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PALAVRA DO PRESIDENTE

M
ais uma vez os municípios se reúnem em busca 
de ideias, propostas, convergências que tragam 
soluções para a cidade que queremos e que o 
nosso povo precisa. Foi com esse pensamento, 
- que sempre permeou nossa gestão frente  a 

Amupe - que realizamos o 4º Congresso Pernambucano de 
Municípios, mesmo no momento desafiador porque passa 
nosso país.

A parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-
PE) enriqueceu ainda mais a nossa programação, trazendo 
ideias inovadoras, criativas e audaciosas para pensar e planejar 
um espaço urbano mais sustentável que traga qualidade de 
vida para as gerações de hoje e de amanhã. 

Por outro lado, os arranjos necessários na esfera municipal 
de forma produtiva e econômica são necessários ao bom 
andamento da gestão. Por isso realizamos o Encontro Regional 
de Consórcios, contamos com a Arena Sebrae falando de 
empreendedorismo local e tantas outras palestras e oficinas 
enriquecedoras. 

Temos a grata satisfação de oferecer um espaço de debate 
qualitativo, soluções inovadoras, troca de ideias e experiências 
que só fortalecem a gestão municipal. É aqui, no Congresso 
Pernambucano de Municípios, onde as cidades se encontram 
para mostrar sua cultura, trocar expertises e buscar respostas 
para os grandes desafios que permeiam a gestão municipal.

Nossa gratidão a todos os parceiros que, mais uma vez, confiaram 
e acreditaram neste evento que já se tornou uma importante 
ferramenta de apoio ao municipalismo pernambucano.

JOSÉ COIMBRA PATRIOTA
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A  
solenidade de abertura aconteceu no Teatro 
Guararapes e contou com a presença do governador 
de Pernambuco, Paulo Câmara e dos prefeitos 
Geraldo Júlio, de Recife, e Professor Lupércio, 
de Olinda. Participaram ainda da cerimônia o 

ministro das cidades, Bruno Araújo, o presidente da Amupe 
José Patriota, o presidente do CAU/PE, Roberto Montezuma, 
Alain Grimard, da ONU-Habitat, além de secretários de estado, 
prefeitos, autoridades e parceiros.

O professor Lupércio, prefeito de Olinda, cidade anfitriã, deu 
boas-vindas aos congressistas, relatando sua experiência como 
servidor público, desde o início de sua trajetória. Montezuma 
considerou o evento como um instrumento de transformação 
para se chegar ao modelo de cidade sustentável tão debatido 
na atualidade.

O presidente da Amupe, José Patriota fez um pronunciamento 
forte convocando os gestores para as discussões trazidas no 
Congresso, que para ele se tornam fundamentais em tempos de 
crise, época propícia para se aprender, empreender e também 
ensinar. Patriota cobrou racionalidade no campo político 
e considerou o momento oportuno para se deixar brigas 
partidárias de lado e agir em prol da causa municipalista. 

Em sua fala, o governador Paulo Câmara comentou sobre os 
diversos serviços que estão sendo feitos pelo governo do estado 
nas áreas da saúde, educação e segurança. Ainda assegurou 
recursos para obras de infraestrutura no interior e região 
metropolitana, além de garantir os recursos para a próxima 
edição do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento 
Municipal (FEM). O governador reforçou a importância do 
congresso num momento de crise, ressaltando a relevância de 
se discutir a cidade, local onde as coisas acontecem.

O ministro das cidades, Bruno Araújo, falou sobre a trajetória 
difícil que o país vem enfrentando e destacou o esforço que 
o ministério faz para gerar créditos para financiamento aos 
projetos municipais. Ainda aproveitou para divulgar o programa 
Cartão Reforma, principal aposta social do governo federal. 
O ministro concluiu sua fala afirmando ser testemunha de 
como a Amupe vem dando suporte aos municípios do estado, 
alinhada com o pensamento de seu ministério, que tem como 
objetivo gerar emprego e renda, ajudando o país a superar as 
dificuldades atuais.

A solenidade de abertura do congresso também foi momento 
para a assinatura de memorandos de entendimento com 
a ONU/Habitat. Tanto a Amupe quanto o CAU assinaram 
documentos mostrando o compromisso das instituições com 
a sustentabilidade.
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O presidente do CAU considerou este momento como um 
passo determinante, tendo como resultado a implementação 
da Nova Agenda Urbana, documento orientado à ação, a fim de 
revitalizar o compromisso e apoio mundial a favor da habitação 
e do desenvolvimento urbano sustentável. 

Além da participação das autoridades políticas, o evento ainda 
abriu espaço para apresentações culturais. A orquestra Henrique 
Dias e Cia Brasil por Dança tratou de aquecer os congressistas 
à base de muito frevo. O forró de Muniz do Arrastapé, grupo 
formado por integrantes portadores de deficiência visual, 
deu boas-vindas aos participantes. Já entre os diversos 
pronunciamentos na solenidade de abertura, Maestro Spok 
fez uma linda homenagem musical ao estado de Pernambuco, 
levando o público a cantar de Luís Gonzaga aos clássicos do 
frevo que marcaram época na história pernambucana.
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N
o início da tarde foi realizada a primeira palestra 
magna com a presença do Presidente da Amupe, 
José Patriota, o secretário Geral da Confederação 
Nacional de Municípios, Eduardo Tabosa e o 
secretário executivo Gustavo Cesário. Patriota 

Iniciou a mesa destacando os 50 anos da Associação 
Municipalista de Pernambuco, completados neste ano. Além 
disso o dirigente ressaltou o mote da edição 2017 do Congresso: 
A cidade que precisamos.

O primeiro convidado a assumir o microfone foi o Secretário 
Executivo da CNM, Gustavo Cesário, que explicou o quanto é 
importante o funcionamento de gestões íntegras e que sejam 
pautadas sob responsabilidade social. Além disso Cesário citou 
o papel da economia no controle e otimização dos gastos 
públicos. O Secretário também aproveitou para criticar os 
constantes atrasos e reduções nos repasses de recursos para 
as cidades por parte do governo federal. Outro ponto colocado 

OS DESAFIOS DAS GESTÕES 
MUNICIPAIS E O PLANEJAMENTO 
URBANO 

por ele foi a necessidade de maior flexibilidade nos consórcios 
público x privado realizados entre municípios ao longo do 
território brasileiro. A judicialização dentro das administrações 
das cidades também foi considerada como essencial para 
o melhor funcionamento das mesmas. Gustavo também 
aproveitou para enumerar algumas ações que interferem 
diretamente no funcionamento dos municípios e da própria 
CNM; como o veto do ISS, a redução de dívidas previdenciárias 
das cidades e a própria reforma da previdência, esta última 
tendo maior destaque devido as recentes propostas de 
reforma vindas do governo federal. Gustavo Cesário encerrou 
sua participação fazendo votos de uma agenda municipal forte 
e atuante.

O secretário Geral da CNM, Eduardo Tabosa foi o responsável 
por encerrar a primeira palestra magna. Iniciou dando exemplos 
sobre seus quatro mandatos como gestor municipal. Eduardo 
Tabosa deu prioridade a elucidar o aumento de impostos e 
a proteção de recursos nos municípios, com base no melhor 
andamento das administrações dos mesmos. 

Gustavo Cesário falou da importância das gestões íntegras
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N
a Segunda palestra magna foi possível conferir 
exemplos eficazes de gestão de cidades e soluções 
de consultoria urbana. Presidindo a mesa, o 
presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 
Roberto Montezuma, o consultor de recuperação 

de áreas degradadas de Medelín/Colômbia, Gustavo Restrepo, 
e o arquiteto e urbanista Francisco Cunha.

Montezuma evidenciou o mote “pensar Global, atuar local” tão 
difundido no contexto administrativo público. O panorama 
atual das ações do CAU assim como a inovação urbana nas 
cidades, foram foco da participação do presidente do Conselho, 
tendo as cidades de Belo Jardim, Petrolina e a própria capital 
Pernambucana como protótipos dessas inovações. Montezuma 
levantou as diferenças e peculiaridades entre uma cidade e 
outra.  “A mudança nas cidades mudam o país”, concluiu.

Gustavo Restrepo evidenciou a educação dos cidadãos como 
promotores de transformações urbanas. Um dos responsáveis 
pelo plano que fez a cidade de Medellín, na Colômbia, deixar o 
posto de cidade mais violenta para o de cidade mais criativa do 
mundo, Restrepo destacou o papel estratégico dos habitantes 
locais no processo de construção das cidades que precisamos. 
“É importante que os políticos escutem o que as pessoas 
querem”, afirmou ele, mencionando ainda a necessidade de 

PLANEJAMENTO INTEGRADO 
COMO ESTRATÉGIA DE 
TRANSFORMAÇÃO URBANA  

políticas de continuidade sustentadas por instrumentos como 
Plano Diretor, Código de Obras e Código Normativo eficazes. 
“Uma cidade não se resolve em quatro anos. Por isso é preciso 
planejar para não improvisar”, resumiu.

Com exemplos como o de Medellín e o da cidade de Córdoba, 
na Argentina, Restrepo lembrou que o planejamento urbano 
deve estar pautado em cinco eixos: meio ambiente, habitação, 
mobilidade, espaços públicos e equipamentos. “Mais importante 
do que ter dinheiro é ter ideias. Se podemos mudar o ambiente, 
podemos mudar a mente das pessoas”, defendeu o urbanista.

