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4 5º Congresso Pernambucano dos Municipios    

PALAVRA DO PRESIDENTE

O 
5º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, que já se 
consolidou como oportunidade de aprofundar conhecimentos e 
promover intercâmbio de tecnologias, serviços e informações, 
este ano teve como tema os OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (ODS), Agenda 2030 da ONU. Esta Agenda é um 

plano de ação para as Pessoas, para o Planeta e para a Prosperidade. Nesse 
sentido, constitui-se num grande desafi o que somente poderemos resolver 
TODOS JUNTOS, em Parceria: governos locais, organizações da sociedade 
civil, academia, empresas e sociedade em geral. Essa Parceria é de suma 
importância para que possamos tomar as medidas ousadas e transformadoras 
que são urgentemente necessárias para direcionar o mundo para um caminho 
sustentável. 

É nos Municípios onde as políticas públicas acontecem e onde as oportunidades 
e os desafi os da implantação dessas políticas precisam ocorrer, transformando 
a agenda global numa realidade local. A governança municipal é, portanto, 
fundamental para resolver os problemas sociais e, nesse sentido, precisa ser 
extremamente efi caz e versátil na implantação de políticas voltadas, em especial, 
para a dignidade, os direitos, a inclusão das pessoas e a sustentabilidade 
ambiental. 

Nesta edição, temos um apanhado do que foi esse debate que permeou toda 
a programação do 5º Congresso. Queremos, mais uma vez, com esse registro, 
reafi rmar o compromisso que norteia nossas ações: meta global, ação municipal. 
Afi nal, nada do que estamos fazendo se justifi ca se não for para o bem estar 
da humanidade e para a promoção de uma sociedade mais justa e menos 
desigual. 

JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO 
PRESIDENTE DA AMUPE
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10 5º Congresso Pernambucano dos Municipios    

Durante os dias 05 e 06/04 o 5º Congresso Pernambucano de Municípios, 
realizado pela Associação Municipalista de Pernambuco, trouxe as pautas 
mais relevantes no atual contexto da sociedade, com o tema  Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável: Meta Global, Ação Municipal. A programação, 
que contou com palestras, oficinas e seminários contextualizou a maioria dos 
ODS dentro da gestão pública municipal, além de diversas atrações culturais que 
contribuíram para abrilhantar ainda mais o evento.

Na solenidade de abertura, realizada no Teatro Guararapes, marcaram presença 
o prefeito de Afogados da Ingazeira e presidente da Amupe, José Patriota, o 
governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e o prefeito de Olinda – cidade 
anfitriã do evento – professor Lupércio. Também participaram da mesa o chefe 
de gabinete do governo do Estado, João Campos, o representante no Nordeste 
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Frederico 
Lacerda, o secretário executivo da Comissão Nacional dos ODS, Henrique Villa, o 
presidente do TCE-PE  Marcos Loreto, além de secretários de estado, deputados 
estaduais e federais e prefeitos, destacando a visita dos prefeitos de Gramado-
RS, João Alfredo Bertolucci e de Barcarena-PA, Antônio Carlos Vilaça.

A execução do hino de Pernambuco se deu através de uma emocionada 
interpretação de Cristina Amaral, que contou com a harmonia da Orquestra 
Sanfônica de Carnaíba, regida pelo maestro Cacá Malaquias. Em seguida, 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
PAUTA DISCUSSÕES DO 5º CONGRESSO 
PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS
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Silvério Pessoa, juntamente com o talento dos jovens sanfoneiros, fez uma 
releitura de “Asa Branca”, música imortalizada por Luiz Gonzaga. Em sua 
performance, o artista fez questão de lembrar da questão do deslocamento no 
Nordeste, normalmente vinculado a busca por melhorias de vida ou pela fuga de 
grandes mazelas sociais. De acordo com Silvério, são fenômenos que devem ser 
discutidos à luz dos ODS.

O professor Lupércio, prefeito de Olinda, deu boas-vindas aos participantes, 
convidando todos a desfrutarem a hospitalidade da primeira capital do Estado. 
O superintendente do Sebrae, Oswaldo Ramos, destacou o papel dos municípios 
nas parcerias para o desenvolvimento socioeconômico, exemplifi cando 
Afogados da Ingazeira, que tem contado com boas práticas de incentivo ao 
micro e pequeno empresário.

O coordenador da Escola de Inovação e Políticas Públicas da Fundação Joaquim 
Nabuco aproveitou o encontro para divulgar a Premiação Desafi o Município 
Inovador, destacando a impossibilidade de realização de mudanças no país 
sem a participação efetiva da instância municipal. Eduardo Tabosa, secretário 
nacional da CNM, pontuou a responsabilidade atribuída ao município nos dias 
de hoje em paralelo com a escassez de recursos e convocou os gestores para 
a Marcha a Brasília em defesa dos municípios, evento que converge pautas e 
interesses em prol do municipalismo.

O deputado federal Tadeu Alencar (PSB) reforçou que o modelo federativo 
impõe aos municípios um ônus muito grande. Também cobrou diálogo e união 
na política para além de todas as divergências ideológicas, considerando que 
este é o único caminho possível para uma melhora na crise política do país. 
O presidente da Amupe, José Patriota, exaltou os ODS, como tema do evento 
municipalista, e disse se tratar de uma agenda para toda a humanidade. Também 
considerou a união política como o meio determinante para um bem maior social, 
sobrepondo qualquer disputa eleitoral. 

Governador Paulo Câmara, Frederico Lacerda do PNUD e José Patriota, 
presidente da Amupe, assinam Memorando de Entendimento
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12 5º Congresso Pernambucano dos Municipios    

Paulo Câmara, governador de Pernambuco, destacou a importância das pautas 
promovidas pelos ODS, pontuando que o Brasil é um país acostumado a enxergar 
o curto prazo. O governante apresentou os esforços que sua gestão vem 
fazendo para manter o padrão dos serviços prestados mesmo em um cenário 
de crise, que se arrasta desde 2015. Câmara ainda reforçou a luta dos municípios 
por um melhor pacto federativo, constatou algumas de suas realizações no 
enfrentamento da crise hídrica, da violência, e da educação, exaltando a primeira 
colocação de Pernambuco no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB), considerando o ensino médio. 

A solenidade de abertura do Congresso foi um momento oportuno para a 
assinatura do Memorando de Entendimento entre Governo do Estado, Amupe 
e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O Governo 
do Estado ainda lançou oficialmente a Comissão Estadual dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, através de decreto. Posteriormente será lançado 
edital para finalizar a composição da referida comissão com a participação da 
Sociedade Civil Organizada. No decreto, a representação governamental ficou 
com as secretarias estaduais e com a Amupe. Também aconteceu o lançamento 
do Prêmio Prefeito Empreendedor, promovido pelo Sebrae. Além dessas ações, 
José Patriota apresentou o Anuário dos Municípios Pernambucanos e presenteou 
autoridades com uma versão digital (que também está disponível no site da 
Amupe).

Além de todo o contexto político, a abertura do congresso contou com diversos 
stands que trouxeram para o evento a prestação de serviços e a divulgação de 
negócios de todo o Estado. Ao longo da manhã, aconteceram várias atividades 
culturais. Dentre as apresentações, participaram passistas de frevo de Olinda, 
o Balé Municipal de Surubim, Caretas de Triunfo, Ciranda dos Estudantes de 
Cumaru, o Grupo Bacamarteiros Mandacaru e o grupo Pernambuco tem muitas 
caras, de Afogados da Ingazeira.
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N
a tarde do primeiro dia do 5º Congresso Pernambucano de Municípios, 
os convidados trataram do tema maior dessa edição: “Os desafios e 
oportunidades dos municípios na implementação dos ODS”. Estiveram 
presentes no auditório Tabocas do Centro de convenções, o secretário 

Executivo da Comissão Nacional de ODS (CNODS), Henrique Villa, o prefeito da 
cidade Paraense de Barcarena, Antônio Carlos Vilaça, representando a CNM na 
comissão Nacional de ODS, o prefeito de Afogados da Ingazeira José Coimbra 
Patriota Filho e o assessor técnico, Eduardo Stranz, que foram os debatedores do 
tema. No início da programação, contribuíram com o debate o senador Armando 
Monteiro Neto e o representante do PNUD no nordeste, Frederico Lacerda.

Dentre os 17 pontos que norteiam os ODS é possível destacar a educação de 
qualidade, a redução das desigualdades, o consumo e produção responsáveis, 
a igualdade de gênero, a energia limpa e acessível e a saúde e bem estar. Tais 
objetivos estão estipulados para serem alcançados em seu pleno exercício até 
2030 e cada um possui diretrizes específicas, totalizando 169 metas.

Armando Monteiro focou na questão econômica e social que tem se tornado 
cada vez mais árdua para a gestão dos municípios e valorizou os 17 ODS. Entre 
os objetivos, Armando deu atenção especial à redução das desigualdades, a 
fome zero e a agricultura sustentável e principalmente o trabalho e crescimento 
econômico. Já Frederico Lacerda aproveitou para reiterar o apoio do PNUD 

OS DESAFIOS DOS MUNICÍPIOS NA 
IMPLEMENTAÇÃO DOS ODS
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à agenda que abrange os ODS junto aos municípios citando as questões da 
igualdade de gênero, apoio à causa LGBT e também o homem do campo. 

Dando continuidade ao evento, Henrique Villa falou sobre a origem da agenda 
sustentável da ONU, ainda nos tempos de ODM (Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio 2000-2015). Ele pautou seu discurso mostrando como os Objetivos 
atuais superaram seu antecessor acerca da inclusão social e popular na 
consolidação dos mesmos, e que por isso vão de encontro com o que é necessário 
para as sociedades no âmbito global, mas que se implementa adequadamente 
nos diversos territórios. A internacionalização desses objetivos foi destacada 
por Villa: “A agenda 2030 foi assinada por 194 países membros da ONU. Ela 
contém um conjunto de objetivos e de metas que se estabelece nos estados 
membros, sobretudo no território. Então é uma agenda coletiva em que todos 
devem colaborar e são protagonistas do processo, todos se enxergam dentro 
dos 17 objetivos.”.

Henrique também contextualizou alguns objetivos como educação e saúde, 
a fome e combate a miséria, água e saneamento, este com destaque para o 
nordeste brasileiro, que vem sofrendo com a seca nos últimos 6 anos. Dessa 
forma a redução da desigualdade não seria apenas entre países, mas intra países. 
Dentro do conceito de cidade sustentável, Henrique também falou sobre a vida 
na terra e no mar, a promoção da paz, justiça e o combate à corrupção. Para 
ele o conjunto de objetivos e metas é inerente aos municípios: “O município 
implementa a agenda. É lá onde tudo ocorre. O Estado Nação é apenas fi cção, 
quem efetivamente entra na linha de frente são os estados e sobretudo os 
municípios. É preciso ver esses 17 objetivos dentro da prioridade de cada um”.  

O prefeito de Barcarena- PA, Antônio Vilaça, detalhou a situação como encontrou 
a cidade há 5 anos e como atua junto às suas secretarias para recuperar o 
município durante seu mandato. Os investimentos e a melhor utilização de 
recursos nas áreas de educação, saúde e saneamento são segundo ele, as 
prioridades em seu mandato. Por fi m, o próprio objetivo número 17 (parcerias 
e meios de implementação) foi reverenciado na participação de Vilaça: a 
capacidade de agregar reconhecimento local e global, entregar bens e serviços 
para as populações locais com o conjunto de recursos disponíveis.

