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PROGRAMA 
(ATUALIZAÇÃO: 10/09/2015 – SUJEITO A ALTERAÇÕES) 

 

 
Quinta-feira, 1 de outubro 
 

 
9:00 – 10:00 Cerimônia de Abertura: Palavras de Boas-Vindas 
 
 Paulo Ziulkoski, Presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM). 

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

 Jesús Manzano, Coordenador de Projetos da Área de Internacionalização da Agência de 
Desenvolvimento Local, Cidade de Bilbao l Comissão de Cidades Digitais e do 
Conhecimento da Organização Mundial de Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU). 

 Representante do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). 

 Representante da Federação Latino-americana de Cidades, Municípios e Associações 
Municipalistas (FLACMA). 

 Representante do Governo Federal do Brasil. 

 
10:00 – 11:30 Painel I: O uso intensivo das Tecnologias da Informação e do 

Conhecimento (TICs) no marco da participação cidadã. 
 
Modernizar a gestão municipal se converte em uma exigência dos cidadãos, da legislação e 
uma vontade dos próprios governos. O debate sobre como as Tecnologias da Informação e do 
Conhecimento (TICs) contribuem à participação cidadã e à governabilidade local, com a 
apresentação de casos representativos de Brasil, Chile e Colômbia, tem como objetivo 
contribuir para potencializar a adoção destas práticas entre os municípios latino-americanos. 
 
Moderador: OEA 

 Jorge Alzamora, Secretaria-Geral do Governo do Chile (confirmado) 

 Jairo Jorge, Prefeito de Canoas, Brasil (a confirmar) 

 Prefeitura de Medellín – Iniciativa “Minha Medellín em Colômbia” (a confirmar) 



 
 

     

 
-2- 

11:30 -  13:00 Painel II: Os Laboratórios Cidadãos: Espaços de ensaios para a 
inovação cidadã 

Os "Laboratórios Cidadãos" são espaços em que pessoas com diferentes tipos e níveis de 
conhecimento se unem para desenvolver projetos conjuntamente. Em momentos em que os 
administradores locais são incentivados a adotar tais práticas e identificam seus benefícios, 
experiências da Argentina, Brasil e México serão discutidas de maneira que os participantes 
entendam mais sobre esse mecanismo de promoção da inovação e da participação cidadã.  
 
Moderador: OEA 

 Rudi Borrmann, Diretor Geral de Inovação e Governo Aberto da Cidade de Buenos Aires, 
Argentina (confirmado) 

 Cezar Bussato, Secretário Municipal de Governança Local da Prefeitura de Porto Alegre 
(confirmado) 

 Representante da Cidade de Quito, Equador (a confirmar) 

 

13:00 – 14:30 Almoço 
 
 

14:30 – 16:00 Painel III: Acesso à informação pública, transparência e dados 

abertos 

A transparência na administração pública municipal é debatida fortemente atualmente. No 
Brasil, a legislação estabelece que se ponha à disposição, em tempo real, informação 
detalhada sobre a execução do controle orçamentário e financeiro do município. O que é 
essencial que os municípios considerem para promover o acesso à informação pública e à 
transparência? Qual é a importância dos dados abertos? Boas práticas de municípios latino-
americanos trazem perspectivas pertinentes a este debate. 
 

Moderador: OEA 

 Bernal Vargas, Prefeito de Palmares, Costa Rica (confirmado) 

 Agesic, Rede de Transparência Ativa, Uruguai (a confirmar) 

 Iniciativa São Paulo Aberta, Prefeitura de São Paulo, Brasil (a confirmar nome da pessoa) 

 Patricia Audi, Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria 
Geral do Governo Brasileiro (CGU), Brasil (a confirmar) 
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16:00 – 16:20 Apresentação OEA: Curso Virtual Governo Aberto  
 
16:20 – 18:00 Painel IV: Modernização da Gestão Municipal – Uma Visão das 

Associações de Municípios da América Latina 

A modernização da gestão municipal depende da ação de mecanismos que garantam a 
organização dos processos internos e ajudem no planejamento e na tomada de decisões. As 
Associações de Municípios têm avançado neste tema, buscando desenvolver soluções e novas 
tecnologias. Quais são as dificuldades enfrentadas pelos Municípios da América Latina na 
Modernização da Gestão Municipal? Quais são os avanços conseguidos pelas associações de 
Municípios? 
 