Os planos são de longo prazo, mas os resultados são rápidos: 
com ações como sistemas de transportes integrados, uso misto, 
equipamentos públicos de qualidade e requalificação de vias, 
em menos de dois anos já se pode sentir a mudança positiva na 
qualidade de vida dos territórios planejados.

Para encerrar, o consultor e arquiteto Francisco Cunha fez 
um levantamento das ações efetuadas pela TGI- Consultoria 
e Gestão, empresa da qual é sócio fundador e expôs a atual 
situação do cenário local, seja com relação a especulação 
imobiliária ou sobre as possibilidades de melhoria em toda 
malha urbana Pernambucana. 

“Mais importante do que ter 
dinheiro é ter ideias. Se podemos 
mudar o ambiente, podemos 
mudar a mente das pessoas.
GUSTAVO RESTREPO

Restrepo deu exemplos de 
Medellin e Córdoba

Francisco Cunha falou sobre 
a especulação imobiliária
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A 
programação do 4º Congresso Pernambucano 
de Municípios incorporou também o Encontro de 
Consórcios Públicos do Nordeste com a proposta 
de aprofundar os desafios e experiências positivas 
de toda a região como espaço de troca de 

informações entre gestores.

Participaram da mesa sob mediação de João Batista Rodrigues, 
1º tesoureiro da Amupe, o presidente da Associação, José 
Patriota, Cristiano Pimentel, procurador-geral do Ministério 
Público de Contas do TCE/PE,  Joslei Gequelin, analista 
de Controle Externo e gerente de Consórcios e empresas 
municipais do Paraná, além de Ana Jansen, analista de Controle 
Externo e gerente de Consórcios e empresas municipais do 
Paraná. 

Em tom unificador, José Patriota considerou a pauta dos 
consórcios um desafio para os gestores, sugerindo que 
podem ser úteis na resolução de problemas de utilidade 
pública, sobretudo nos municípios de pequeno porte, onde 

ENCONTRO DE CONSÓRCIOS 
PÚBLICOS DO NORDESTE 

há maior dificuldade de se estruturar e oferecer serviços. O 
municipalista aproveitou a ocasião para convocar gestores de 
todo o nordeste em prol dessa causa. De acordo com Patriota, 
“é preciso juntar pessoas e energias para uma só direção e 
enfrentar os verdadeiros adversários, que são a fome, a miséria 
e a desigualdade.” 

A fala de Pimentel foi de suporte ao papel da Amupe, que 
ao longo do tempo vem contribuindo com os municípios no 
que tange ao desenvolvimento de parcerias com consórcios, 
ajudando os gestores na compreensão de aspectos técnicos e 
jurídicos.

Pimentel ainda reforçou que não é contra a participação dos 
consórcios, mas que eles devem obedecer às normas de direito 
financeiro das entidades públicas. Nesse sentido, os consórcios 
devem prestar concursos para contratação de pessoal, fazer 
licitação em suas aquisições e ter transparência na contabilidade, 
ofertando acesso aos municípios consorciados.

Ana Jansen trouxe considerações a respeito do Regime 
de Pessoal e Responsabilidade dos Dirigentes e Gestores 
dos Consórcios. Em sua fala, Jansen abordou a atuação e a 
estruturação das associações e dos consórcios públicos dentro 
e fora do Brasil destacando  a prevenção de ações judiciais, 
a definição de direitos e deveres e as formas de contratação; 
as responsabilidades legais dos dirigentes e gestores; e a 
forma de planejar e organizar os consórcios. Já Gequelin 
trouxe exemplos de sistemas utilizados pela Coordenadoria de 
Fiscalização Municipal do TCE/PR para análise dos consórcios 
do estado do Paraná, atuando sempre para garantir a melhoria 
do serviço prestado. Como resultado foi constituído o Comitê 
NE de Consórcios, para ampliar o mapeamento apresentado 
pela Amupe e o fortalecimento dos mesmos junto as 
institucionalidades e municípios do Nordeste.

Patriota destacou a importância 
dos consórcios para os municípios
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No período da tarde, o tema Financiamento, Gestão e 
Funcionamento foi abordado por Vicente Trevas, doutor em 
sociologia, Marcius Beltrão, prefeito de Penedo, além de Joanni 
Henrichs, especialista em consórcios da Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM).

Henrichs expôs as principais ações que a CNM vem 
desempenhando a fim de fortalecer o desenvolvimento dos 
Consórcios no âmbito nacional, considerando seus aspectos 
técnicos e jurídicos. Dentre as lutas da entidade no Congresso 
Nacional está a aprovação dos Projetos de Lei 2543/2015 - 
que altera o parágrafo 2º do art. 6º da Lei nº 11.107, de abril 
de 2005, estabelecendo que, no consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) – e do Projeto 
de Lei 2542/2015 – CAUC. Neste, há o acréscimo do parágrafo 
único do art. 14 da Lei nº 11.107/2015, para limitar as exigências 
legais de regularidade, quando da celebração de convênios 
com a União, ao próprio consórcio público envolvido, sem 
estende-las aos entes federativos nele consorciados. 

Já o sociólogo Trevas trouxe em sua explanação conceitos, 
reflexões e direcionamentos que podem fazer da atividade 
dos consórcios um instrumento propício não somente para 
as operações demandadas, mas para o desenvolvimento 
socioeconômico, de forma mais abrangente, das regiões 
atendidas pelos consórcios.

Trevas levantou diversos questionamentos sobre a forma como 
o Brasil incorporou a lógica dos consórcios intermunicipais 
e interestaduais, considerando a trajetória recente dessas 
atividades. Um dos maiores problemas existentes reside 
na tentativa de atropelar a ordem natural da construção e 
consolidação dos municípios enquanto instituições. De acordo 
com o sociólogo, muitas vezes as cidades não possuem 
estrutura e quadro técnico necessário para suportar a longo 
prazo práticas inovadoras como as que os modelos de 
consórcios podem propor. Nesse sentido, cabe aos municípios 
uma estruturação radical de suas instituições a fim de promover 
e se adequar aos modelos diversos de iniciativas inovadoras, 
facilitadoras de uma gestão mais eficiente.

É preciso juntar 
pessoas e energias 
para uma só direção e 
enfrentar os verdadeiros 
adversários, que são 
a fome, a miséria e a 
desigualdade
JOSÉ PATRIOTA

Joanni Henrichs destacou as pautas que tramitam no Congresso Nacional
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SEBRAE TRAZ INFORMAÇÕES 
SOBRE EMPREENDEDORISMO

C
om o objetivo de reforçar a importância do 
empreendedorismo para o melhor desenvolvimento 
das cidades, o Sebrae apresentou a Sala do 
Empreendedor Modelo, espaço de 24m² criado para 
ser implementado pelas prefeituras como ponto 

de apoio para empreendedores dos municípios. “É uma sala 
com múltiplas funções. Vai servir para discussão de políticas 
públicas, negociação de crédito e melhorias de maneira geral. 
É importante dar esse tipo de suporte aos micro e pequenos 
empreendedores, pois gera mais emprego e renda para os 
municípios”, afirmou Fernando Clímaco, gerente da Unidade de 
Políticas Públicas do Sebrae em Pernambuco.

 

O espaço, voltado para micro e pequenos empresários, funciona 
também para auxiliar na formalização de empreendedores, na 
alteração de regime de operações e na finalização de empresas. 
Cerca de 70 municípios pernambucanos possuem salas desse 
tipo, número que deve aumentar até o final do ano. 

Na Arena Sebrae, palestras abordaram temas como 
licenciamentos, integração com a Rede Nacional para 
Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e 
Negócios (Redesim), O destaque da programação foi marcado 
pela presença de Águeda Muniz, secretária de Urbanismo 
e Meio Ambiente de Fortaleza, que falou sobre as ações de 
desburocratização realizadas em sua secretaria em parceria 
com o Sebrae.

Fernando Clímaco apresentou a 
Sala do Empreendedor

Águeda Muniz trouxe a experiência de 
sua secretaria em Fortaleza



C
om temática abrangendo os caminhos para cidades 
acessíveis e inclusivas, os arquitetos e urbanistas 
Geraldo Juncal e Gilson Paranhos falaram sobre suas 
experiências à frente de projetos governamentais em 
São Paulo e Brasília, respectivamente, no segundo 

dia do Fórum Internacional HOJE Cidades Sustentáveis, dentro 
da Programação do 4° Congresso Pernambucano de Municípios. 
Ambos defenderam a necessidade de o poder público ousar 
para transformar a sociedade.

Ex-presidente da Cohab São Paulo e ex-secretário municipal de 
Embu das Artes (SP), Geraldo Juncal apresentou o processo de 
construção da política urbana, com um plano de habitação em 
Embu, desde o diagnóstico até a sua execução, principalmente 
envolvendo as comunidades. “Nosso desafio foi criar uma 
política com proposta de requalificação urbana da cidade, que 
funcionasse como estratégia de desenvolvimento sustentável”, 
disse.