O senador Armando Monteiro falou da questão 
econômica e social com foco nos ODS
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A 
palestra “Compras Sustentáveis e Desenvolvimento Municipal à luz 
da Lei Nº 8.666/93, ministrada pelo mestre em Direito pela UFPE, 
advogado e professor de Direito Administrativo, Jacoby Fernandes 
foi uma verdadeira aula sobre o assunto. Autor de vários livros na 

área, como “Licitações e Contratos” e “Vade-Mécum de Licitações e Contratos”, 
o palestrante trouxe para a mesa um pouco de sua experiência e trajetória no 
uso da legislação para fins licitatórios, promovendo processos mais ágeis e 
eficientes para a prestação de serviços.

A palestra que juntou não somente gestores, mas também entusiastas da 
área do Direito, traçou as principais mudanças encaradas pelos processos 
licitatórios a partir das evoluções da legislação que rege a área. Alguns dos 
tópicos apresentados, como as exigências relacionadas ao objeto a ser licitado 
e as formas de fiscalização dos processos, pôde ser observado à luz dos 
interesses do município, considerando que a legislação oferece condições para 
um desenvolvimento mais rápido, pautada numa boa prestação de serviços e 
nos interesses regionais. O emprego de mão de obra, matérias e tecnologias 
locais, assim como o dever de realizar licitações destinadas a microempresas 
e empresas de pequeno porte, reforçam o viés local pretendido pelos novos 
regimentos.

A palestra de Fernandes foi uma grande oportunidade ofertada pela Amupe 
de aproximar os gestores públicos do que há de mais atualizado na legislação 
quando o assunto é a prestação de serviços ao município, levando em conta 
os instrumentos utilizados para isso. Para o professor, o caráter sustentável 
da gestão passa pelo planejamento e pela fiscalização minuciosa de todos os 

O JURISTA JACOBY FERNANDES DÁ 
“AULA” SOBRE COMPRAS SUSTENTÁVEIS
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processos de aquisição de bens e serviços, devidamente responsabilizados 
e avaliados posteriormente pelos próprios usuários. Isso garante não só a 
qualidade dos serviços prestados no momento, mas também melhorias ao longo 
prazo, pois o bom serviço irá refl etir na melhoria da qualidade de vida, e a boa 
fi scalização mantém a saúde fi nanceira do município equilibrada.

Ao fi nal da palestra, Jacoby dedicou boa parte do tempo para responder 
perguntas e tirar dúvidas dos gestores. O interesse foi tão grande, que o jurista 
se comprometeu com a Amupe em responder 10 questões sobre licitações e 
contratos mensalmente. A instituição vai recolher as principais dúvidas dos 
gestores e encaminhar a Jacoby. As respostas serão publicadas no site da 
Amupe.

O jurista Jacoby Fernandes continuará tirando 
dúvidas dos gestores, através da Amupe

Eduardo Tabosa, da CNM, João Batista, prefeito de Triunfo, José Patriota, presidente 
da Amupe e a prefeita Débora Almeida, de São Bento do Una, prestigiaram a palestra 

de Jacoby Fernandes

Revista 5º congresso-2018-corrigido.indd   17 18/06/2018   14:28:40



S
EM

IN
Á

R
IO

 T
RA

N
S

PA
R

ÊN
C

IA
B

O
A

S
 P

R
Á

T
IC

A
S

18 5º Congresso Pernambucano dos Municipios    

SEMINÁRIO TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO 
PÚBLICA LOCAL

O 
Seminário Transparência e Participação Social para a Democratização 
da Gestão Pública Local, é parte de um projeto em execução pela 
Amupe, em parceria com a União Europeia.

O referido Projeto está atuando em 16 municípios, constituindo dois 
territórios de transparência, sendo um no agreste e outro no sertão.

AGRESTE: Caruaru, Aguas belas, Bezerros, Cumaru, Cupira, Gravatá, 
Machados, Quipapá, Surubim e Toritama.

SERTÃO: Santa Cruz da Baixa Verde, Calumbi, Carnaíba, Flores, 

Solidão e Tabira.

Atualmente a transparência é um dos assuntos que mais recebe atenção da 
sociedade brasileira, e os municípios pernambucanos já estão atentos para a 
importância de conhecer e aplicar instrumentos que contribuam para uma 
sociedade mais colaborativa e proativa.

O Seminário, que tem um caráter formativo para os municípios integrantes do 
Projeto e também informativo para a sociedade em geral, contou com a parceria 
de órgãos importantes na gestão pública, no âmbito de Projetos Federais, 
estaduais e municipais.
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Marcaram presença no evento prefeitos dos municípios participantes do Projeto, 
como: Sebastião Dias de Tabira, Djalma de Solidão, Sandra Magalhães de 
Calumbi, e Mariana Medeiros de Cumaru, Ana Célia de Surubim. 

Fábio Araújo, representante da Controladoria Geral da União (CGU) – Regional 
Pernambuco, reforçou a importância de incentivar as pessoas a participarem 
das funções públicas. A importância do Controle interno, como segmento que 
previne e corrige rumos de inconsistências jurídico – administrativa, eliminando   
problemas futuros   com os gestores e ao mesmo tempo evitando desperdícios 
do recurso público. “Apostar no Controle interno como ferramenta de gestão por 
resultados é o ideal de uma gestão pública focada no público alvo, o cidadão”, 
afirmou.

Caio Mulatinho, Secretário Executivo da Secretaria da Controladoria Geral do 
Estado/PE, e Rafael Figueiredo Bezerra, da Controladora da Prefeitura do Recife, 
apresentaram modelos de eficiência e gestão da Controladoria.

Além de uma rica fundamentação teórica sobre os pilares de um controle 
interno na gestão, apresentou a experiência  que fez   o Estado de Pernambuco 
e o município do Recife, gerar economicidade e se instalar no 1º do ranking da 
CGU. 

Todos   que trataram o tema controle interno como ferramenta de gestão   
participativa ressaltaram que o mesmo não engessa o gestor nem impede a 
sua atuação. Ao contrário, controla para que o gestor amplie sua visão, seu 
conhecimento a respeito da administração e permite que as metas sejam 
monitoradas, corrigidas, se necessário e cumpridas em tempo hábil.

A coordenação da mesa foi de Giane Boselli, Coordenadora do Projeto Gestão 
Cidadã e do Consultor da CNM Eduardo Stranz. 

BOAS PRÁTICAS
O tema transparência foi reforçado com a palestra sobre a importância da 
implementação de ouvidorias, tendo como expositora, Maria Zélia Correia, 
Diretora de Ouvidoria e Controle Social do Estado-Pernambuco, bem como boas 
praticas  apresentadas por profissionais de renome que atuam diretamente nos 
município apoiadores  do Projeto, conforme apresentações a seguir.
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OUVIDORIA É A BOLA DA VEZ

AFOGADOS DA INGAZEIRA

“
A Ouvidoria Municipal de Afogados da Ingazeira é pioneira no Sertão do 
Pajeú”. Foi com essa afi rmação que a ouvidora do município Maria José 
de Assis iniciou sua palestra. A ouvidoria é um canal pelo qual os cidadãos 
podem se manifestar, é um exercício de cidadania. Ela tem o papel de 

identifi car pontos de carência no processo administrativo e desta forma propor 
melhorias em virtude do conhecimento mais próximo da gestão. Quando um 
cidadão se manifesta e alerta sobre a inadequação na prestação de um serviço 
público, a administração “conserta o erro” e, principalmente, “a causa do erro.” 
Com isso, toda a sociedade e a própria administração são benefi ciadas. 

Com a expertise da ouvidoria o município conseguiu desenvolver um Plano de 
Implantação e Gestão da Ouvidoria que tem como diretrizes a descentralização 
do atendimento as manifestações, a sensibilização de equipes do Governo, 
vereadores e representantes da Sociedade Civil e a implantação do projeto 
“Ouvidoria Itinerante” nos bairros e povoados rurais mais populosos do Município.  
Essa foi a forma encontrada pelo município para desenvolver esse mecanismo 
obrigatório de transparência.  

Revista 5º congresso-2018-corrigido.indd   20 18/06/2018   14:28:52



21

UM PPA PARTICIPATIVO 

SÃO BENTO DO UNA

F
omentar em jovens das redes públicas e privadas de educação o 
interesse na participação e controle social é o principal desafi o do 
município de São Bento do Una. Implantado na atual gestão o Projeto 
PPA PARTICIPATIVO tem como objetivo despertar nas crianças, jovens, 

adultos e idosos a consciência cidadã e o sentimento de pertencimento ao seu 
município.

O projeto funciona com o desenvolvimento de grupos formados por 
representantes eleitos da sociedade civil organizada, de estudantes das escolas 
públicas/privadas e dos usuários dos serviços de convivência e fortalecimento 
de vínculos da Secretaria de assistência Social. Esses grupos puderam através 
das ofi cinas formativas conhecer e participar da construção do PPA e da LOA 
do município, através de um controle social de fato e real.  O PPA, norteia todas 
as ações do município.

Revista 5º congresso-2018-corrigido.indd   21 18/06/2018   14:28:57



S
EM

IN
Á

R
IO

 T
RA

N
S

PA
R

ÊN
C

IA
B

O
A

S
 P

R
Á

T
IC

A
S

22 5º Congresso Pernambucano dos Municipios    

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DE ALTO DESEMPENHO

SERRA TALHADA 

O 
Controlador Geral Thehunnas Peixoto, trouxe como contribuição 
para a tarde do seminário a experiência nas práticas com as 
audiências públicas obrigatórias. O gestor pode apresentar a 
estratégia da Secretaria de Transparência Fiscalização e Controle no 

desenvolvimento de uma política de participação no município.

Através do aplicativo “Fala Cidadão” a gestão municipal pôde realizar uma 
série de audiências públicas com uma maior participação social.  Com uma 
comunicação mais efi ciente e a partir de alertas criados pela população, a 
administração da cidade pode ter mais facilidade para defi nir quais problemas e 
melhorias merecem atenção prioritária. Dessa forma, a gestão desenvolveu uma 
série de audiências públicas para a construção do PPA.  A experiência municipal 
em usar a tecnologia a serviço do controle social e da transparência das contas 
públicas, mostrou que através de um simples aplicativo pode-se fomentar e 
desenvolver práticas democráticas de controle trabalhando em uma perspectiva 
de transparência onisciente, onipresente, pedagógica e preventiva. 
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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DO CIDADÃO 

TRIUNFO

A 
implantação do Serviço de Informação ao Cidadão e-SIC, foi a 
experiência  apresentada por Myrtes Bezerra, coordenadora do 
controle interno do município de Triunfo. Esse serviço é fundamental 
para atender as prerrogativas legais da lei de acesso à informação. É 

por meio do atendimento ao cidadão que a população ganha a oportunidade de 
apresentar suas demandas, opinar sobre os serviços realizados pelo governo, 
receber informações de seu interesse e participar efetivamente da gestão 
pública.