Moderador: Gustavo Cezário, Diretor Executivo da Confederação Nacional de Municípios, 
Brasil 

 Fernando José Castro Cabral, Prefeito de Bom Despacho, Brasil (confirmado) 

 Gilberto Toro, Secretário Geral da Federação Colombiana de Municípios (FCM), Colômbia 

(confirmado) 

 Eleazar García, Prefeitura de Pachuca de Soto, México (a confirmar) 

 

19:00 Atividade cultural 
 
 

Sexta-feira, 2 de outubro 
 
9:00 – 10:00  Palestra Magistral 
 

 Mercedes Peñas Domino, ex-diretora executiva da Fundação Demuca (a confirmar) 
 

10:00 – 11:30 Painel V: Modernização da Gestão de Compras Governamentais  

O objetivo aqui é discutir soluções para raciocinar e dar maior competitividade e eficiência aos 
processos de compras governamentais, aumentando o conhecimento sobre esse processo e 
ferramentas exitosas e inovadoras. Este painel é especialmente relevante no contexto atual de 
crise financeira da gestão local. 
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Moderador: Eduardo Tabosa, Secretário do Conselho Político da Confederação Nacional de 

Municípios (CNM), Brasil 

 Nelson Dimas Brambilla, Prefeito de Araras, Brasil (a confirmar) 

 Juan Matteo, Secretário Executivo da Federação Argentina de Municípios, Argentina (a 

confirmar) 

 

11:30 – 13:00 Painel VI: Parcerias Público-Privadas (PPP) 

Este painel reunirá apresentações e debates sobre experiências de parcerias público-privadas 
na América Latina e Europa e abordará aspectos como: formatos, processos de 
implementação, avanços realizados e suas dificuldades. Será levado em consideração a 
adaptação das práticas ao contexto dos municípios do Brasil e de outros países latino-
americanos. 
 
Moderador: Comissão de Cidades Digitais e do Conhecimento da CGLU, Cidade de Bilbao, 
Espanha 

 Mariana Nascimiento Collin, Coordenadora da Plataforma Uraía da ONU-Habitat e do 
Fundo Mundial para o Desenvolvimento das Cidades (FMDV) (confirmado) 

 Ángel Ares, Diretor de Desenvolvimento de Negócios, Infraestrutura e Transportes, Sener 
– Empresa de soluções inovadoras em Engenharia e Construção (confirmado) 

 Antonio Luiz Carvalho Gomes, Prefeito de Itu, Brasil (a confirmar) 

 

13:00 – 14:30 Almoço 
 
14:30 – 16:00 Painel VII: Mobilidade Urbana Sustentável 

A mobilidade urbana é atualmente um importante foco de interesse de diferentes 
administrações locais. O que é um modelo sustentável de mobilidade urbana? Como promover 
um transporte mais sustentável tendo em conta as necessidades econômicas e sociais de 
maneira eficiente e equitativa? Para desenvolver políticas eficazes é importante integrar os 
meios de transporte e de deslocamento, considerando os aspectos ambientais e econômicos, a 
qualidade de vida e a realidade cotidiana? O debate mostrará como a mobilidade urbana 
sustentável é implementada por diferentes administrações. 
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Moderador: Confederação Nacional de Municípios (CNM), Brasil 

 Jesús Manzano, Coordenador de Projetos da Área de Internacionalização da Agência de 
Desenvolvimento Local, Representante da Cidade de Bilbao, Espanha (confirmado) 

 Secretaria Municipal de Transportes, Prefeitura de São Paulo, Brasil (a confirmar nome da 

pessoa) 

 

16:00 – 17:30 Painel VIII: Tecnologias aplicadas à gestão do meio ambiente 

Gestão e tratamento da água, a eficiência energética e o tratamento de resíduos sólidos são 
alguns dos muitos desafios da gestão municipal. As novas tecnologias incorporadas à 
infraestrutura e aos serviços urbanos constituem um instrumento essencial. O objetivo aqui é 
discutir experiências de soluções integradas a nível local ou regional, focando no uso de 
sistemas tecnologicamente inteligentes e como eles podem contribuir à sustentabilidade e à 
qualidade ambiental. 
 

Moderador: CNM/OEA/Bilbao 

 Juan de los Santos, Presidente da Federação Dominicana de Municípios, República 
Dominicana (a confirmar) 

 Bidatek, Grupo Energy Green (a confirmar o nome da pessoa) 

 Projeto Água Boa, Itaipu Binacional (a confirmar) 

 

17:30 - 18:00 Encerramento 
 
 Representante da Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

 Representante da Organização dos Estados Americanos (OEA) 

 Representante do Banco de Desenvolvimento da 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, Municípios e Associações 
Municipalistas (FLACMA) 

 