Um dos problemas apresentados para avançar na área 
urbanística é a ausência de um sistema de informações 
geográficas que permita ter conhecimento sobre o território, 
algo que foi trabalhado em Embu para consolidação do projeto. 
Em Pernambuco, ele destacou, apenas 29 cidades dispõem de 

OUSAR E ENFRENTAR PARA 
TRANSFORMAR AS CIDADES 
BRASILEIRAS

base cartográfica digital. “Curiosamente, 60% dos municípios 
assumem ter loteamentos irregulares, muitos reconhecem a 
existência de favelas, mas apenas 30 deles executam ações de 
regularização fundiária”, afirmou.

Questionando o papel do arquiteto e urbanista na construção 
de cidades inclusivas, o diretor-presidente da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab/
DP), Gilson Paranhos, falou sobre o desconhecimento dos 
profissionais sobre a sua capacidade de transformação e foi 
contundente ao afirmar que os gestores públicos precisam 
ousar e enfrentar para poder mudar. “Se não tiver consciência 
do risco que corre no cargo, fará mais do mesmo”, disse. O 
combate à burocracia e a normas criadas sem levar em conta 
a vivência do espaço público também foram apontadas por ele 
como essencial.

O caminho para a implantação do reconhecido programa de 
assistência técnica que implantou em Brasília, atualmente já 
com 10 postos, leva em consideração todos esses pontos. “Está 
claro que precisamos trabalhar muito, rápido, com eficiência e 
qualidade para a transformação social”, completou.

A estrutura do programa, mantido com recursos públicos, é 
enxuta: instalações em comunidades, inicialmente em espaço 
cedido e agora em containers; um arquiteto e dois estagiários. 
Em breve, irá incluir assistente social e engenheiro ambiental, 
que atuarão em mais de uma unidade. “Para nós é menos A-4, 
que representa a burocracia e mais A-0, que simboliza os 
projetos”, finalizou.

A mesa-redonda contou com três debatedores: o prefeito de 
São Caetano, Jadiel Braga, a diretora de Habitação do Recife, 
Norah Neves, e a presidente da ONG Habitat para a Humanidade, 
Socorro Leite. O pesquisador do Inciti/UFPE, Werther Ferraz 
atuou como mediador.

Geraldo Juncal falou sobre a política 
urbana na cidade de Embu das Artes-SP
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O 
planejamento do espaço público, a participação 
cidadã, governança metropolitana e uma gestão 
preocupada com uma cidade feita para pessoas 
são fundamentais para o desenvolvimento de 
cidades interligadas e sustentáveis. Este foi o 

entendimento dos palestrantes do Auditório Tabocas, no 4º 
Congresso Pernambucano de Municípios. Os debates integraram 
a programação do segundo dia do Fórum Internacional HOJE 
Cidades Sustentáveis.

A abordagem das cidades interligadas e das metrópoles foram 
debatidas pelo especialista em planejamento e gestão urbana 
metropolitana Jório Cruz. Entre os diversos pontos necessários 
para a governança das metrópoles, ele destacou que a ação 
deve ser integrada: “o planejamento deve investir não só na 
paisagem, mas também nas atividades econômicas, sociais, 
culturais e ambientais”.

Já as lições de urbanismo aprendidas com as cidades 
colombianas de Medellín e Bogotá foram o tema abordado por 
Murilo Cavalcante, secretário de Segurança Urbana do Recife. 
Em sua explanação, ele ressaltou que características como a 
violência, desigualdade e exclusão devem ser erradicadas. “A 
cidade não pode ser excludente. O jovem da periferia, por 

LONGO PRAZO E INTEGRAÇÃO 
TERRITORIAL PAUTAM O 
PLANEJAMENTO URBANO

exemplo, também quer ser protagonista da cidade. Por isso, 
uma sociedade participativa é fundamental”, afirmou.

O arquiteto e urbanista colombiano Gustavo Restrepo, 
referência mundial no planejamento urbano, partiu do mesmo 
princípio, discutindo a transformação dos espaços a partir de 
uma cultura cidadã. “As cidades e metrópoles são feitas de 
pessoas, por isso é preciso ser muito cuidadoso com o povo, 
além do território. Isso envolve participação, ouvir, conversar, 
pensar a cidade em conjunto com os cidadãos”, defendeu.

Mediando o debate, o professor da UFPE Fabiano Diniz, doutor 
em geografia e urbanismo, apontou dois temas centrais para 
pensar as cidades interligadas e planejadas: as abordagens do 
espaço e do tempo necessário para as mudanças. “É preciso 
ter como referência a transformação que a cidade sofreu no 
passado, mas com a visão de futuro, lembrando que pensar o 
futuro diz respeito a tornar as cidades sustentáveis”, declarou. 
No que diz respeito ao futuro, o presidente do CAU/PE, Roberto 
Montezuma, reforçou a defesa do planejamento de longo prazo. 
“Uma cidade sustentável se faz em 20, 30 anos. O longo prazo 
é fundamental para pensar o espaço urbano. E o Brasil precisa 
dessa transformação”, pontuou.

A prefeita de Caruaru, Raquel Lyra, também presente à ocasião, 
lembrou ainda que, para o desenvolvimento de espaços 
sustentáveis e voltados para a experiência dos cidadãos, a 
matéria prima é a ideia. “Esses debates nos deixam inquietos, 
nos fazem pensar no nosso ambiente, em quais atitudes simples 
podemos tomar para obter bons resultados. Basta ter vontade 
política e saber onde se quer chegar”, apontou.

O arquiteto Gustavo Restrepo, a prefeita Raquel Lyra e o especialista Jório Cruz participaram do debate
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A 
mesa-redonda sobre Cidades Criativas contou 
com seis apresentações abordando a cultura 
local e a inovação como estratégica para o 
desenvolvimento urbano e humano.

O presidente do CAU/PE, Roberto Montezuma, 
fez a abertura falando do papel dos gestores públicos para a 
transformação das cidades, o que exige visão, organização e 
aplicação das diretrizes da Nova Agenda Urbana da ONU.

Adriana Porto mostrou várias iniciativas bem-sucedidas de 
fortalecimento da cultura local com repercussão positiva na 
economia. Já Sandra Brandão falou da necessidade de alargar 
a atuação dos profissionais da área, fazendo conexões para 
promover e valorizar talentos. “Nunca a criatividade foi tão 
vital para o desenvolvimento das nossas cidades”, afirmou.

Representante do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), Eveline Labanca trouxe uma 
provocação ao público, questionando como se faz uma 
“Talentópolis”, cidade que fomenta criatividade, conecta 
pessoas, ideias e propósitos, transformando esses encontros 
em empreendimentos. Ela lembrou que em Pernambuco, são 
de mais de 300 mil pequenos negócios, distribuídos em todas 
as regiões do Estado. “E todos precisam das cidades para se 
conectar”, disse.

CIDADES CRIATIVAS PELO OLHAR 
DOS ARQUITETOS E URBANISTAS

Filha da renomada arquiteta Janete Costa, Roberta Borsoi 
concentrou sua apresentação na narrativa da trajetória da mãe, 
pioneira no reconhecimento e uso do artesanato como arte 
popular e também elemento de decoração.  “A interferência do 
arquiteto na valorização da cultura popular, como tão bem fez 
Janete Costa, fortalece as cidades, social e economicamente”, 
explicou Guilherme Cavalcanti, da Agência Recife para Inovação 
e Estratégia (Aries),  enaltecendo a importância da preservação 
da identidade cultural  para desenvolvimento de uma região.

O valor das conexões foi destacado pelo conselheiro do Porto 
Digital e diretor da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo 
de Olinda, Cláudio Nascimento. À frente da Rede Brasileira de 
Cidades Inteligentes e Humanas, ele afirmou que acredita no 
trabalho coletivo como solução para vários obstáculos que 
se apresentam à sociedade brasileira. Elogiando a atuação do 
CAU/BR na busca desses caminhos, ele deixou um recado: 
“Estamos aqui para dizer aos gestores ‘Se ligue!’, vamos pensar 
além, pois não basta botar wi-fi na cidade para que ela se 
torne inteligente. São necessárias ações que mudem a vida das 
pessoas”, afirmou.

O prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque, participou da 
mesa-redonda e afirmou que ficou entusiasmado com o papel 
do arquiteto e urbanista na transformação das cidades. “Em 
seus projetos, devem interpretar o sentimento da nossa alma 
pernambucana”, defendeu.

A prefeita de Gloria do Goitá, Adriana Dornelas, ressaltou 
o desafio dos gestores, em meio a tantas dificuldades, para 
cumprir a Nova Agenda Urbana e assegurar espaços públicos 
de qualidade, com cidades criativas. “Momentos como este em 
muito contribuem para abrir nossa cabeça para novas ideias”, 
afirmou. A professora Judite Botafogo, prefeita de Lagoa do 
Carro, parabenizou o CAU e a Amupe pelo evento, sugerindo a 
realização de um novo evento para pensar as cidades.

Roberta Borsoi acredita na intervenção do 
arquiteto para valorização da cultura popular
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P
ensar numa cidade que dialoga com a natureza de 
forma sustentável passa por conceitos como cidade 
parque e cidades resilientes: andam lado a lado. 
Doutora em sociologia urbana e coordenadora do 
Inciti, a professora da UFPE Circe Monteiro destacou 

que a visão de cidade parque é uma visão de futuro, que 
enxerga os espaços urbanos como sistemas complexos, a fim 
de construir as transformações necessárias a cada território. 
“É a ideia de reconciliar a cidade com a natureza, repensar o 
território e conectar pessoas. Se trata de devolver ao espaço 
público a confiança de que ali é um espaço de diálogo e 
convivência”, defendeu.