O objetivo é garantir efi ciência e resposta hábil das informações solicitadas e 
disponibilizar recursos para que os cidadãos possam acompanhar as ações da 
administração direta e indireta e a gestão das fi nanças públicas. Os principais 
benefícios alcançados com a implantação desse serviço no município foi agilidade 
no atendimento, desburocratização do serviço público e a transparência,  uma 
vez que o atendimento ao cidadão alinha-se ao conceito mais contemporâneo 
de gestão pública, que situa o cidadão no centro das ações governamentais.
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TRANSPARÊNCIA EM OBRA PÚBLICAS – 
UMA FERRAMENTA DE GESTÃO

IGARASSU

A 
prática foi apresentada por Ronaldo Alves de Oliveira, assessor técnico 
da controladoria Municipal de Igarassu. O município adotou um 
sistema de publicidade de controle de obras públicas que é referência 
no Estado de Pernambuco. Através do portal da transparência o 

cidadão tem a oportunidade de consultar os dados e informações das obras 
realizadas pela Gestão Municipal.

Quando o cidadão acessa o portal de obras tem acesso ao mapa sincronizado 
com o google maps da Cidade de Igarassu e sobre a imagem o interessado 
visualizará diversos tratores. Clicando sobre eles aparecerá duas opções: Perfi l 
das obras com suas respectivas medições, liquidações, pagamentos, dotação 
orçamentária, fonte de recursos, forma de execução, localização, data de 
início, prazo de execução, entre outras. A segunda opção é a galeria de fotos 
com imagens de antes da execução, durante e depois além de um sistema de 
demonstração de status da obra através de cores, trator branco sugere obra 
prevista em orçamento, trator amarelo sugere obra em andamento, trator azul 
sugere obra fi nalizada e trator vermelho obra paralisada.

Esse sistema atende a prerrogativa da Lei 12.527/11 de Acesso a Informação e 
possibilita a gestão pública municipal uma maior efi ciência nos processos de 
controle dos gastos públicos. Ronaldo fi nalizou a apresentação afi rmando que a 
transparência é um direito do cidadão e um dever do poder público.
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MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO

ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE  BIM – PE 

O 
arquiteto Cleber de Oliveira da Associação Pernambucana de BIM 
trouxe na tarde do seminário, a modelagem de BIM, que é a sigla em 
inglês para Modelagem da Informação da Construção. Existem várias 
defi nições a respeito do que signifi ca o acrônimo, e, ao mergulhar 

na sua história, entende-se como ferramentas e conceitos de modelagem estão 
atrelados. A modelagem da informação da construção é mais que um modelo 
3D parametrizado, é uma forma de coordenar informações através de bancos 
de dados. 

 As obras de ordem pública demandam fi scalização e verifi cação de quantidade 
de serviços executados de forma sistêmica e transparente. Comumente utiliza-
se uma metodologia convencional defasada, onde os dados são coletados em 
campo e quantifi cados observando-se projetos em planta. Com a utilização 
da tecnologia BIM os municípios adquirem as ferramentas necessárias para 
a obtenção de edifi cações e produtos de excelência, funcionais e adequados 
ao meio, cujo resultado obtido será sentido na qualidade dos espaços e dos 
produtos disponibilizados à população.

A Associação Pernambucana de BIM fomenta essa metodologia no estado no 
entendimento que essa seja a melhor ferramenta custo/benefício no controle de 
obras públicas. A BIM é utilizada em vários estados e munícipios do Brasil e está 
em ampla expansão. Mais informações no portal da APBIM www.abimpe.org.
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No segundo dia do 5º Congresso pernambucano de Municípios, aconteceram 
diversas oficinas temáticas durante os turnos da manhã e da tarde. No auditório 
Brum, o assunto debatido foi a ‘Base Nacional Comum Curricular e os desafios 
para uma educação básica inclusiva e de qualidade social’.

A mesa contou com a presença do secretário estadual de Educação de 
Pernambuco, Frederico Amâncio; Sônia Regina Tenório, vice-presidente da 
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação  (Undime), Maria do Pilar 
Lacerda, professora da Fundação SM e foi mediada pela prefeita de Brejinho, 
Tânia Maria dos Santos. Na ocasião, eles falaram sobre a Base Nacional Comum 
Curricular - documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 
progressivo de aprendizagens essenciais que os alunos devem desenvolver ao 
longo das etapas e modalidades da Educação Básica - e os maiores desafios 
enfrentados para uma educação básica inclusiva e de qualidade social pautada 
no ODS 4 - Educação de Qualidade para todos.

A vice-presidente da UNDIME-PE, Sônia Regina Tenório, pontuou o desafio 
enfrentado para a implementação da BNCC com a educação entre Estado 
e Município: “Com certeza é o caminho que será percorrido por nós até 
chegarmos à sala de aula. Esse é o maior desafio que nós vamos enfrentar, tanto 
a rede estadual, como a municipal e a rede privada que estão alinhadas a esse 
trabalho”.

A BNCC E OS DESAFIOS PARA UMA EDUCAÇÃO 
BÁSICA INCLUSIVA E DE QUALIDADE SOCIAL
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De acordo com a meta 4.1 do ODS 4, é preciso garantir que todos os jovens 
concluam a educação básica. Além da conclusão, todo o processo de educação 
formal deve primar pelo desenvolvimento das potencialidades dos indivíduos, 
desde a primeira infância - conforme meta 4.2 - até a formação técnica e superior, 
como determina a meta 4.3. “A Base Nacional Curricular Comum é importante, 
mas não é uma “bala de prata” para resolver os problemas da educação brasileira. 
Se não houver uma educação que pense em uma escola para todos, em que 
todos aprendam, nada acontece. É necessário sempre conceber a educação 
como a característica de inclusão social, para que ela seja para todas as crianças, 
de 4 a 17 anos”, ponderou Maria do Pilar.

 “Num processo que envolve tantos municípios, além do próprio Estado, em um 
conjunto de mais de sete mil escolas, talvez seja esse o nosso maior desafi o: fazer 
um processo que envolva a todos. Porque não basta ter o documento, o mais 
importante é que chegue ao chão da escola, ou seja, na sala de aula”, considerou 
Frederico Amâncio, secretário estadual de Educação de Pernambuco. “Essa 
palestra acabou sendo muito importante não apenas pela oportunidade de 
ouvir todos os palestrantes, mas mais especifi camente por poder apresentar, 
discutir e fortalecer a união no processo de implementação dos currículos que 
vai impactar em todas as escolas de Pernambuco”, fi nalizou.

Maria do Pilar (SM), Frederico Amâncio (Sec. Estadual de Educação) e a 
prefeita de Brejinho, Tânia Maria dos Santos, compuseram a mesa

É necessário conceber 
a educação com a 
característica de inclusão 
social, para que ela seja 
para todas as crianças, de 
4 a 17 anos.
MARIA DO PILAR
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CONSÓRCIO PÚBLICO COMO FERRAMENTA DE 
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

C
omo já é tradição nas discussões propostas pela Amupe, a questão 
dos consórcios foi abordada durante a Oficina “Consórcio Público 
como Ferramenta de Desenvolvimento territorial”. A oficina contou 
com a participação de Wladimir Antônio Ribeiro, elaborador da Lei de 

Consórcios, além do secretário executivo do CISBRA/SP, João Batista Preto de 
Godoy, e da assessora jurídica do Consórcio de Minas Gerais, Viviane Macedo 
Garcia. A mesa foi mediada pelo consultor Laércio Queiroz.

A discussão sobre os Consórcios Públicos, que pode integrar qualquer dos 
ODS por abranger a prestação de serviços de diversas áreas, encontrou na 
fala de Viviane Macedo Garcia um posicionamento engajado com as práticas 
experimentadas até então. Trazendo o relato das principais práticas realizadas 
em Minas Gerais, a palestrante afirmou que a Lei de Consórcios Públicos veio 
resolver um problema sério de institucionalidade na prestação de diversos 
serviços, antes realizados através de associações municipais, gerando algumas 
incompatibilidades jurídicas.

Wladimir Antônio Ribeiro trouxe para a oficina um pouco da sua bagagem 
como Consultor do Governo Federal, colaborando sob diversas frentes para 
a mudanças legislativas que ajudaram a viabilizar os consórcios. Além disso, 
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relatou os principais desafi os enfrentados quando atuou no marco regulatório 
dos serviços públicos de saneamento básico e na elaboração do Plano Nacional 
de Resíduos Sólidos.

As experiências trazidas por João Batista Preto de Godoy apontaram as 
conquistas do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região 
do Circuito das Águas (CISBRA). A iniciativa é formada por onze municípios 
de pequeno porte (de 6 a 70 mil habitantes) e tem na sua premissa a gestão 
integrada dos resíduos, a coleta seletiva e a responsabilidade compartilhada. A 
troca de experiências permitiu não somente um diálogo sobre encaminhamentos 
jurídicos  da política de consórcios, como também a aplicação das diretrizes e a 
consequente melhoria na qualidade de vida, partindo do local para o global.

Wladimir Ribeiro foi um dos 
autores da Lei de Consórcios

Viviane Macedo falou das 
contribuições da nova legislação

A Lei de Consórcios Públicos 
veio resolver um problema 
sério de institucionalidade na 
prestação de diversos serviços, 
que antes geravam algumas 
incompatibilidades jurídicas.
VIVIANE MACEDO
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C
om a finalidade de promover o crescimento econômico, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos, 
foi pautado o oitavo ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
dentro de um conjunto de metas a serem assumidas por todos os 

países membros da Organização das Nações Unidas (ONU). Para aprofundar o 
debate sobre esse cenário, a Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE), 
junto ao SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas)
realizou a oficina com a temática “Empreendedorismo, Negócios Criativos e 
Sustentáveis”. 

Participaram a secretária executiva de Planejamento da Secretaria da Micro e 
Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação de Pernambuco Fernanda Dubeux, 
o Presidente do Porto Social/SEBRAE Fábio Silva, o presidente da FEMICRO 
(Federação das Microempresas de Pequeno Porte e Empreendedor Individual) 
José Tarcísio da Silva e o gestor da Mata Sul do Sebrae-PE, Mário César Freitas.  
A mesa foi mediada por Flaviana Rosa, secretária de Administração de Afogados 
da Ingazeira.

A revitalização econômica contribui para criar melhores condições para a 
estabilidade e a sustentabilidade do país e seus municípios. É possível promover 
políticas que incentivem o empreendedorismo e a criação de empregos de forma 
sustentável e inclusiva. O ODS 8 reconhece a urgência de erradicar o trabalho 
forçado e formas análogas ao de trabalho escravo, bem como o tráfico de seres 
humanos. Além disso, as novas metas deste ODS promovem a diversificação 
produtiva e aumento do valor agregado de bens e serviços, com vistas à 
prosperidade dos países e dignidade das pessoas. 

EMPREENDEDORISMO E NEGÓCIOS CRIATIVOS E 
SUSTENTÁVEIS
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Como exemplos de metas, estão o de atingir níveis mais elevados de 
produtividade das economias, por meio da diversifi cação, modernização 
tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor 
agregado e intensivos em mão-de-obra; promover políticas orientadas para o 
desenvolvimento, que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego 
decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização 
e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do 
acesso a serviços fi nanceiros; melhorar progressivamente, até 2030, a efi ciência 
dos recursos globais no consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar 
o crescimento econômico da degradação ambiental, dentre outras. 

