Porto Alegre

RS

Vice-Presidente Relações com Congresso Nacional

Eduardo Paes

Rio de Janeiro

RJ

Vice-Presidente Assuntos das Regiões Metropolitanas

Jonas Donizette

Campinas

SP

Vice-Pres. para Assuntos das Cidades Inteligentes

Geraldo Júlio

Recife

PE

Secretário-geral

Luiz Marinho

São Bernardo do Campo

SP

1º Secretário

Arthur Virgílio

Manaus

AM

2º Secretário

ACM Neto

Salvador

BA

*Lista completa da diretoria da FNP biênio 2015/2016 no site www.fnp.org.br

Nesta quinta-feira (9), a programação do III EMDS segue com a realização de salas temáticas e eventos parceiros. Às 11h, a
posse da diretoria da Frente Nacional de Prefeitos reunirá os participantes no auditório Planalto.