Em seguida, o arquiteto e urbanista Alexandre Ramos, mestre 
em tecnologia ambiental e gerente de Sustentabilidade da 
Secretaria de Meio Ambiente do Recife, apresentou diversos 
pontos sensíveis à resiliência das cidades – característica 
que traduz a capacidade que os territórios têm de atravessar 
“perturbações” e voltar ao equilíbrio. “Em Pernambuco, não 
tem como falar de resiliência sem falar da questão hídrica, das 
cheias e secas do Estado, com as quais convivemos desde o 
século XIX. Essas são realidades permanentes, e cabe a nós 
encontrar soluções para essas situações”, argumentou.

COMPLEXIDADE URBANA 
DEMANDA INTEGRAÇÃO ENTRE 
NATURAL E CONSTRUÍDO

A manhã de palestras contou ainda com mediação do radialista 
Severino Sulipa, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio Una, que também ressaltou a diversidade da ocupação 
do território do Estado e a consequente diferença nas relações 
entre os cidadãos e os espaços. “A gente tem uma extensão 
de 184 municípios, cada um com uma realidade totalmente 
diferente. Enquanto a metrópole tem cheias, o sertão tem 
secas, e isso prejudica a produção e o sustento das pessoas”, 
afirmou.

O impacto na população também foi destacado pela prefeita 
de Surubim, Ana Célia, presente à mesa. “É no município que 
se efetiva a política pública e não dá para o gestor improvisar. 
É preciso ter esse planejamento para a cidade ser mais segura, 
mais inclusiva, mais sustentável”, assegurou.

Arquiteto e urbanista 
Alexandre Ramos

Circe Monteiro, Doutora 
em Sociologia Urbana

A prefeita de Surubim, Ana 
Célia mediou o debate
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Uma das oficinas mais aguardadas no Congresso Pernambucano 
de Municípios na edição 2017 e que teve maior presença de 
público, levou à tona a relação entre o poder público e os 
processos comunicacionais. A oficina temática “A comunicação 
e a arte do poder” contou com a presença de rostos conhecidos 
do meio jornalístico, acadêmico e publicitário do Estado. Foram 
eles: Evaldo Costa, secretário Executivo de Comunicação do 
Governo de Pernambuco, Juliano Mendonça que é professor 
Universitário e Presidente do Sindicato dos Jornalistas de 
Pernambuco, o blogueiro Magno Martins e o publicitário, José 
Nivaldo Júnior.

A oficina foi mediada pelo secretário geral da Confederação 
Nacional de Municípios, Eduardo Tabosa, que abriu os trabalhos 
abordando a importância da apropriação da notícia por parte 
dos gestores municipais que muitas vezes não absorvem a 
produção escoada por seus assessores. Evaldo Costa lamentou 
o fato de muitas equipes de gestão não proporcionarem 
as devidas condições para que as assessorias possam 
desempenhar o seu trabalho de forma plena e satisfatória. 
Costa chamou atenção para o papel do assessor que deve ser 
exatamente o de aconselhar. Para finalizar ele ainda colocou 
em pé de igualdade várias secretarias existentes em qualquer 

COMUNICAÇÃO E PODER EM 
FOCO NAS ADMINISTRAÇÕES 
MUNICIPAIS

cidade: finanças, saúde, por exemplo, e é claro comunicação, 
ainda muito preterida nesse contexto.

Já o presidente do SINJOPE, Juliano Mendonça pautou sua 
participação falando da atuação jornalística tanto na área da 
assessoria como também com foco no cenário acadêmico e 
digital, levando bastantes referências e fontes de pesquisa. 
Do ponto de vista político Juliano pontuou a evidente falta 
de confiança existente entre eleitor x governante, sendo 
esse um dos motivos primordiais pela falta de investimento 
dos governantes que não encaram um canal saudável de 
comunicação como um fator preponderante para permanecer 
no poder. Nesse sentido, Juliano ainda citou os mecanismos de 
monitoramento efetuado nas redes sociais para que o controle 
do que se consome nos meios digitais seja acompanhado e 
reformatado constantemente de acordo com os interesses dos 
produtores de conteúdo.

Magno Martins fez uma crítica a chamada “Sociedade da 
informação” e aos jovens hiperconectados, mas que acabam 
por atribuir grande parte do tempo ao entretenimento online. 
Magno Trouxe a tona o mote “município real, município ideal” 
demonstrando a necessidade de se identificar até que ponto 
cada prefeito se encontra e aonde quer chegar através de 

Evaldo Costa destacou o papel do 
assessor de comunicação
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uma relação mais eficaz no que concerne a comunicação. O 
blogueiro encerrou sua participação evidenciando o valor da 
leitura e tecendo uma observação sobre o embate (segundo o 
ele) entre o Governo Temer e a Rede Globo, assim como alguns 
dos interesses que se fazem presentes nessa relação.

O último participante foi o jornalista, publicitário e professor 
José Nivaldo Júnior. Na esteira das críticas, Nivaldo foi incisivo 
ao pontuar a relação promíscua que muitas vezes se consolida 
entre o eleitor x eleito, fazendo assim um alerta sobre o 
comportamento dos próprios cidadãos. O especialista em 
marketing político constatou que todo eixo estratégico de 
poder, passa por uma boa comunicação e que o menosprezo 
e desvalorização do jornalista incide diretamente na qualidade 
do trabalho dos mesmos e de toda equipe de governo. Como 
ninguém sabe de tudo, segundo ele, um bom líder é aquele que 
decide, mas que escolhe especialistas em cada área de atuação. 
Concluindo sua participação, José Nivaldo Júnior disse que o 
poder público existe para resolver os problemas do povo e da 
classe menos favorecida ao invés de se pautar apenas pelos 
anseios da classe média.

Sem comunicação não há poder, 
não há liderança, não há adminis-
tração. Se você não consegue se 
comunicar, não comanda.
JOSÉ NIVALDO

A 
questão financeira ainda é o maior calo dos 
municípios. Por isso temas como financiamento e 
captação de recursos nas mais diversas áreas são 
recorrentes em todas as edições do Congresso 
Pernambucano de Municípios. Desta vez os 

destaques foram para as áreas de saúde, projetos e acesso a 
linhas de financiamento.

A palestra sobre o “Financiamento do Sistema Único de Saúde 
e o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos de 
Saúde (SIOPS)” foi debatido pela secretária executiva da 
Secretaria Estadual de Saúde/PE Ana Cláudia Callou, pela 
Coordenadora do SIOPS Maria Eridan Pimenta e pela assessora 
técnica de economia da saúde do CONASEMS Blenda Pereira.  
A discussão aprofundou aspectos da concepção e prática do 
SUS e do SIOPS, sistema disponibilizado pela internet que tem 
por objetivo apurar as receitas totais e os gastos em ações e 
serviços públicos de saúde.

Para Blenda Pereira, “nós vivemos em um momento de nova 
gestão municipal, onde temos que nos planejar para os próximos 
quatro anos, e planejar o seu respectivo financiamento. Hoje, 
o financiamento do SUS é escasso, com fontes inseguras, e 
que comprometem o orçamento municipal como um todo. 
Os municípios brasileiros aplicam hoje o mínimo – em média 
de 25% de seu orçamento próprio. Ou seja, isso compromete 
qualquer outra ação que se possa fazer nos municípios”.

FINANCIAMENTO E CAPTAÇÃO 
DE RECURSOS EM PALESTRAS 
PARA AJUDAR OS MUNICÍPIOS NA 
INCREMENTAÇÃO DE RECEITAS

Magno Martins e José Nivaldo Júnior enriqueceram o debate
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Dentre as propostas discutidas na palestra para um 
financiamento mais eficaz do SUS e SIOPS, estão o 
fortalecimento do Pacto Federativo, o estímulo e mobilização de 
lideranças a atuarem junto ao Governo Federal e ao Congresso 
Nacional para reverter o processo de desconstrução do SUS, a 
garantia do financiamento suficiente e estável para a saúde e, 
principalmente, efetivar o SUS como política de Estado.

Com o tema “Captar e Otimizar os Recursos da Assistência 
Social”, foram abordados vários termos e procedimentos 
específicos ao ofício da assistência social dentro os quais 
alguns passaram a ser destrinchados ao longo da atividade. O 
próprio conceito do Fundo Social e as alternativas frente às 
dificuldades causadas pela crise econômica pela qual o País vem 
passando foram destaques. Outro foco primordial do debate 
foi a preocupação em elucidar algumas das leis orçamentárias 
que regem o fundo Nacional de Assistência Social.

Participaram do debate Dulcelena Martins representando 
o Fundo Nacional de Assistência Social, Maria do Socorro 
Araújo, secretária Executiva de Assistência Social do Estado de 
Pernambuco, a Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos 
Humanos da PCR, Ana Rita Suassuna, a professora da UFPR, 
Maria Luiza Rizzotti, a Secretária Nacional de Assistência Social, 
Maria do Carmo Brant de Carvalho e a Prefeita de Surubim, Ana 
Célia, na mediação.