Na apresentação da Secretária Executiva de Planejamento Fernanda Dubeux, foi 
analisado o empreendedorismo por meios de dois tipos de negócios: Criativos e 
Sustentáveis. Os do primeiro tipo são os que utilizam a criatividade e a inovação 
humana como fatores chaves para a sua existência, por meio de um ambiente que 
estimula a participação e valoriza ideias. Já os negócios sustentáveis trabalham 
com a ecoefi ciência, considerados ecologicamente corretos por resguardar o 
meio ambiente e estimular os consumidores ao consumo consciente.

O gestor da Mata Sul do SEBRAE-PE, Mário César Freitas, falou sobre Negócios 
de Impacto Social e Ambiental, que que incorporam à sua missão o compromisso 
de transformação social ou ambiental positiva, ao mesmo tempo em que 
possibilitam a geração de receita. Tais negócios devem trazer impactos positivos 
à sociedade, benefi ciando as camadas sociais mais pobres da população, e/ou 
o meio ambiente, assim como conciliar a viabilidade econômica e a resolução 
de um problema social ou ambiental - a partir da venda de produtos ou serviços 
que tenham valor agregado – sustentabilidade do negócio. Em seguida, Mário 
apresentou a experiência do SEBRAE no fomento ao empreendedorismo na Usina 
Santa Teresinha, no município de Água Preta, por meio do projeto Ecossistema 
de Negócios Sociais da Mata Sul. 

Conforme destacou o gestor na sua fala, o SEBRAE conseguiu mudar a 
mentalidade de parte da população da região trabalhada. “Muitas pessoas 
não viam maneiras de crescer, mas, por meio das capacitações, se tornaram 
empresárias e criaram uma nova realidade para a região. É por isso que 
mostramos aqui na ofi cina da Amupe como é possível abrir os horizontes das 
pessoas no estímulo ao empreendedorismo.

Mário César  falou do compromisso de 
transformação social ou ambiental positiva
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M
ais de 1,5 bilhão de pessoas ainda vivem sem energia elétrica no mundo, 
o que representa mais do que 1 em 5 pessoas. Conforme divulgado 
pela Organização das Nações Unidas (ONU), 65 milhões de pessoas 
na América Latina ainda usam lenha para cozinhar, porque não têm 

acesso a serviços energéticos, o que causa graves problemas respiratórios e 
incentiva o desmatamento, e 24 milhões de pessoas ainda não têm acesso à 
eletricidade. 

Para discutir essa situação e alternativas contextualizadas para o estado de 
Pernambuco, a oficina temática “Energia Limpa, Acessível e Moderna”, foi 
pautada de acordo com o Objetivo 7 dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável), “Energia Limpa e Acessível”. 

A mesa composta contou com a gerente de Relações Institucionais da Companhia 
Energética de Pernambuco (CELPE) Érika Ferreira; o diretor de Eólica do Centro 
de Energias Renováveis da Universidade Federal de Pernambuco (CER/UFPE) 
Alexandre Costa, e o gerente do Departamento de Engenharia de Energia Eólica 
da CHESF (Companhia Hidroelétrica do São Francisco), José Bione de Melo 
Filho. A mediação ficou a cargo do prefeito de Gravatá, Joaquim Neto.

Assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços 
de energia até o ano de 2030 é uma das metas do Objetivo 7 dos ODS, que 
também visa a expansão da infraestrutura e a modernização da tecnologia para 
o fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis em todos nos 
países em desenvolvimento. A energia é fundamental para a vida cotidiana, mas 
também para a produção industrial global. 

Sendo assim, conforme o gerente da CHESF José Bione, os interessados no 
assunto são muitos e variados: desde as famílias que moram no campo, passando 

ENERGIA LIMPA, ACESSÍVEL E MODERNA
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pelos municípios urbanos, chegando a Estados nacionais. “Sendo assim, é 
importante salientar que o fornecimento de energia no Brasil é competência 
da União. Portanto, a adoção de medidas mais concretas e efetivas depende 
essencialmente União e dos Estados na fi gura das concessionárias de energia 
estaduais. De forma geral, os Municípios devem atuar participando dos comitês 
e conselhos do setor elétrico, adotando políticas de efi ciência energética em 
prédios públicos e incentivando a população a diminuir o desperdício e a 
entender mais sobre seu consumo”, aponta Bione. 

Alexandre Costa abordou as vantagens da energia eólica e solar, como 
por exemplo, ambas serem fontes limpas e renováveis, possuírem geração 
descentralizada, preços relativamente baixos e a diminuição da dependência 
nacional externa. O diretor do CER/UFPE, em seguida, apresentou algumas das 
áreas de atuação do Centro de Energias Renováveis da Universidade Federal 
de Pernambuco, como a Pesquisa em Projetos de P&D em Solar e Eólica com 
a Indústria, Órgãos Governamentais, Universidades e Centros de Pesquisa, 
a Docência, que conta com graduações: Engenharia de Energia, Engenharia 
Elétrica, Oceanografi a, além de pós-graduações e Extensão.

Representando a CELPE, a gerente de Relações Institucionais Érika Ferreira 
esclareceu qual o papel da instituição no contexto levantado pela Amupe, 
referente ao Objetivo 7 dos ODS. “A distribuidora tem o papel de entregar 
energia para os consumidores do estado, então buscamos entender como é que 
a gente pode participar contribuindo para a diversifi cação da matriz energética 
através da conexão de alguns geradores a partir de fontes renováveis e limpas 
de maneira mais efetiva”, reforça a gerente da CELPE.

José Bione, gerente da Chesf 
contribuiu com o debate

A mesa foi mediada pelo prefei-
to de Gravatá, Joaquim Neto

Érika Ferreira, gerente de Relações Institucionais da 
Celpe falou do compromisso da distribuidora
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M
ediado por Judite Botafogo, prefeita de Lagoa do Carro, o debate 
‘Gênero: Desafio da Inclusão e do Empoderamento’, contou com as 
presenças da pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ), 
Cristina Buarque; da secretária estadual da Mulher de Pernambuco, 

Silvia Cordeiro; e de Camila Almeida, representante da ONU MULHERES, o 
tema foi pautado no ODS 5 - Igualdade de Gênero. “Não tem como falar sobre 
erradicar a pobreza enquanto a maioria ainda é feminina. Não tem como falar de 
trabalho decente geral se não há um olhar específico para ver que a situação da 
mulher no mercado de trabalho ainda é desigual. Ou falar de saúde sem pensar 
que ainda existe uma dura realidade relacionada à mortalidade materna e aos 
direitos sexuais reprodutivos. Então, essa é a nossa bandeira e por isso que é 
interessante que esse tema tenha sido tratado aqui no Congresso”, disse Camila 
Almeida.

GÊNERO: O DESAFIO DA INCLUSÃO E DO 
EMPODERAMENTO 

Não tem como falar de trabalho decente geral 
se não há um olhar específico para ver que a 
situação da mulher no mercado de trabalho 

ainda é desigual.
CAMILA ALMEIDA
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Focado em garantir o fi m da discriminação contra mulheres e meninas em todos 
os lugares até 2030, conforme meta 5.1, o ODS 5 busca garantir à mulher direitos 
iguais aos recursos econômicos, como terra e propriedade. Atualmente, há um 
número maior de mulheres em cargos públicos, mas incentivar as mulheres a 
serem líderes ajuda a fortalecer políticas e legislação para uma maior igualdade 
de gênero, como prega a meta 5.5. Essas medidas são cruciais para acelerar o 
desenvolvimento sustentável, pois a capacitação de mulheres e meninas tem 
causado efeito multiplicador e ainda ajuda a gerar crescimento e desenvolvimento 
econômico em geral. “Esse é o melhor momento do feminismo e o pior momento 
da sociedade”, sentenciou Cristina Buarque.

“Precisamos trabalhar as políticas públicas para as mulheres, fazer com que elas 
sejam incluídas no processo de desenvolvimento local como estratégia para 
dialogar com a sociedade e fazer com que o município se desenvolva atento 
às demandas específi cas das mulheres por trabalho, por renda, por inclusão, 
contra a violência, por qualidade de vida e assim todos ganham. O município que 
faz política com esse planejamento de gênero, compreendendo que esse é um 
direito das mulheres, a cidade toda acaba sendo benefi ciada”, sintetizou Silvia 
Cordeiro.

A prefeita de Lagoa do Carro, Judite 
Botafogo mediou o debate

Silvia Cordeiro, secretária Estadual 
da Mulher em Pernambuco
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“
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes e sustentáveis”. Este é o 11° Objetivo dos ODS (Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável), propostos pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). Ao colocar como prioridade o debate e aplicação dessa 
meta para os municípios pernambucanos, a Associação Municipalista de 

Pernambuco (AMUPE),  trouxe como um dos temas a “Gestão de Cultura para o 
Desenvolvimento Sustentável”.

Compuseram a mesa da oficina o Secretário de Cultura do Estado de Pernambuco 
Marcelino Granja, a superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional em Pernambuco (IPHAN/PE) Renata Duarte Borba, e o cantor 
e produtor Cultural Silvério Pessoa. Os debates foram mediados por Alessandro 
Palmeira, vice-prefeito de Afogados da Ingazeira.

Na apresentação de Renata Duarte, foi destacado que o IPHAN, ao reconhecer um 
bem cultural de natureza imaterial como Patrimônio Cultural do Brasil (Decreto 
nº 3.551/2000), se compromete a adotar medidas para garantir condições para a 
continuidade do bem cultural de maneira sustentável. A superintendente afirmou 
que “o IPHAN considerou importante o tema ser tratado no congresso da 
Amupe para que os gestores municipais possam compreender os equipamentos 
e manifestações culturais, as diversas formas de patrimônio´, como um vetor 
de desenvolvimento não somente econômico, mas também social. Os exemplos 
que mostramos nesta oficina visam inspirar os gestores a trabalhar a proteção 
do patrimônio cultural em nível municipal também, pois atualmente poucos 
municípios tomam essa frente”.

GESTÃO DA CULTURA PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
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O foco da palestra do artista Silvério Pessoa se deu na necessidade e valor da 
cultura popular no currículo escolar. “Eu acho que difi cilmente teremos uma 
sociedade sustentável sem a Escola ser a protagonista dessa multiplicação 
da ideia. E a cultura popular traz as matrizes, a artesanalidade da vida. Eu 
acredito que isso prioritariamente deve ser fundamentado a partir das escolas, 
principalmente as públicas”. 

 Fechando a ofi cina, Marcelino Granja reforçou o papel da política cultural, 
entendida como um conjunto mais ou menos coerente de princípios, objetivos, 
estratégias, os meios necessários e as ações a serem realizadas. Para Granja, “é 
crucial elevar a política como parte do processo da formação do cidadão. Na 
prática, isso não é simples aqui no Brasil, pois ainda é preciso um maior diálogo 
dos órgãos de cultura com o Estado como um todo, para que possamos, de fato, 
colocar em prática um desenvolvimento sustentável para os municípios.”   

Marcelino Granja, secretário de 
Cultura do Estado de Pernambuco

Renata Duarte Borba, 
superintendente do IPHAN/PE

O cantor Silvério Pessoa (D) participou do debate que foi mediado pelo 
vice-prefeito Alessandro Palmeira (C), de Afogados da Ingazeira
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GESTÃO DA SAÚDE E O IMPACTO DO NOVO 
SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

O 
segundo dia do Congresso Pernambucano de Municípios, ofertou 
diversas oficinas que propõem conectar as discussões municipalistas 
aos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Na área de Saúde, 
participaram da mesa de discussões o Secretário Estadual de Saúde/

PE, José Iran Costa, a Assessora do Colegiado dos Secretários Municipais de 
Saúde de Pernambuco, Cristina Paulino, e o coordenador geral de infraestrutura 
do DATASUS, Joaquim Costao. A mediação dos debates foi do presidente do 
COSEMS/PE, Orlando Jorge Andrade Lima.

