
 
 

     

 

 

PROGRAMA PROVISÓRIO 
 
30 de Setembro 
 
19h30 Cerimônia de Abertura: Mesa de Boas Vindas 
 

 Paulo Ziulkoski, Presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

 Maria Fernanda Trigo, Diretora do Departamento para a Gestão Pública da 
Organização dos Estados Americanos (OEA) 

 Representante do Banco de Desenvolvimento de América Latina (CAF) 

 Representante da Cidade de Bilbao l Comissão de Cidades Digitais e do 
Conhecimento da Organização Mundial de Cidades e Governos Locais Unidos 
(CGLU) 

 Representante da Federação Latino-americana de Cidades e Governos Locais 
Unidos (FLACMA) 

 
01 de Outubro 
 
09h Painel I: Uso intensivo de tecnologias da informação no marco da participação 
cidadã 
 
Modernizar a gestão municipal torna-se uma exigência dos cidadãos, da legislação e 
uma vontade do próprio governo. O debate sobre como as Tecnologias da Informação 
e Comunicação (TIC) contribuem para a participação do cidadão e a governança local, 
com apresentação de casos representativos do Brasil, Chile e Colômbia, tem o objetivo 
de contribuir para potencializar a adoção de tais práticas entre os Municípios da 
América Latina. 
  
  



 
 

     

 

11h Painel II. Laboratórios Cidadãos: Espaços de inovação cidadã 
 
Os “Laboratórios Cidadãos” são espaços nos quais pessoas com tipos e níveis 
diferentes de conhecimento se reúnem para desenvolver projetos de forma conjunta. 
Em tempos em que gestores municipais são incentivados e identificam os benefícios 
de adotar tais práticas, experiências de Argentina, Brasil e México serão debatidas para 
que os participantes entendam mais sobre esse mecanismo de promoção de inovação 
e participação cidadã. 
 
13h Almoço 
 
14h Painel III. Acesso à informação pública, transparência e dados abertos 
 
A transparência na gestão pública municipal está fortemente em debate. No Brasil, a 
legislação determina que sejam disponibilizadas, em tempo real, informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira municipal. O que é 
essencial para os Municípios considerarem para promover o acesso à informação 
pública e a transparência? Qual a importância dos dados abertos? Boas práticas de 
municípios latino-americanos trarão perspectivas relevantes para esse debate. 
 
16h Apresentações da OEA: Curso Virtual de Governo Aberto 
 
16h20 Painel IV. Sistemas Integrados de Gestão Municipal  
 
A modernização da gestão municipal depende da ação de mecanismos que garantam a 
organização dos processos internos e auxiliem no planejamento e na tomada de 
decisão. Os sistemas integrados permitem maior controle de arrecadação, gastos e 
informações de interesse da administração local. Quais as dificuldades enfrentadas por 
falta de sistemas? Quais os avanços alcançados por sua utilização? 
 
18h30: Palestra Magistral  
  



 
 

     

 

02 de Outubro 
 
9h30 Painel V. Modernização da Gestão de Compras Governamentais 
 
O objetivo aqui é debater soluções para agilizar e dar mais competitividade e eficiência 
aos processos de compras governamentais, ampliando conhecimentos sobre esse 
processo e ferramentas exitosas e inovadoras. Esse painel é especialmente relevante 
no contexto atual de crise financeira da gestão local.  
 
11h30 Painel VI. Parcerias Público Privadas (PPP) 

 
Esse painel reunirá apresentações e conversas sobre experiências de acordos público-
privados na América Latina e Europa, abordando aspectos como: formatos, processos 
de implementação, progressos realizados e dificuldades. Será considerada a adaptação 
ao contexto dos municípios do Brasil e de outros países latino-americanos. 
 
13h Almoço 
 
14h Painel VII. Mobilidade Urbana Sustentável 
 
A mobilidade urbana é atualmente um dos principais focos de interesse de diferentes 
administrações locais. O que significa um modelo sustentável de mobilidade urbana? 
Como promover transporte mais sustentável levando em conta necessidades 
econômicas e sociais de forma eficiente e com equidade? Para o desenvolvimento de 
políticas eficazes, é importante integrar meios de transporte e deslocamento, 
considerando aspectos ambientais e econômicos, qualidade de vida e realidade 
cotidiana. O debate mostrará como isso é implementado por diferentes gestões. 
 
16h Painel VIII. Tecnologias aplicadas à gestão ambiental 
 
Gestão e tratamento de águas, eficiência energética e tratamento de resíduos sólidos 
são alguns dos inúmeros desafios da gestão municipal. Novas tecnologias incorporadas 
à infraestrutura e aos serviços urbanos constituem um instrumento essencial. O 
objetivo aqui é debater experiências de soluções integradas a nível local ou regional, 
focando no uso de sistemas tecnologicamente inteligentes e como eles podem 
contribuir para a sustentabilidade e a qualidade ambiental do espaço urbano. 
 
18h Encerramento  