A execução financeira de cada repasse oriundo do FNAS, 
por exemplo, deve seguir uma execução financeira rigorosa 
e aportada com atenção às peculiaridades que cada cidade 
apresenta, para que a sigla não seja tratada apenas como 
um fornecedor de recursos. Esse discernimento se faz 
necessário na medida em que existem municípios que sofrem 
afetações diferenciadas em suas várias secretarias (educação, 
mobilidade, segurança, saúde, finanças entre outras) e que por 
isso necessitam de um cuidado maior do que apenas a divisão 
igualitária de verbas.

Outro tópico levantado foi a elucidação de dúvidas referentes 
à burocracia que por muitas vezes impede um melhor 
entendimento de como funciona o Pacto Federativo e a 
contenção de gastos. 

Na Palestra “Captação de Recursos e Incremento da Receita 
Própria”, Marciele Dallastra, diretora da Exitos Eficiência em 
Informação e Tecnologia, apresentou uma plataforma de 
apoio aos gestores através de um ambiente dentro do site da 
CNM, acessível aos municípios filiados, liberado também para 
Consórcios Públicos Municipais e entidades estaduais como a 
Amupe.

Dentro da plataforma é possível acessar editais, programas, 
parcerias, convênios internacionais, convênios com empresas 
públicas e privadas. Existem oportunidades também para 
elaboração de projetos e proposta voluntária, aquela em que 
o município não precisa devolver os recursos, diferentemente 
dos financiamentos. De acordo com Marciele a ferramenta é de 
fácil acesso e compatível com outros formatos como tablets e 
smartphones. Outros palestrantes do tema foram Isaac Newton 

Assessora técnica 
Blenda Pereira

Prof. Isaac 
Newton Carneiro

Consultora 
Marciele Dallastra

Mesa discutiu como captar e otimizar os 
recursos da Assistência Social



38 394º Congresso Pernambucano dos Municipios    A CIDADE QUE PRECISAMOS

da UPB/BA e Tallyta Alves, consultora da CNM, especialista em 
ISS.

Ainda fez parte da programação do 4º Congresso a palestra 
“Financiamento de Projetos para o Desenvolvimento Municipal”, 
com as participações de Tássia Freire, do Banco do Brasil, 
Marcelo Araújo, Banco do Nordeste e Marcos Borges da Caixa 
Econômica Federal.

Os representantes falaram das linhas de apoio e investimentos 
e, principalmente, do Programa de Modernização da 
Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais 
Básicos (PMAT) destinado a apoiar projetos de investimentos 
voltados à melhoria da eficiência, qualidade e transparência 
da gestão pública, visando a modernização da administração 
tributária e qualificação do gasto público nos municípios. Os 
recursos são oriundos do BNDES e podem ser contratados 
diretamente com o banco ou outras instituições financeiras, a 
exemplo do BNB e Caixa Econômica Federal. Já o Banco do 
Brasil falou sobre o Programa Eficiência Municipal com recursos 
para investimentos em diversas áreas tais como educação, 
saúde, infraestrutura viária e iluminação.

A
A violência e a criminalidade nas cidades têm sido 
apontadas como um dos principais problemas 
existentes nos municípios. Como forma de 
apresentar perspectivas para reverter esse cenário, 
a Associação Municipalista de Pernambuco 

(Amupe) promoveu, no segundo dia do 4º Congresso 
Pernambucano de Municípios, a palestra “A segurança cidadã 
e as políticas de prevenção”, ministrada pelo secretário de 
Defesa Social/PE Antônio de Pádua, pelo consultor de ordem 
pública Cel. Júlio Cézar, e pelo Secretário de Desenvolvimento 
Social, Criança e Juventude/PE, Roberto Franca. 

Para o secretário Roberto Franca a “segurança cidadã”  é 
um modelo que tem por finalidade expandir o processo de 
articulação de todas as forças da sociedade e formas de governo 
no combate à criminalidade. De tal modo, cada representante 
dessas diferentes forças seria corresponsável por planejar e 
controlar as operações em cada âmbito que se deseja intervir, 
observando as características locais, bem como desenvolver 
técnicas de prevenção, mediação, negociação e investigação 
de conflitos sociais e de crimes.

O Cel. Julio Cézar destacou o movimento dentro dos órgãos 
públicos que remetem a ideia de que políticas municipais em 
prol da segurança cidadã venha ser implantada. “A razão de 
ser quanto a este pensamento se fundamenta pelo fato de que 
o policiamento local que conhece a comunidade, ou o bairro e 
as pessoas que nestes locais residem, podem se antecipar às 
ações de desconhecidos ou de pessoas que não têm conduta 
correta perante a sociedade, evitando, assim, criminalidade 
localizada”, afirmou o coronel.

PERSPECTIVAS PARA A 
SEGURANÇA CIDADÃ E POLÍTICAS 
DE PREVENÇÃO

Representantes de instituições financeiras trouxeram 
informações sobre financiamento de projetos
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U
m dos temas mais discutidos na sociedade 
contemporânea é a previdência social e sua 
adequação às realidades socioeconômicas do país, 
sobretudo em longo prazo. A palestra Reforma 
da previdência social e o impacto nos municípios 

contou com a participação de Leonardo da Silva Motta, 
coordenador geral de normatização e acompanhamento 
legal da subsecretaria dos regimes próprios da previdência 
social, Tereza Duere, conselheira do TCE/PE, Marcela Proença, 
Conselheira da Associação Pernambucana de Entidades de 
Previdência Pública (APEPP) e presidente do CaruaruPrev, 
Roberto Moisés dos Santos, conselheiro da Associação 
Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios 
(ANEPREM) e a mediação da prefeita de São Bento do Una, 
Débora Almeida.

O tema foi tratado pelos participantes com muita preocupação, 
sobretudo em relação ao modo como a gestão municipal vem 
sendo feita para a questão, cada vez mais aumentando o déficit 
previdenciário e adiando as formas de resolução. Motta afirmou 
não haver uma fórmula mágica para tratar o tema, nem uma 
ideia unificadora, mas vê no debate atual uma oportunidade de 
se encontrar possíveis direcionamentos.

DISCUSSÕES MUNICIPALISTAS 
INCORPORAM O DEBATE SOBRE A 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Já Tereza Duere considerou o momento como difícil e fruto de 
um longo período de passividade da sociedade. A conselheira 
fez duras críticas ao modelo de gestão das previdências 
municipais, mas também enxerga o momento como propício 
para que se evite um problema ainda maior. Marcela Proença 
trouxe suas experiências no comando do CaruaruPrev, também 
reforçando as dificuldades que os municípios brasileiros estão 
passando com este problema sistemático, sendo necessário 
encarar a previdência como uma política de estado.

A prefeita Débora Almeida mediou o debate que teve a 
participação de Tereza Duere e outros especialistas
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A 
judicialização se trata de um fenômeno mundial, 
por meio do qual importantes questões políticas, 
sociais e morais são resolvidas pelo Poder 
Judiciário ao invés de serem solucionadas pelo 
poder competente, seja este o Executivo ou o 

Legislativo. Para abordar esse modelo na área da saúde, a 
palestra “O fenômeno da judicialização na gestão municipal do 
Sistema Único de Saúde” teve as participações do membro da 
Comissão de Direito Sanitário da OAB/MG Tadahiro Tsubouchi, 
pelo promotor de justiça e integrante do CAOP Saúde/MPPE 
Édipo Soares Cavalcanti Filho, e pela Secretária Executiva da 
Secretaria Estadual de Saúde/PE Ana Cláudia Callou, com a 
mediação do prefeito de Carnaíba, Anchieta Patriota. 

Dentre outros tópicos, os palestrantes falaram sobre como 
a intervenção judicial no âmbito da gestão do setor saúde 
expõe limites e possibilidades institucionais estatais e instiga 
a produção de respostas efetivas pelos agentes públicos, do 
setor saúde e do sistema de justiça. 

Para Édipo Filho, há uma necessidade de se firmar o regime 
jurídico da crise fiscal por meio de escolhas do que é prioridade 
alocativa do estado, por meio de um diálogo mais aberto com 
os magistrados nas demandas coletivas sobre os orçamentos, 
assim como a união dos municípios e estados em prol de 
uma saúde preventiva (atenção básica, etc.). “A judicialização 
poderia sofrer impactos consideráveis se tivéssemos outro 

A JUDICIALIZAÇÃO NA GESTÃO 
MUNICIPAL DO SUS 

olhar para a permanência de equipamentos de saúde ociosos 
existentes em municípios de menor porte, principalmente 
naqueles que insistem em manter pequenos hospitais e 
maternidades subutilizadas funcionando apenas para serem 
chamadas de suas”, afirma o promotor do MPPE.

Ao longo da palestra, foi apresentada a proposta da Secretaria 
da Saúde para uma agenda conjunta. A ideia apresentada tem 
como objetivo qualificar a relação entre o Poder Judiciário, 
Ministério Público, Defensoria Federal e Estadual, as gestões 
e os serviços de saúde do SUS, instituir um comitê estadual de 
judicialização e fortalecer o Núcleo de Assistência Técnica em 
Saúde (NATS) do Judiciário de Pernambuco, com vistas aos 
preceitos do SUS.