As discussões propostas pelos ODS que se relacionam com a saúde convergem 
para o Objetivo 3. Neste quesito, o objetivo “Assegurar uma vida saudável e 
promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades” estipula algumas 
metas que devem ser cumpridas até 2030. Dentre estas: reduzir as taxas de 
mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos 
vivos; e acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças 
tropicais negligenciadas, combate a hepatite, doenças transmitidas pela água 
e outras doenças transmissíveis. Algumas outras metas, como a de reforçar a 
prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas 
entorpecentes e o uso nocivo do álcool; e a de reduzir pela metade as mortes e 
os ferimentos globais por acidentes em estradas, apontam o caráter transversal 
das ações, que demandam diretrizes cada vez mais integradas.
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O secretário Iran Costa abordou o novo sistema de fi nanciamento na distribuição 
dos recursos da saúde implementado pelo Ministério da Saúde no fi nal de 2017. 
O secretário afi rmou que o sistema facilita alguns pontos da administração, 
vencendo algumas burocracias, mas exige um controle e um nível de organização 
mais sofi sticado por parte das prefeituras. Iran Costa pontuou também que apesar 
dos esforços, muitos problemas, como o subfi nanciamento da saúde, exige dos 
municípios as maiores responsabilidades e a menor fatia dos recursos.

Joaquim Costa, coordenador geral de infraestrutura do DATASUS, trouxe 
para a ofi cina as principais características da plataforma digital da saúde no 
Brasil, a DIGISUS. Tal proposta pretende armazenar os dados clínicos de toda a 
população brasileira. Assim, todos os sistemas de prontuários eletrônicos, seja 
da rede pública ou privada, estarão conectados com essa base de dados. Os 
médicos, através do CPF do paciente, poderão ter acesso aos seus dados clínicos, 
facilitando a precisão do diagnóstico e diminuindo gastos desnecessários.

A assessora do COSEMS, Cristina Paulino, reforçou a importância do diálogo 
entre áreas distintas promovidas por iniciativas como o congresso realizado 
pela Amupe. Reforçou que problemas provenientes da saúde estão diretamente 
ligados a outras áreas da gestão, e por isso necessitam de um planejamento 
cada vez mais integrado. As discussões da ofi cina, de modo geral, trouxeram 
problemáticas atuais da saúde e possíveis encaminhamentos para solução, 
considerando as formas de gestão pública e sua aplicabilidade.

O público teve mais informações sobre a 
plataforma digital da saúde, a DIGISUS

A assessora do COSEMS, Cristina Paulino, 
reforçou a importância do diálogo
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D
e acordo com o relatório das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 
de Água, publicado em 2015, o planeta enfrentará um déficit de água 
de 40%, número que deverá subir ainda mais como resultado da 
mudança do clima e da gestão inadequada dos recursos naturais. 

Nesse contexto, o 5° Congresso Pernambucano de Municípios trouxe uma 
oficina temática sobre a “Gestão Sustentável da Água”, para discutir aspectos 
do Objetivo 6 dos ODS. Participaram da oficina o presidente da Companhia 
Pernambucana de Saneamento (COMPESA) Roberto Tavares; o presidente da 
APAC (Agência Pernambucana de Águas e Clima) Marcelo Asfora; a assessora 
de Recursos Hídricos da ANA - Agência Nacional de Águas, Ana Catarina 
Nogueira da Costa Silva e o prefeito de Afogados da Ingazeira e presidente da 
Amupe, José Patriota. Para mediar os debates, o prefeito de Toritama Edilson 
Tavares.

José Patriota apresentou uma experiência realizada no município de Afogados 
da Ingazeira, onde estão sendo tratados cem mil litros de esgoto de efluentes 
inteiramente brutos para uma água que permita a irrigação em gramados. 
“Nós tiramos efluentes que estavam expostos, reduzimos a possibilidade de 
contaminação em pessoas, ao mesmo tempo em que conseguimos reduzir custos 
por meio de tecnologias simples e de forma biológica e acessível a qualquer 
município dessa natureza”, apontou o prefeito de Afogados da Ingazeira.

Segundo Marcelo Asfora, falar da gestão da água sem falar sobre o território 
é algo que não faz o menor sentido. “A nossa política de recursos hídricos 
foi um pouco omissa no que diz respeito à participação dos municípios e em 
relação à gestão da água. No entanto, todo o ordenamento, uso e ocupação do 
solo está dentro do âmbito das competências dos municípios. Então, foi muito 
importante em tratar dessas questões no congresso da Amupe, com aqueles 
que são os principais atores que determinam a gênese da água - ou seja, tudo 

GESTÃO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA
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que diz respeito ao solo, às fl orestas, à forma com que as pessoas ocupam o 
meio ambiente, que determina tanto a quantidade quanto à qualidade da água”, 
destacou o presidente da APAC.

O presidente da COMPESA Roberto Tavares apresentou alertas e precauções do 
tema diante da atual situação do país. “Nós temos um marco regulatório, uma 
lei que regula a área de saneamento, que é de 2007, onde está em discussão 
uma mudança pelo Governo Federal, que vemos com muita preocupação, pois 
pode afetar muitos municípios, principalmente os mais pobres”. De acordo com 
Tavares, o Governo pretende que o município consulte previamente o setor 
privado se há interesse de se operar em tal município, que terá que fazer uma 
licitação e não poderá mais contratar a empresa estadual. Esse modelo pode 
comprometer o subsídio cruzado e a estrutura de tarifa, que permite que se 
possa cobrar o mesmo preço em determinado município considerado rico ou os 
de menor renda. 

A assessora de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas, Ana Catarina, 
apresentou dois projetos pela agência: o Atlas Brasil de Abastecimento de Água, 
e o Atlas Esgoto de Despoluição de Bacias Hidrográfi cas. O primeiro projeto 
trabalha com a segurança hídrica para o abastecimento urbano de todos os 
municípios do país, por meio de avaliações dos mananciais atuais e futuros, e 
de investimentos em infraestrutura e produção de água. Já o Atlas Esgoto tem 
como objetivo caracterizar a situação da coleta e do tratamento de esgotos em 
todos os municípios brasileiros. 

Ao fi nal da atividade, a Carta de Compromisso do Fórum de Defesa do Capibaribe 
foi divulgada e explicada, com princípios para a revitalização da bacia, para a 
melhoria da qualidade da água e a proteção das águas do Capibaribe. Essa é 
uma construção efetuada pelo comitê da Bacia do Rio Capibaribe em dezembro 
de 2017, que conta com quarenta e dois municípios, que fi zeram uma grande 
mobilização para sensibilizar os prefeitos a assinarem essa carta enquanto pacto 
para a gestão das águas e compromisso para a revitalização da bacia. Dos 42 
municípios, até o presente momento (06 de abril), vinte prefeitos assinaram 
a carta, que deverá ser homologada a partir de agora. Também será lançado 
um selo chamado “Prefeitura Amiga do Capibaribe”, que permita uma maior 
divulgação das prefeituras ligadas ao selo, além do acompanhamento dos 
compromissos referentes à carta.

Roberto Tavares, presidente 
da COMPESA

Ana Catarina Nogueira, assessora de 
Recursos Hídricos da ANA
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A 
oficina “O Pacto Federativo e os desafios da governança”, trouxe 
pauta de alta relevância para as discussões municipalistas e que se 
relaciona com os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. 
Participaram das explanações o Desembargador do Tribunal de 

Justiça de Pernambuco (TJPE), Bartolomeu Bueno, o professor e presidente do 
Instituto de Direito Municipal da Bahia, Isaac Newton Carneiro, o vice-presidente 
do Tribunal de Contas do Estado (TCE/PE), Dirceu Rodolfo e Eduardo Tabosa, 
da CNM, que mediou o debate.

Dentro da missão de promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e 
construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis, o 
Objetivo 16 dialoga com as práticas que reforçam o papel das instituições e 
de uma justiça na distribuição das atribuições e recursos. Dentre algumas das 
metas relacionadas ao que foi discutido na oficina, destaca-se a de desenvolver 
instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis e a de 
assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, 
em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais.

Bartolomeu Bueno, desembargador do TJPE, ressaltou as modificações 
ocorridas com a construção da Constituição Cidadã de 1988, que dá autonomia 
ao município, enquanto ente federativo, já que antes se tratava como uma 
divisão do estado. Apesar disso, alertou os gestores da necessidade de uma 
organização tributária para aumentar a arrecadação dos municípios e amenizar 
a dependência dos fundos de recursos da União.

O representante do TCE/PE, Dirceu Rodolfo, trouxe o conceito de governança 
para explicar as divergências que existem entre o modelo de gestão privada e 

O PACTO FEDERATIVO E OS DESAFIOS DA 
GOVERNANÇA

Revista 5º congresso-2018-corrigido.indd   44 18/06/2018   14:29:54



45

a pública. No privado, há, normalmente, interesses comuns entre acionistas e 
executivos. Já no público, concentram-se interesses diversos entre as partes que 
executam e os contribuintes, os cidadãos que pagam impostos e exigem uma 
boa prestação de serviços. Cabe à gestão municipal e a sociedade civil o diálogo 
através dos mecanismos de oxigenação do sistema social, intercambiando os 
interesses através de associações, sindicatos e organizações não governamentais, 
por exemplo.

Já Isaac Newton, autor do “Manual 
de Direito Municipal”, trouxe para 
discussão os preceitos da construção 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
que é capaz de realizar sansões 
penais, administrativas e eleitorais, 
promovendo uma melhoria nos 
mecanismos de controle sobre as 
despesas públicas. Uma compreensão 
mais geral da ofi cina possibilitou, 
sobretudo, a refl exão das formas 
conceituais de gestão pública e da 
administração dos recursos cada vez 
mais escassos ao município.

O desembargador do TJPE, Bartolo-
meu Bueno destacou a Constituição

Administração dos recursos cada vez mais escas-
sos do município pautou discussões
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N
as sociedades contemporâneas, as percepções e as práticas sociais 
voltadas para os fenômenos da violência e da criminalidade têm 
sofrido significativas transformações. Para promover o debate sobre 
tais mudanças, a Amupe - Associação Municipalista de Pernambuco 

dedicou uma das oficinas temáticas para as “Políticas de Segurança e Cidadania”. 
A pauta é referente ao Objetivo 16 dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável). 

Participaram das discussões, a assessora técnica do Instituto Igarapé, Dandara 
Queiroz Tinoco Melo; o secretário estadual de Defesa Social de Pernambuco 
Antônio de Pádua; o secretário de Segurança Cidadã e Mobilidade de Camaragibe/
PE Daniel e Silva Meira, e o Consultor de Ordem Pública e Coronel Júlio César 
Costa.  Luis Sávio, representando o procurador geral do MPPE, e o coordenador 
de Prevenção Social do SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública), 
Rafael Rocha, também contribuíram com o debate que foi mediado pelo prefeito 
de Moreno, Vavá Rufino. 