O prefeito Marcelo Gouveia, Ana Claudia Callou e 
Tadahiro Tsubouchi participaram do debate

Édipo Soares defendeu diálogo 
aberto com os magistrados
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N
a medida em que as mulheres passam a alcançar 
novos postos de trabalho de forma indiferenciada 
dos homens, muitas vezes em posições de 
protagonismo, e atuando de forma mais pungente 
no contexto econômico e social de cada município, 

novas configurações se apresentam no cenário das cidades. 
Foi nessa perspectiva que a oficina “A equidade de Gênero, 
Empoderamento e Geração de Trabalho e Renda”, buscou 
entender com mais propriedade alguns dos projetos de inovação 
feitos por mulheres ao longo do território pernambucano. E 
para que tal finalidade fosse cumprida, dois pontos serviram 
como pilares no decorrer da mesa temática: o empoderamento 
econômico feminino e a autonomia de gênero frente às novas 
conjunturas econômicas. 

EMPODERAMENTO FEMININO 
É TEMA DE PALESTRA NO 4º 
CONGRESSO PERNAMBUCANO 
DE MUNICÍPIOS

E para tratar desse tema quem marcou presença foi a 
Secretária Estadual da Mulher em exercício, Dóris Cavalcanti. 
Foi apresentado o PROJETO SECMULHER-PE nos municípios, 
em que políticas públicas inovadoras para promover os direitos 
das mulheres em Pernambuco são colocadas em prática. 
O projeto que completa uma década em 2017 está presente 
em todo o Estado, investindo em estratégias de integração, 
regionalização e interiorização de ações e políticas públicas. 
Sendo inclusive premiado pela ONU em 2012 e recebendo o 
Prêmio de Direitos Humanos da Presidência da República em 
2007. 

Sendo assim, cada município promove ações específicas em 
prol da construção de políticas de gênero. Dóris explanou ainda 
sobre a existência de 12 Coordenadorias Regionais que juntas 
agregam os 184 municípios pernambucanos mais o Distrito 
de Fernando de Noronha. Já Judite Botafogo, que é Prefeita 
de Lagoa do Carro e que ficou responsável pela mediação da 
oficina, ainda reforçou o quanto é difícil ser prefeita de uma 
cidade de interior, visto a confiança depositada pelos eleitores 
e o desejo de atender as expectativas não apenas das cidadãs 
do município como também aos homens que depositaram sua 
confiança e representatividade através do voto.

Dóris Cavalcanti, secretária da Mulher em 
exercício, falou de projetos no Estado
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P
romover e executar a política cultural do Estado; 
promover ações para mobilizar o apoio técnico 
necessário à produção cultural; fomentar e promover 
a arte brasileira fundamentada nas raízes da nossa 
cultura. Essas são algumas das atribuições da 

Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, e temas 
discutidos na palestra “A política de cultura: um desafio para os 
municípios”. A palestra foi ministrada pelo secretário estadual 
de cultura Marcelino Granja, pela membro do conselho estadual 
de cultura Paula de Renor e pela representante do MINC-NE 
em Recife, Maria do Céu, que discutiram o papel do município 
como principal ator no apoio à valorização da cultura local. 

Apesar das críticas em relação às políticas culturais nos últimos 
anos, pensar a cultura como fonte de desenvolvimento humano 
e social, tornou-se mais intenso e valorizado pelos governos e 
gestores, a contar pelo poder que a cultura tem de transformar 
sociedades e as ações no universo público. Seja no âmbito 
privado ou público, a cultura se revela instrumento mais 
adequado para o desenvolvimento humano. Na verdade, ela 
sempre foi chave deste desenvolvimento, mas parece agora, 
que aos olhos dos governos e gestores da produção cultural ela 
tem se revelado mais valorosa para formação do cidadão.

OS DESAFIOS PARA A POLÍTICA DE 
CULTURA NOS MUNICÍPIOS

A também vice-presidente do Conselho Estadual de Política 
Cultural considera de extrema importância o debate sobre a 
consolidação em Pernambuco do “CPF da Cultura”, uma sigla 
que une os principais instrumentos para implementação dos 
sistemas nos estados e municípios: Conselho, Plano e Fundo 
específico. Por fim, Paula destacou o papel da Amupe como 
instituição mediadora desse debate junto aos municípios. 
“É importante uma política cultural, se não ideal, mas se 
aproximando de um formato que agregue e respeite a nossa 
diversidade e as nossas diferenças”. 

É importante uma política cultural, se 
não ideal, mas se aproximando de um 
formato que agregue e respeite a nossa 
diversidade e as nossas diferenças.
 PAULA DE RENOR

Maria do Céu e Marcelino Granja destacaram destacaram a 
importância da política cultural nos municípios
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A 
inclusão social é algo de suma importância 
no funcionamento de qualquer nação ou 
gestão pública. Sendo um fator essencial para 
o cumprimento de processos democráticos. 
Dentre tantas possibilidades proporcionadas pela 

democracia nos deparamos com múltiplos focos de atuação, 
seja na cultura, na economia ou no desenvolvimento. Foi 
visando o direito a educação e os desafios que o rodeiam, que 
o 4º congresso promoveu a oficina temática “Federalismo e os 
obstáculos ao direito à educação básica”.

O tema foi abordado pelo secretário Estadual de Educação de 
Pernambuco Frederico Amâncio, a Doutora do Fórum Nacional 
de Educação, Márcia Ângela Aguiar, e a consultora da CNM 
Mariza Abreu. A mediação ficou a cargo da Prefeita de João 
Alfredo, Maria Sebastiana.

POR UMA EDUCAÇÃO MAIS 
INCLUSIVA

Frederico Amâncio abordou a atual situação e os investimentos 
do Governo do Estado na área da educação. Tanto no âmbito 
da Região Metropolitana do Recife como em nível estadual. Já 
a curitibana Mariza Abreu, durante sua explanação, levantou 
o peso do desafio federativo com foco na educação básica, 
através da distribuição de recursos e da proatividade por parte 
dos prefeitos frente as dificuldades ao lidar com os repasses 
federais e os conflitos existentes entre os próprios municípios 
na utilização de verbas e recursos. Encerrando a oficina 
temática a Doutora Márcia Aguiar disponibilizou dados e ações 
efetuadas pelo Fórum Nacional de Educação especificamente 
na área educacional básica.

Mariza Abreu falou do desafio federativo

Márcia Aguiar mostrou dados do 
Fórum Nacional de Educação
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C
omo tradição consolidada, a Associação 
Municipalista de Pernambuco (Amupe) abriu 
espaço para as atrações culturais ao longo dos três 
dias do 4° Congresso Pernambucano de Municípios, 
evento promovido no Centro de Convenções, nos 

dias 25 a 27 de julho. 

Além da riqueza e diversidade da cultura dos municípios 
pernambucanos, o diferencial no congresso da Amupe deste 
ano se deu na priorização da inclusão, com instituições que 
trabalham com diversos tipos de deficiência. O objetivo 
buscado foi o da dignidade e superação em prol da cultura 
pernambucana.

O congresso contou com as seguintes atrações: Muniz do 
Arrastapé, de Moreno; Maracatu Nação Camaleão, de Olinda; 
Grupo de Idosos Raio de Sol; Moreno; Violões de  Ouro de São 
Bento do Una; Show Inclusivo Grupos Sons do Silêncio e Casa 
da Vovó Bibia, de Recife; Quadrilha Sanfonar, de Afogados da 
Ingazeira; Show Surubim Tua cultura engradece teu povo, de 
Surubim e os Papangus de Bezerros.

AMUPE ABRE ESPAÇO PARA 
INCLUSÃO NAS ATRAÇÕES 
CULTURAIS DO 4° CONGRESSO 
PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS
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A 
transparência é um dos assuntos que mais recebem 
atenção da sociedade brasileira atualmente, 
sobretudo com o volume de corrupção cada vez 
mais descoberto e a indignação da população em 
relação aos serviços prestados pelo poder público. 

Nesse sentido, a palestra “A transparência e a importância do 
controle interno na administração municipal”, possibilitou o 
debate do tema.

Participaram Abelardo Jorge Lessa, técnico da Controladoria 
Geral da União (CGU), Rita Barreto, controladora geral do 
município de União dos Palmares/AL e Caio Mulatinho, 
secretário executivo da Controladoria Geral do Estado (CGE/
PE). A mediação ficou por conta do prefeito de Igarassu, 
Mário Ricardo. A pauta, mais do que relevante para a gestão, 
foi tomada pelos palestrantes como instrumento forte de 
consolidação da cidadania e de seu caráter democrático.

A explanação de Lessa, baseada no papel que a CGU 
desempenha para a sociedade, trouxe fundamentos sobre a 
transparência e sua atuação dentro da gestão, fazendo um 
apelo para que se instaure uma “cultura da transparência”, em 
que os gestores sejam cada vez mais cobrados por práticas 
do tipo. O técnico fez questão de destacar a importância do 
Controle Interno para uma gestão eficiente, eficaz e efetiva.

O representante da CGU lembrou que há alguns pensamentos 
paradigmáticos a serem desconstruídos pela sociedade e, 

O PAPEL DA TRANSPARÊNCIA 
E SUA APLICAÇÃO NA GESTÃO 
MUNICIPAL sobretudo, pela gestão. O primeiro diz respeito ao fato do 

controle ser visto pelo poder público como um adversário, 
desconsiderando o seu caráter contributivo para conhecimento, 
análise de metas e ajuda na execução das ações. O segundo 
subverte a lógica de que se torna caro a manutenção os serviços 
de controle, não enxergando a economia que ele pode agregar 
para a gestão ao otimizar os serviços. O último paradigma a 
ser quebrado é o de que os municípios pequenos não carecem 
de controle interno. Nesse sentido é preciso considerar que 
por menor que seja, há sempre a possibilidade de otimizar os 
serviços.

Rita Barreto, além de considerações teóricas sobre os pilares 
do controle interno numa gestão municipal, agregou à sua 
fala experiências que acumulou no município em que atua. 
E enunciou as necessidades básicas para um bom controle 
interno, que são: a de independência, de busca por capacitação, 
de segregação, de cooperação entre órgãos fiscalizadores, 
criação de rotinas e manualização dos procedimentos, além da 
responsabilização nas falhas encontradas.

Caio Mulatinho também reforçou os fundamentos teóricos 
tratados por Barreto e suas considerações a partir das 
legislações vigentes que operam neste sentido. Ressaltou 
que qualquer pessoa que integra uma entidade, sobretudo 
pública, tem responsabilidade sobre o controle interno, não 
dependendo exclusivamente do trabalho da controladoria, 
responsável por sistematizar essa fiscalização e dar seguridade 
a gestão. Afirmou o secretário: “O Controle Interno não controla 
o gestor, não engessa nem impede sua atuação. Ao contrário, 
controla para o gestor, amplia sua visão, seu conhecimento de 
todos os meandros da administração”.

Rita Barreto destacou os 
pilares do controle interno
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A 
temática da sustentabilidade que permeou toda a 
programação do 4º Congresso Pernambucano de 
Municípios traduziu de forma mais específica como 
se dará a localização com a palestra A Contribuição 
dos Municípios para a efetivação dos ODS. Para 

debater o assunto, a mesa foi composta pelo presidente da 
Amupe, José Patriota que também é o representante da 
Confederação Nacional dos Municípios – CNM na Comissão 
Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
Santiago Gallo, consultor PNUD/CNM, Rubens Germano 
secretário estadual de Desenvolvimento e Articulação dos 
Municípios do estado da Paraíba e Eduardo Stranz, consultor 
CNM, com a mediação do prefeito Joamy Alves.

Patriota pontuou as dificuldades dos municípios, evidenciando 
que os verdadeiros adversários são a fome, a miséria e a falta 
de condições dignas para a população, e que tudo isso está 
posto na Agenda 2030, dos ODS. Reafirmou o compromisso 
da Amupe e também da CNM  em ajudar os municípios com o 
alcance das metas. Santiago Gallo afirmou que para alcançar os 
Objetivos é necessário agir de forma conjunta e integrada, com 
articulação territorial, parlamentar e internacional. Gallo fez uma 
apresentação de ferramentas que podem contribuir para essa 
tarefa, a exemplo dos Guias disponibilizados pela CNM através 
do seu portal: O que os gestores municipais precisam saber 

COMO OS MUNICÍPIOS PODEM 
CONTRIBUIR PARA A EFETIVAÇÃO 
DOS ODS

- apresenta cada um dos 17 ODS, explicando sua importância 
para o município, competências e responsabilidades, bem como 
os objetivos e possíveis indicadores de monitoramento; O Guia 
para Integração dos ODS detalha os passos para integração 
dos Objetivos na agenda municipal.

Rubens Germano falou da experiência bem sucedida do 
Governo Estadual da Paraíba ao implementar os ODS em sua 
gestão e como se dá essa disseminação junto aos municípios 
paraibanos. Eduardo Stranz trouxe explicações sobre a 
Mandala, sistema de monitoramento disponibilizado pela 
CNM para os municípios afiliados, com o objetivo de facilitar 
o acompanhamento da evolução dos indicadores municipais 
visando o alcance dos ODS.

O prefeito Joamy Alves mediou o debate que 
contou com Rubens Germano e Santiago Gallo

Santiago Gallo, 
consultor CNM/PNUD
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A 
plenária aconteceu na tarde da quarta-feira 
(26) e contou com a participação do Secretário 
Estadual de Meio Ambiente, Sérgio Xavier, do 
Superintendente Regional do IBAMA, Francisco 
Barreto Campelo, da Chefe da Divisão de 

Engenharia da FUNASA, Joene Maria Mendonça, da Gerente 
de Captação de Recursos da secretaria das Cidades, Ana Gama 
e do gerente geral de Infraestrutura Hídrica da secretaria 
Executiva de Recursos Hídricos, vinculada à Secretaria de 
Planejamento e Gestão (SEPLAG), Mauro Lacerda. A mediação 
foi do prefeito de Toritama, Edilson Tavares.

O secretário Sérgio Xavier afirmou que problemas sistêmicos 
exigem planejamento e instrumentos de gestão sistêmicos e que 
o ponto de partida para um desenvolvimento sustentável é ter o 

VULNERABILIDADES AMBIENTAIS: 
GRANDES DESAFIOS E 
OPORTUNIDADES

ambiente como referência. Xavier detalhou as vulnerabilidades 
do estado de Pernambuco como seca e desertificação no 
semiárido, avanço do mar e erosão no litoral além das chuvas e 
inundações na zona da mata.

Lacerda apresentou as principais ações do Governo de 
Pernambuco na gestão dos Recursos Hídricos detalhando 
a importância da construção das barragens – aumento do 
volume de armazenamento total, a Implantação de adutoras, 
Implantação de sistemas de dessalinização e o abastecimento 
de água e esgotamento sanitário em área rural. Joene Mendonça 
destacou os números da Funasa, referentes ao abastecimento 
de água, esgotamento sanitário e destinação do lixo, que 
demonstram claramente a vulnerabilidade dos municípios.

Joene Mendonça destacou 
números da Funasa
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C
om a participação do secretário Estadual de 
Agricultura e Reforma Agrária Nilton Mota, da 
economista Tânia Bacelar e do delegado federal do 
MDA-PE, Rodrigo Almeida, a palestra foi mediada 
pelo prefeito de Águas Belas, Luiz Aroldo.

Tânia Bacelar destacou o debate sobre o rural contemporâneo 
dentro do contexto mundial, ressaltando mudanças importantes 
como a preocupação crescente com o patrimônio natural, a 
atribuição de novas funções para o meio rural além da produção 
de alimentos e a exploração de novas fontes de energia. Rodrigo 
Almeida destacou a importância da agricultura familiar para a 
economia brasileira e o secretário Nilton Mota trouxe dados 
sobre a atuação do governo estadual no contexto rural.

.

OS MUNICÍPIOS E O 
DESENVOLVIMENTO RURAL

N
a palestra Turismo como alternativa de renda, 
o presidente da Empetur, Adailton Feitosa 
demonstrou que, diferentemente do Brasil, 
Pernambuco vem aumentando suas atividades 
turísticas nos últimos anos. Ele detalhou os motivos 

que fazem do estado um dos principais destinos do Nordeste. 
Josenildo Santos, presidente da Astur falou dos desafios que os 
municípios interioranos enfrentam para divulgar e expandir o 
turismo. Participaram ainda do debate o presidente da Apetur e 
o prefeito de Riacho das Almas, Mário Mota, como mediador.

TURISMO COMO ALTERNATIVA DE 
RENDA

Adailton Feitosa, da Empetur 
com o prefeito Mário Mota

Tânia Bacelar (acima) e o secretário Nilton 
Mota debateram o assunto
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N
a mesa de debates, os técnicos da Seplag 
Sanderson George e Alexandre Marinho detalharam 
as informações sobre o Sinconv, demonstrando no 
passo a passo como os municípios podem acessar 
o sistema que tem, entre outras finalidades, a 

padronização dos procedimentos relativos aos convênios e 
contratos da União com os demais entes federados.

.

GESTÃO DE CONVÊNIOS E 
SINCONV

C
om o objetivo de estimular a inovação como 
estratégia municipal, as palestras  foram  focadas 
em políticas públicas aplicáveis aos municípios. A 
mesa foi composta por Lucia Carvalho de Melo, 
secretária Estadual de Ciências e Tecnologia e 

Felipe Oriá, diretor da Escola de Inovação e Políticas Públicas da 
Fundaj. A mediação foi do prefeito Joaquim Neto, do município 
de Gravatá.

Lucia Helena apresentou o Plano estratégico que o estado 
vem desenvolvendo nos territórios de inovação, e também as 
estruturas de  CT&I, como o ITEP, os Centros Tecnológicos  e 
a UPE.

Felipe Oriá, apresentou a nova estratégia da Escola, com um 
amplo programa de inovação e formação, inclusive com pós 
graduações e mestrados para os gestores públicos.

Reforçou o Lançamento do Prêmio de Práticas de Inovação 
das escolas municipais, llançado na abertura do Congresso em 
parceria  com a AMUPE.

ESTRATÉGIAS DE CIÊNCIA 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO A 
SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO 
MUNICIPAL 

Lúcia Helena falou de projetos 
inovadores no Estado



62 634º Congresso Pernambucano dos Municipios    A CIDADE QUE PRECISAMOS

J
untamente com as dificuldades nas áreas econômica e 
política, o desafio de gerir as fontes de energia também 
integra a pauta municipalista, sendo vetor para o 
desenvolvimento das cidades, sobretudo levando em 
conta o desenvolvimento para o futuro. Os convidados 

para explanar suas contribuições ao tema foram Luís Jorge Lira 
Tavares, superintendente de relacionamento com clientes da 
CELPE, Roberto Tavares, presidente da COMPESA, Fábio Lopes 
Alves, secretário de energia Elétrica do Ministério de Minas 
e Energia, além de Luiz Cardoso Ayres, secretário executivo 
de energia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
(SDEC).