Dentre os dados apresentados por Dandara Tinoco, o Brasil é o campeão de 
homicídios no mundo, com 61 mil vítimas por ano, sendo que mais de um terço 
(36%) das cidades mais atingidas pela violência no Brasil estão no Nordeste. A 
assessora trouxe para o contexto municipal, onde cada município deve possuir 
um papel relacionado a políticas de prevenção da violência. Das metas propostas, 
estão redução da evasão escolar e busca ativa para identificação de adolescentes 
fora da escola, o fortalecimento dos programas de orientação sobre gravidez na 
adolescência e desenvolvimento das capacidades parentais, o desenvolvimento 
de ações de desconstrução de referenciais de masculinidade associados à força 
e à violência e o fortalecimento da rede de atenção psicossocial.

O Coronel Júlio Cesar abordou a temática da Ordem Pública, que é a situação 
e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas devidas 

POLÍTICAS DE SEGURANÇA E CIDADANIA 
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atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, ou seja, o conjunto de valores, 
princípios e normas que se pretende sejam observados em uma sociedade. 

Daniel e Silva Meira, na sua apresentação, trouxe como exemplo o modelo 
utilizado no projeto Camaragibe da Paz, que tem como objetivo envolver todos 
os setores da sociedade e trabalhar na busca de soluções para os problemas 
de desordem e insegurança pública no município de Camaragibe, que sofre 
consideravelmente com a marginalidade. 

O secretário estadual de Defesa Social de Pernambuco Antônio de Pádua falou 
sobre o planejamento e estratégias de segurança para o Estado de Pernambuco 
e os resultados colhidos com as novas ações. Das informações passadas, está a 
execução orçamentária que tem como previsão para o ano de 2018 o valor de 
R$ 5 bilhões de reais. Também foram anunciadas a criação de novas unidades de 
Polícia Militar, Civil, Científi ca e Corpo de Bombeiros.

O coordenador de Prevenção Social da SENASP Rafael Rocha apresentou 
os novos eixos da segurança pública, recentemente instituídos pelo Governo 
Federal. Foi apresentada uma proposta de capacitação de guardas municipais 
dos municípios pernambucanos, que poderão contar com recursos do Governo 
Federal para treinamento e promoção de saúde.

Luís Sávio, do MPPE, apresentou o projeto Cidade Pacífi ca, que busca ampliar a 
atuação da instituição, em suas ações extrajudiciais, tendo como consequência a 
diminuição da demanda por ações judiciais através do diálogo entre membros e 
gestores municipais, desenvolvendo assim, cada vez mais o exercício da cidadania 
e o envolvimento da sociedade no que se refere a Segurança Pública. 

Coronel Júlio César falou sobre conjunto de 
valores observados pela sociedade
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A
oficina sobre ‘Resíduos sólidos e saneamento: o desafio dos municípios’, 
que está relacionada ao ODS 6 (Água Potável e Saneamento),  contou 
com as presenças de Cláudia Lins, assessora técnica da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM); Eduardo Elvino, diretor presidente 

da Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH); José 
Wendes Oliveira, secretário de planejamento e administração de Sairé/PE; 
Francisco Carneiro Barreto Campello, superintendente do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em Pernambuco 
e Alberto Vieira Venturim, coordenador-geral de Engenharia Sanitária da 
Fundação Nacional de Saúde (Funasa). O prefeito de Pedra, Osório Filho, mediou 
os debates.

Eduardo Elvino apresentou uma linha do tempo dos resíduos sólidos e falou 
sobre a distribuição dos aterros. “72 municípios pernambucanos destinam seus 
lixos nos aterros sanitários”, disse o diretor presidente da Agência Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH), que comemorou: “A gente percebe 
que já evoluiu muito quando olha para os resultados. Em 2013, eram apenas 8 
aterros sanitários. Hoje nós temos 18”. 

Na ocasião, o diretor presidente falou sobre os Planos Intermunicipais de Resíduos 
Sólidos - PIRS e garantiu: “Nas próximas duas semanas, todos os municípios 
de Pernambuco vão receber o PIRS”.  A oficina temática tratou dos desafios 
dos municípios em relação aos resíduos sólidos e saneamento, que além da 

RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO: O DESAFIO 
DOS MUNICÍPIOS
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difi culdade fi nanceira, enfrentam a questão de conscientizar a população sobre 
descartar o lixo de forma correta, os palestrantes aproveitaram a oportunidade 
para mostrar o resultado dos projetos que estão contribuindo de forma positiva 
para o país. 

O secretário de planejamento e administração de Sairé, José Wendes Oliveira, 
falou sobre o projeto modelo que fez o município pernambucano ser exemplo de 
saneamento básico: Sairé + Saudável, programa que propõe o papel de todos na 
construção de um modelo de desenvolvimento mais consciente. “A manutenção 
da destinação correta dos resíduos sólidos em Sairé é mantida com a aplicação 
de recursos do ICMS ecológico, repassado para o município. A UTC também 
gera ocupação e renda para catadores que trabalham no local”, explicou. 

Francisco Barreto Campelo, superintendente 
do IBAMA, participou do debate
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C
om temática abrangendo o ODS 11 sobre Cidades e Comunidades 
Sustentáveis, a oficina Cidades Sustentáveis: Planejamento, Mobilidade 
e Acessibilidade contou com as presenças do consultor em Políticas 
de Acessibilidade, Manuel Aguiar; o presidente da TGI Consultoria em 

Gestão, Francisco Cunha; e Roberto Salomão, conselheiro federal do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco (CAU-PE). A mediação foi feita pelo 
prefeito de Toritama, Edilson Tavares.

Roberto Salomão, conselheiro federal do CAU-PE, destacou alguns temas 
da nova agenda urbana, uma sub-agenda da agenda 2030, que aprofunda e 
detalha o ODS 11, entre eles, a sujeitabilidade “que agora passa pela relação de 
governança, de repensar o planejamento urbano das cidades a partir de uma 
nova perspectiva de olhar, não mais de cima, mas a partir das pessoas, além de 
direcionar a cidade e o planejamento para as pessoas”. 

Como a mobilidade urbana é fundamental para que o indivíduo exerça sua 
cidadania, a melhoria da oferta de serviços de transporte, com atendimento para 
todos os tipos de grupos, incluindo os que estão em vulnerabilidade, mulheres, 
pessoas com deficiência e idosos, é foco da meta 11.2. Cidades mais inclusivas, 
seguras, sustentáveis e resilientes a desastres ou a eventos incomuns são as 
metas deste objetivo, conhecido como ODS das cidades. 

CIDADES SUSTENTÁVEIS: PLANEJAMENTO, 
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE
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“O que eu cheguei à conclusão, depois de ter andado mais de 12 mil quilômetros 
dentro do Recife nos últimos 12 anos, é que a forma de planejamento tradicional, 
que vinha de cima para baixo, passando pelo satélite, pelo mapa, planta, até 
chegar ao meio do solo, está completamente falida. Hoje, é indispensável “mudar 
a mão”. Para construir um planejamento adequado, temos que começar do nível 
do chão, fazer um planejamento que eu chamo de “5 quilômetros por hora” e 
da altura dos olhos, da altura de uma pessoa que está no chão e vê a cidade. 
Ou seja, reconfi gurar a forma de planejamento partindo do princípio de que se 
o pedestre se sentir mal, o urbanismo não presta. Então é preciso rever a forma 
de planejar e articular o novo urbanismo que o século 21 requer das cidades”, 
Francisco Cunha.

“Na minha percepção, inclusão sem acessibilidade não existe”, disse Manuel 
Aguiar, defi ciente visual que expôs sugestões de ações para o município nas 
áreas de educação, saúde, emprego, assistência social e gestão, voltadas para 
a inclusão de pessoas com defi ciência. “Na área da educação, falo sobre a 
educação inclusiva. Não basta a pessoa chegar à escola, ela tem que permanecer 
e aprender. Na saúde, cito a capacitação para o atendimento às pessoas com 
necessidades específi cas e suas singularidades e sobre a gestão da diversidade, 
por si só devia ser compreendido um planejamento global dos municípios e 

setoriais com forte presença da acessibilidade”, fi nalizou.

Professor Manuel Aguiar, consultor 
em Políticas de Acessibilidade

Roberto Salomão, do CAU-PE, falou 
da nova agenda urbana
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O 
ODS 12 baseado no Consumo e Produção responsáveis foi o mote 
para a oficina ‘Desenvolvimento Rural: os caminhos da produção e 
consumo consciente’. A mesa foi composta por Wellington Batista, 
secretário estadual de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco; 

Josué Lucena, gerente executivo do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf) do Banco do Nordeste do Brasil (BNB); Jorge 
Mattos, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), para 
debater sobre o assunto com a mediação do prefeito Luis Aroldo, de Águas 
Belas.

Entre as metas desse Objetivo, destacam-se: como alcançar o uso eficiente de 
recursos naturais, segundo a meta 12.2, reduzir o desperdício de alimentos (12.3) 
e manejar resíduos químicos de maneira responsável (12.4); a oficina também 
levantou a possibilidade de práticas para empresas e também para a gestão do 
Estado, por meio da realização de compras públicas sustentáveis.

 “Nossa meta é alcançar, até o final deste ano, a construção de 150 a 200 
barragens em todo o Estado”, contou Wellington Batista, secretário estadual 
de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco. “Nos últimos três anos, 

DESENVOLVIMENTO RURAL: CAMINHOS PARA 
PRODUÇÃO E CONSUMO CONSCIENTE
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foram perfurados 2 mil poços artesianos para ajudar aos que moram no campo 
ter acesso à água”, comentou sobre as ações que estão sendo realizadas em 
relação às mudanças climáticas. Durante o debate, Wellington ainda apresentou 
os tópicos de ações e projetos realizados pelo governo, como o Programa de 
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA Estadual) e o Projeto 
Sementes Crioulas de Pernambuco.

Para fi nalizar a apresentação, o gerente executivo do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) do Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB), Josué Lucena, aproveitou o momento para destacar a Lei 13.606, que 
trata do Programa de Regularização Tributária Rural (PRR). “Regularizando a 
situação desses produtores, imediatamente eles voltam ao sistema fi nanceiro e 
passam a utilizar os recursos”, concluiu.

Wellington Batista, (C) secretário estadual de Agricultura e 
Reforma Agrária de Pernambuco e Josué Lucena, do BNB
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A
s iniciativas que valorizam a circulação de renda através da 
movimentação de turistas recebeu toda atenção na oficina intitulada 
Turismo integrado, geração de renda e desenvolvimento sustentável. 
A atividade contou com a presença de João Alfredo Castilhos 

Bertolucci (Prefeito de Gramado), Marta Feitosa (Assessora Técnica da CNM), 
Josenildo Santos (Presidente da ASTUR), Gil Marinho (Gestor da unidade de 
destinos e produtos turísticos da EMPETUR) e João Batista (prefeito de Triunfo), 
este último responsável pela condução dos trabalhos.

O também tesoureiro da AMUPE, João Batista, aproveitou o espaço para 
evidenciar algumas semelhanças geográficas e climáticas entre o município 
pernambucano de Triunfo e a cidade de Gramado.

João Alfredo Bertolucci demonstrou como funciona a conjuntura do turismo 
em seu mandato em Gramado. Tanto nos aspectos local e nacional como 
internacional, já que a exemplo do Recife, o município do Rio Grande do Sul recebe 
muitos estrangeiros. Bertolucci destacou ainda os costumes e o funcionamento 
prático existente nas vias publicas e instituições Gramadenses, incluindo 
também a vizinha Canela, e que por isso diferencia as cidades de qualquer outra. 
Para se ter uma ideia do peso que o polo turístico carrega no município, 86% 
da arrecadação econômica de Gramado advêm diretamente do Turismo. Sobre 
a importância de se transformar os recursos provenientes desse potencial em 
qualidade de vida ele cita: “Estou muito feliz de estar aqui pra falar de um tema 
palpitante e super atual, que é a sustentabilidade e o desenvolvimento. Esse 
binômio precisa ser bem harmonizado sob pena de estragarmos o nosso mundo 
e as gerações futuras”, disse ele.

TURISMO INTEGRADO, GERAÇÃO DE RENDA E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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Representando a Confederação Nacional dos Municípios, Marta Feitosa reiterou 
o apoio do órgão às parcerias entre municípios no intuito de enriquecer e 
estimular a economia das próprias cidades. Em sua fala, o intercâmbio monetário, 
a movimentação de renda e o próprio desenvolvimento social que se apresenta 
a partir disso, também foram levantados.

Na esteira das apresentações, Josenildo Santos também procurou fazer um 
apanhado de sua gestão à frente da ASTUR, inclusive citando projetos bem 
sucedidos que foram implantados em outros estados e que por isso podem ser 
adaptados para Pernambuco.

Gil Marinho utilizou seu espaço para expor o atual cenário turístico de 
Pernambuco, fazendo um apanhado histórico das ações e programas colocados 
em prática nas últimas gestões. O turismo dentro do próprio Estado, com suas 
sazonalidades (sobretudo carnaval e são João) foi colocado por Gil como de 
suma importância, mas não apenas nesses períodos. A riqueza de expressões 
culturais específi cas de cada município interiorano de Pernambuco teve o friso 
do secretário. Assim, a circulação de renda e o surgimento de empregos diretos 
e indiretos acabam por estimular o desenvolvimento do Estado como um todo. 
Marinho também é técnico da Empetur e responsável pela reestruturação dos 
conselhos municipais e da regionalização do Turismo em Pernambuco. 

Gil Marinho falou o cenário 
turístico de Pernambuco

Márcia Feitosa mostrou o 
desenvolvimento social do turismo

Bertolucci destacou que 86% da economia 
do município de Gramado advém do turismo
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A 
Assistência Social é uma prioridade para qualquer gestão municipal 
que de fato esteja comprometida com sua população. Ela vai ao 
encontro de alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
delimitados pela ONU na agenda 2030: a redução das desigualdades 

e o consumo e produção sustentáveis. Mas para se obter êxito e impactar 
diretamente na qualidade de vida dos municípios, é necessário aperfeiçoar 
a utilização das verbas e subsídios existentes. A Associação Municipalista de 
Pernambuco não poderia ignorar esse aspecto dentro da programação de seu 
Congresso, e por isso promoveu a oficina temática “Orientações Técnicas sobre 
o uso dos recursos do fundo municipal da assistência social”.

Participaram da mesa de debates a presidente do COEGEMAS, Penélope Regina 
Silva de Andrade, a secretária Estadual de Desenvolvimento Social do Estado 
Pernambuco, Socorro Araújo, o Gestor de Assistência Social do Estado do Ceará, 
Paulo Pimenta, a presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, Maria 
de Lourdes Vinokur, Ana Rita Suassuna, da Secretaria de Assistência Social 
do Recife e a vice-presidente da Amupe, Ana Célia, prefeita de Surubim, que 
mediou os debates.

O foco de Penélope foi nas ações do Colegiado de gestores municipais de 
assistência social e os vários conflitos logísticos entre os próprios assistentes 
e os secretários de finança. Socorro Araújo citou procedimentos e politicas 
existentes na área de assistência, e postas em prática na sua gestão enquanto 
Secretária Executiva de Assistência Social de Pernambuco. Outro item colocado 
no debate foi a utilização adequada das verbas públicas existentes e o melhor 
aproveitamento delas nos componentes que constituem os orçamentos das 
cidades.

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O USO 
DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Com uma linguagem que uniu teoria e prática, Paulo Pimenta tocou em pontos 
importantes na sua abordagem, tomada de procedimentos de controle e 
utilização de rendas, recursos e portarias. Sobre o ofício da assistência social, 
Pimenta frisou a importância do conhecimento e do estudo para os assistentes, 
para que a atividade inerente a esse cargo possa se renovar e aproveitar o lema 
do “tudo vai dar certo” e da “senha” criada por ele mesmo como crucial para o 
melhor exercício na área da assistência social: o interesse pelo conhecimento. 
Termos técnicos como a identifi cação e leitura de orçamentos, receitas, despesas, 
serviços e projetos também foram detalhadamente destrinchados por ele.

Em entrevista concedida a AMUPE o gestor social que tem 35 anos de serviço 
público declarou: “Que possamos praticar o que temos na teoria, só assim 
conseguiremos ser efetivos como política pública. No Ceará nós começamos a 
co-fi nanciar projetos e atividades, com isso tivemos a ideia de nos aproximar da 
assistência social dos municípios. Hoje os gestores tem noção de como funciona 
o fundo estadual de assistência social, e que podem contar conosco como 
parceiros. Com isso foi possível compartilhar experiências em estados como 
o Piauí, a Paraíba, Rondônia, Minas Gerais e Paraná. A melhor coisa é que as 
pessoas se aproximem do gestor e confi em nele. Essa é a nossa experiência em 
assistência social no Ceará, fazer com que os assistentes tenham interesse para 
estudar e conhecer os processos. Hoje eu já procuro trazer soluções para coisas 
que identifi co e não apenas apontar o que está errado. Isso está ultrapassado”.

Maria de Lourdes Vinokur, presidente 
do CEAS, participou do debate

Paulo Pimenta destacou a importância 
do conhecimento para os assistentes 

sociais

Ana Rita Suassuna, Sec. Assistência Social Recife, Socorro Araújo, Sec. 
Estadual de Desenvolvimento Social e Ana Célia, vice-presidente da Amupe
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A 
pauta da previdência, tão debatida nos diversos setores da sociedade 
contemporânea e tão carente de soluções sustentáveis visando 
o futuro das gerações, foi discutida na Oficina “A Sustentabilidade 
do RPPS”.  Formaram a mesa o auditor do TCE/PE, Ricardo Souza, 

Ricardo Souza, o ex-secretário de Previdência Social, Leonardo José Rolim 
Guimarães, o coordenador Geral de Auditoria e Contencioso  do RPPS, Miguel 
Antônio Fernandes Chaves  e o presidente da APEPP, Adilson Carlos Pereira que 
coordenou os trabalhos. 

Ricardo Souza, auditor do TCE, fez uma analogia entre a sustentabilidade  
previdenciária e a ambiental. Ambas devem pautar suas ações na utilização 
dos recursos no presente, de forma racional, de maneira que também estejam 
disponíveis às gerações futuras. Além de dados apresentando um panorama atual 
da previdência no Brasil, Souza também defendeu uma gestão que preserve o 
equilíbrio atuarial.

Relatando um pouco de sua experiência quando atuou como secretário da 
pasta previdenciária, Leonardo Rolim apresentou diversos dados constatando 
os déficits dos RPPS estaduais e federais em relação a Receita Corrente Líquida 

A SUSTENTABILIDADE DOS RPPS

Revista 5º congresso-2018-corrigido.indd   58 18/06/2018   14:30:26



59

(RCL). Ainda afi rmou que a união dá um péssimo exemplo pela falta de unidade 
gestora, conselhos de análise e avaliação. Tudo isso contribui para o aumento 
do défi cit atuarial.

Miguel Antônio Fernandes Chaves trouxe na sua explanação a difi culdade 
apresentada para as gestões municipais, tendo em vista os crescentes défi cits 
em todas as esferas da governança. Para uma superação, o auditor apresentou 
os principais mecanismos de supervisão dos RPPS, como a constituição de 
auditorias diretas e indiretas. Também apresentou medidas que podem ser 
aplicadas para a diminuição do défi cit, como o recadastramento anual de 
todos os inativos, revisão das premissas atuariais, securitização da dívida ativa, 
entre outras. Apesar de toda a complexidade e difi culdade para se enfrentar o 
problema e garantir que seja um setor sustentável da economia, as discussões 
trouxeram um panorama duro da realidade, mas com possibilidades de solução 
exequíveis. 

Miguel Antônio Fernando Chaves, Contencioso do RPPS 
e Adilson Carlos Pereira, presidente da APEPP
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O 
5º Congresso Pernambucano de Municípios chamou atenção para 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Mas, para 
implementar, desenvolver e até mesmo buscar melhores resultados 
que tenham impacto profundo na sociedade, é preciso dar voz e 

espaço para que as próprias populações tenham um papel ativo nesse contexto. 
Sendo assim, o município precisa dispor de procedimentos que proporcionem 
uma comunicação fluída entre população e poder público. 

Para discutir o tema, a oficina Potencial da Comunicação na Implementação dos 
ODS foi realizada com as participações do assessor de comunicação do PNUD, 
Guilherme Larsen, a diretora da Rede Globo Recife, Jô Mazzarolo e o assessor do 
Coletivo Brasil de Comunicação Social/ Intervozes, Eduardo Amorim. A prefeita 
de Cumaru, Mariana Medeiros, mediou a mesa.

Larsen abriu as atividades valorizando a existência de planos de comunicação 
para qualquer projeto que tenha o objetivo de lograr êxito e alcançar determinado 
público. Com a exibição de um vídeo motivacional que focou exatamente nesse 
tema, ele expôs a preocupação do PNUD com o incentivo e desenvolvimento 
de politicas públicas que contribuam de fato para o alcance dos 17 ODS e o 
empoderamento da sociedade junto a esses objetivos. Ele ainda colocou as 
diretrizes do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento a serviço da 
sociedade civil.

Mazzarolo criticou a prorrogação do prazo para alcance dos ODS, que já 
vem sendo prorrogado durante décadas e agora tem seu deadline em 2030. 
Ela indicou a educação como alternativa para se alcançar os 17 objetivos de 
desenvolvimento sustentável demonstrando como a própria rotina social 
apresenta oportunidades de melhoria no processo de comunicação como um 
todo. Segundo ela, o papel do gestor se faz exatamente no protagonismo e na 

O POTENCIAL DA COMUNICAÇÃO NA 
IMPLEMENTAÇÃO DOS ODS
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conquista de benefícios que permitam o estabelecimento de novos paradigmas 
na gestão dos municípios. Por fi m ela citou a necessidade de se comunicar bem 
e não apenas isso, mas tornar acessível o direito a comunicação para todos os 
indivíduos: “Não acredito em mudança de cima pra baixo”.

Fechando as atividades da ofi cina, Eduardo Amorim fez um breve apanhado 
de sua trajetória nos órgãos públicos, lembrando o direito à comunicação em 
todas as camadas social, econômica e política, sob a égide da lei. O assessor 
tratou de apresentar as atividades do Coletivo Intervozes ao qual faz parte e 
abordou alguns casos recentes de violação ao direito a comunicação assim 
como a reparação aos cidadãos que tiveram seus direitos violados. A própria 
comunicação pública, e toda sua agenda, assim como a valorização de veículos 
dessa natureza, sem fi ns lucrativos e que privilegiam os grupos minoritários 
foi colocada como uma questão salutar para que os ODS possam ser de fato 
alcançados.

Dentre as intervenções por parte do 
público presente, entre as indagações 
destacaram-se a produção de fake 
News de forma deliberada com o 
objetivo de minar e desvalorizar 
a plataforma internet, a sugestão 
pela criação de um 18º objetivo de 
desenvolvimento sustentável que 
englobe especifi camente a cultura e o 
lazer e, fi nalmente se criticou o pequeno 
espaço destinado às produções locais 
nas grades de programação de TV no 
Estado de Pernambuco.  

Jô Mazzarolo, diretora 
da Rede Globo Recife

Eduardo Amorim representou 
o coletivo Intervozes

Guilherme Larsen, assessor de 
comunicação do PNUD
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D
entro da lógica do ciclo político administrativo, as estruturas que os 
municípios dispõem, sejam elas na questão de bens, serviços ou na 
melhoria das gestões, tem influência direta no próprio funcionamento 
da cidade. Foi nesse mote que a oficina “Tecnologias a serviço da 

gestão municipal e do desenvolvimento” recebeu o público presente no 5º 
Congresso da Amupe.

O ciclo de palestras teve a presença de Ana Roberta Souto, que é superintendente 
de empreendedorismo do Porto Digital, Leonildo Sales, secretário estadual de 
Ciência e Tecnologia, o gerente de operações do Armazém da criatividade, 
Adalberto Rodrigues, Frederico Lacerda, representante do PNUD no Nordeste 
e Mônica Araújo, assessora da Amupe responsável pela mediação da mesa.

Ana Roberta explicou o funcionamento do porto digital, acerca dos projetos que 
abrangem inovações tecnológicas, desde seu primeiro contato até a aprovação 
e implantação dos mesmos. Falou também da série de capacitações oferecidas 
pelo órgão situado no Recife. Leonildo Sales demonstrou como a Secretaria 
de Tecnologia e Ciência tem atuado para adotar e principalmente colocar em 
prática medidas inovadoras que incidam diretamente na vida da população 
pernambucana.

PROJETOS INOVADORES, DESENVOLVIMENTO E 
TECNOLOGIA
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Adalberto Rodrigues apresentou o Armazém da Criatividade, desde sua fundação, 
passando por suas ações motrizes e os resultados alcançados até então. Assim, 
os desafi os à frente da gerência operacional e tecnológica do Armazém puderam 
ser compartilhados com os presentes na ofi cina. Encerrando a mesma, Frederico 
Lacerda pontuou os novos projetos que estão em fase de aprovação e posterior 
consolidação por parte do PNUD, a exemplo da possibilidade de implantação 
da técnica de projeção de cidades, que podem ser usufruídas pela sociedade 
brevemente.

Frederico Lacerda, do PNUD falou que a agência da 
ONU vai implantar projeto de projeção de cidades

Ana Roberta Souto, do Porto Digital e Leonildo Sales, se-
cretário de Ciência e Tecnologia participaram do debate
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IMPLANTANDO OS ODS  NOS MUNICÍPIOS: REDE 
E GOVERNANÇA

O 
desafio de fazer da Agenda 2030 uma realidade nos municípios norteou 
os debates da oficina Implantando os ODS nos municípios: rede e 
governança. O entendimento é que sozinhos, os governos locais não 
conseguirão alcançar todas as metas. Para tanto, a abordagem dos 

palestrantes contemplaram pelos menos três atores fundamentais: os municípios, 
que contou com a experiência da Rede ODS Brasil, com Patrícia Menezes, a 
Academia, com a experiência da Asces, representada pelo coordenador de 
Relações Internacionais da instituição, Marconi Aurélio e Silva; e Alessandra 
Nilo, da   Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (ABONG) 
mostrando a visão e experiências do Terceiro Setor.

Patrícia Menezes falou sobre a criação da Rede ODS Brasil, as articulações para 
disseminação nos estados e do próximo evento que será um Seminário Nacional, 
em Brasília. Alessandra Nilo fez uma abordagem sobre as linhas de atuação do 
terceiro setor, lincando com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. De 
acordo com Alessandra, que faz parte da ONG Gestos, a abordagem precisa ser 
centrada em direitos sociais, econômicos, civis, políticos e ambientais, através 
da integração de políticas e atores, num processo político, participativo e com 
formação e monitoramento permanentes.   
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Marconi Aurélio falou sobre a Rede ODS Universidades Brasil, quando, em 2017, 
a Asces e outras quatro instituições de Educação Superior iniciaram pacto com o 
PNUD, comprometendo-se a contribuir na implementação dos Objetivos, desde 
suas especifi cidades e contextos.  Para tanto, a Universidade está formando a 
Agência ODS, com o objetivo de assessoramento técnico e científi co para viabilizar 
a implementação dos ODS no território pernambucano; produzir indicadores para 
monitoramento das diversas etapas dessa implementação; realizar campanhas 
e ações, educativas e culturais, visando popularizar a Agenda 2030 entre os 
municípios pernambucanos e capacitar as atuais e futuras lideranças políticas, 
econômicas, sociais e  culturais à inovação e sustentabilidade.        

Marconi Aurélio, da ASCES, 
apresentou a Rede ODS Universidades
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D
iversos municípios enviaram atrações culturais para abrilhantar ainda 
mais o 5º Congresso. Nesta edição, além de destacar e valorizar a 
diversidade cultural dos municípios pernambucanos com representantes 
da música popular nordestina, como sanfoneiro, orquestra e banda de 

pífanos, foi aberto espaço para atrações que representam o folclore e o Carnaval 
da região, a exemplo dos passistas de frevo, bloco La Ursas e os Caretas de 
Triunfo.

Do começo do dia ao início da tarde, algumas atrações foram apresentadas ao 
palco e outras no hall do Centro de Convenções, para que todos os convidados 
presentes ficassem mais próximos. Destaque para os Caretas, figuras mascaradas 
originárias dos tradicionais reisados de Triunfo, que ocorriam em época natalina 
e que, devido à proibição da apresentação de um dos integrantes do grupo, 
passou a desfilar nos Carnavais, tornando-se a figura mais conhecida do período 
carnavalesco do município. 

O Balé Cultural de Afogados da Ingazeira  apresentou o espetáculo ‘Pernambuco 
tem muitas caras’, em homenagem aos “Tabaqueiros”, figura folclórica do 
Carnaval municipal, em uma apresentação que misturou dança e contação de 
história.

O congresso contou com as seguintes atrações: Passistas com Orquestra de 
Olinda, Sanfoneiro de Cumaru, Balé Municipal de Surubim, Caretas de Triunfo, 
Ciranda com alunos da rede municipal de Cumaru, Grupo Bacamarteiros 
Mandacaru de Abreu e Lima, Balé Cultural de Afogados da Ingazeira - 
Pernambuco tem muitas caras -, Banda de Pífanos de Caruaru e de João Alfredo, 
Cavalo Marinho Mirim Boi do Canavial de Aliança, Orquestra de Sopro Suave de 
São Bento do Una, Samba de Coco Raízes de Arcoverde e Bloco La Ursas de 
São Caetano.

CULTURA PERNAMBUCANA ABRILHANTA O 5º 
CONGRESSO
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A 
Exposição com stands de municípios trouxe para o 5º Congresso 
Pernambucano a variedade da cultura interiorana, com a culinária, o 
artesanato e ainda destaques das gestões com práticas inovadoras. 
52 expositores ocuparam os espaços que também contou com 

fornecedores e serviços para gestões públicas.

Formado pelas editoras Vivo, Ativa e CNPE, que trabalham com projetos 
pedagogos educacionais voltados para as prefeituras, secretarias de educação 
e escolas particulares, o Grupo Educação Digital apresentou em seu stand uma 
novidade: o projeto ‘Humanoide’, uma espécie de robô que possui 18 sérvulos 
motores e imita os movimentos de um ser humano. “Nós trabalhamos com 
laboratórios de robótica, ciências e matemática, com impressoras 3D, tudo isso 
voltado para tecnologia digital, para fazer com que o ensino chegue ao patamar 
elevado, utilizando sempre a interdisciplinaridade no ensino da robótica, ou 
das ciências ou da matemática, pois uma matéria sempre depende da outra”, 
explicou André Ribeiro, gerente comercial do Grupo Educação Digital.

As novidades não param por aí. O stand do município Riacho das Almas destacou 
o ‘Dessalinizador’, equipamento que retira o excesso de sais da água. “Somos o 
primeiro município do Brasil a ter um dessalinizador movido à luz solar”, contou 
Gilmara Moura, secretária de Assistência Social de Riacho das Almas. O município 
também apresentou parte de sua culinária com doce de abacaxi e banana, além 

EXPOSIÇÃO COM STANDS DE MUNICÍPIOS E 
FORNECEDORES MOVIMENTA O 5º CONGRESSO 
PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS DA AMUPE
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da cocada. Já Triunfo apostou em sua bebida típica para chamar a atenção dos 
convidados. “O stand de Triunfo trouxe a primeira cachaça orgânica do Brasil, 
além do licor de cana de açúcar”, disse Nilton Madureira, secretário de turismo, 
Desenvolvimento e Lazer.

O stand de Surubim mostrou seu artesanato desenvolvido com sustentabilidade 
para divulgar o trabalho dos artistas locais. “Também estamos mostrando nossa 
cultura popular, como o Boi Surubim, além de divulgar a imagem do apresentador 
pernambucano Abelardo Barbosa, o Chacrinha e do compositor Capiba, que são 
mestres consagrados da nossa terra”, destacou Maurício Barbosa, gestor de 
cultura de Surubim.

Afogados da Ingazeira fez questão de destacar sua culinária. “Trouxemos o 
licor, doce de barra e a castanha produzida na Zona Rural”, detalhou Marlene 
Nascimento, funcionária da Secretaria de Administração do município. A 
prefeitura de Moreno quis mostrar suas artes produzidas com material reciclado, 
como os objetos confeccionados com garrafa pet. “Inclusive, já começamos a 
vender! É sempre muito bom participar”, empolgou-se Vera Lúcia, expositora.

“No stand de Bezerros, representamos nossa cultura e a gastronomia, por isso 
trouxemos bolos e doces, além do nosso Papangu - principal personagem 
cultural - e um pouco da nossa história”, revelou Sueli Silva, gerente de Turismo 
de Bezerros. Cumaru destacou sua gastronomia com “geleia de jabuticaba, mel 
e licores”, de acordo com informações de Rosa Maria, funcionária da secretaria 
de Cultura e Turismo de Cumaru. 

Toritama, a capital pernambucana do Jeans, apresentou as amostras do tecido 
produzido por lá e divulgou seu festival, que acontece entre os dias 3 e 5 de 
maio. A novidade é que o município passará por uma transformação em seu polo 
têxtil. “O projeto de requalificação da feira será iniciada no segundo semestre, 
com uma grande obra de infraestrutura, repavimentação e urbanização, quando 
seremos uma das maiores e melhores feiras do Brasil”, contou Fanielly Souza, 
diretora de Turismo de Toritama.

Outro destaque foi o stand de São Bento do Una, que divulgou o Prêmio 
Municiência, o qual o município alcançou o terceiro lugar nacional, sendo 
premiado durante a Marcha dos Prefeitos à Brasília, pela Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM). O projeto vencedor foi o “Estou Presente Professor”.
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