O mediador das discussões, José Patriota, presidente da Amupe, 
abriu a palestra afirmando que água e energia são pautas 
estratégicas para qualquer discussão sobre sustentabilidade, 

POLÍTICA ENERGÉTICA, RECURSOS 
HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE 
NO ÂMBITO DA GESTÃO MUNICIPAL 
PAUTAM DISCUSSÕES SOBRE O 
FUTURO EM EVENTO DA AMUPE

conceito fundamental incorporado às discussões nesta edição 
do congresso. Roberto Tavares revelou as dificuldades que a 
Compesa vem tendo para dar conta do abastecimento de água 
no estado, considerando que cerca de 90% de Pernambuco se 
encontra na região do semiárido. A companhia está lutando 
para, em breve, levar água proveniente da transposição do rio 
São Francisco para o interior do estado, através da Adutora do 
Agreste. Ainda fez questão de falar sobre o reposicionamento 
de marca da COMPESA, agora agregando o verde da 
sustentabilidade em sua imagem. Segundo Tavares, esta 
transformação conceitual e operacional pode contribuir com 
desafio de mudar a imagem de desleixo que a sociedade tem 
sobre os assuntos relacionados ao saneamento.

Luís Jorge Lira Neto aproveitou a ocasião para divulgar a 
Chamada Pública da companhia para selecionar projetos dentro 
do Programa de Eficiência Energética, da própria empresa. A 
previsão é que o edital seja lançado em setembro deste ano. 
Luiz Cardoso Ayres reforçou o discurso sobre o desafio que 
as transformações energéticas impõem às gestões municipais 
e afirmou que o governo do estado se coloca em apoio a 
instalação de parques híbridos de energia.

Fábio Lopes Alves falou sobre as transformações de matrizes 
energéticas que o mundo vem enfrentando e que acompanha 
o fenômeno da revolução industrial, em sua quarta fase, já 
baseada nas novas tecnologias e na digitalização. De acordo 
com o secretário, até 2027 35% dos veículos no planeta serão 
elétricos. A sociedade está aprendendo a criar modelos de 
geração e armazenamento distribuídos de energia, além de 
gradativamente incorporar o uso das energias renováveis no 
cotidiano.

Luiz Jorge, 
superintendente de 

relacionamentos da Celpe

Luiz Cardoso Ayres, 
secretário executivo da 

SDEC

Fábio Lopes, secretário 
de Energia Elétrica MME
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O 
Presidente da AMUPE, José Patriota, participou 
do lançamento do Plano Safra da Agricultura 
Familiar, dentro da programação do 4º Congresso 
Pernambucano de Municípios. Segundo Patriota, 
na fala de abertura que antecedeu o anúncio, 

o investimento na agricultura familiar é fundamental para 
minimizar os efeitos da crise no campo, propiciando a geração 
de emprego e renda para milhares de famílias que vivem da 
agricultura em regime de economia familiar.

O plano anunciado prevê metas plurianuais para os próximos 
quatro anos, destinando para o ano safra 2017/2018, 30 bilhões 
de Reais. O ano safra teve início em primeiro de julho e segue 
até o último dia do mês de Junho do ano que vem. O anúncio foi 
realizado pelo Coordenador Geral de Crédito e Financiamento 
à Produção Rural, José Henrique Silva, vinculado à Secretaria 
Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural, da 
Casa Civil do Governo Federal. 

Rodrigo Almeida, coordenador Geral de Crédito e Financiamento 
à Produção Rural- SEAD aproveitou o espaço para ressaltar a 
importância da agricultura familiar para os municípios. Dados 

PLANO SAFRA LANÇADO NO 
CONGRESSO DA AMUPE
30 BILHÕES PARA A AGRICULTURA 
FAMILIAR

e estatísticas foram apresentados assim como um panorama 
geral dessa modalidade de agricultura no Brasil, onde 50% dos 
produtores se encontra no nordeste. No decorrer da explanação, 
Almeida demonstrou o quanto esse modo de produção influi 
na inflação do País. Outro ponto abordado foi o destaque para 
Pernambuco na notoriedade e liderança no fornecimento de 
alguns produtos. Por fim ele reafirmou o compromisso público 
com os créditos e condições diferenciadas para o agricultor 
além de aprofundar explicações sobre o Programa de Garantia 
de Preços para o Agricultor Familiar ou apenas PGPAF. Já o 
Gerente do Banco do Nordeste, Josué Lucena, pautou sua 
participação no reforço do perfil do próprio banco e o apoio ao 
crédito rural, sem deixar de lado a questão da lei 13.340, que 
prevê negociações paras as dívidas dos produtores, permitindo 
a recuperação de crédito e facilitações nos financiamentos, 
sendo possível prorrogar e parcelar as dívidas existentes em 
até 2021.

Ano passado foram executados 22 bilhões de Reais, dos 30 
bilhões previstos inicialmente. Foram firmados 1,6 milhão 
de contratos, beneficiando 2,3 milhões de agricultores 
familiares. O seguro safra terá disponível R$ 10 bilhões para 
operacionalização., com garantia de cobertura de perda de até 
80% da receita bruta esperada da lavoura. 

José Henrique Silva, Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 
Desenvolvimento Rural, da Casa Civil do Governo Federal

Rodrigo Almeida destacou a importância da agricultura familiar
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A
ções e projetos inspiradores fecharam a 
primeira edição do Fórum Internacional HOJE 
Implementando Cidades Sustentáveis com uma 
mensagem positiva para as milhares de pessoas 
que passaram pelo Centro de Convenções entre os 

dias 25 e 27 de julho, durante o 4º Congresso Pernambucano de 
Municípios. Selecionadas por meio de chamada pública de boas 
práticas urbanas, quatro iniciativas de Pernambuco, Amazonas 
e São Paulo apresentaram como, de diferentes maneiras e 
em distintas regiões do país, a transformação urbana já está 
acontecendo.

Além das melhores práticas apresentadas durante o evento, 
outros seis projetos foram premiados como menções honrosas 
em seleção realizada pela Comissão de Diretrizes Estratégicas 
do Conselho, pela Associação Municipalista de Pernambuco 
(Amupe) e pela coordenação do evento. Os trabalhos ficaram 
expostos no estande do CAU/PE durante os três dias. “Ficamos 
superfelizes por termos sido selecionados. Fiz questão de vir 
para aprender com tantos debates e projetos”, contou Clarissa 
Stefania, do projeto Centro Sapiens (MG), presente à mesa, 
junto a Rebecca Dantas, do também premiado com menção 
honrosa Ôxe, Minha Cidade é Massa.

BOAS PRÁTICAS URBANAS 
INSPIRAM GESTORES PÚBLICOS, 
PROFISSIONAIS E CIDADÃOS

O movimento tem o propósito de chamar atenção sobre a 
importância da mobilidade a pé para a qualidade de vida urbana, 
propor soluções para seu aperfeiçoamento, mobilizar a opinião 
pública e realizar parcerias (com poder público, empresas e 
organizações da sociedade civil) que facilitem a execução de 
ações capazes de contribuir para a caminhabilidade no Recife. 
“O caminhar tem um ritmo diferente, aproxima as pessoas da 
cidade, passamos a enxergar coisas que não vemos quando 
usamos o veículo motorizado como meio de transporte”, 
defendeu Lígia Lima, representante da iniciativa.

O Olhe pelo Recife surgiu das caminhadas culturais promovidas 
pelo Observatório do Recife com o objetivo de identificar 
os problemas relacionados à mobilidade a pé e também de 
conhecer e observar o que a nossa cidade tem de bom, bonito, 
original, histórico. “Visitávamos, por exemplo, o Baobá que 
estava emparedado às margens do rio Capibaribe para lembrar 
como havia espaços mal aproveitados”, relatou ela, lembrando 
que atualmente o local foi requalificado e deu lugar ao Jardim 
do Baobá.

A iniciativa produziu a cartilha dos dez mandamentos do 
pedestre, sendo distribuída a mais de 10 mil recifenses, e 
articulou reuniões com a Prefeitura do Recife, conseguindo a 
indicação de um representante do executivo municipal para 
questões relativas à mobilidade a pé e o início de uma força tarefa 
contra estacionamento proibido em calçadas. Atualmente, 
estuda, com a prefeitura, a realização de um fórum municipal 
de mobilidade a pé e convoca toda a sociedade a participar das 
ações. “Somos essencialmente pedestres”, sintetizou.

MOVIMENTO OLHE PELO RECIFE – 
CIDADANIA A PÉ (PE)
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Instituto A Cidade Precisa de Você, sem fins lucrativos, é um 
coletivo de pessoas interessadas em promover a melhora e a 
ativação dos espaços públicos urbanos. O grupo desenvolve 
ações que estimulem maior participação da sociedade civil na 
vida pública urbana, entendendo a cidade como espaço de 
convívio e priorizando o pedestre.

“A gente entende que a cidade é uma extensão do direito 
fundamental à educação. Os espaços ensinam diretamente, 
sem intermediários”, afirmou Úrsula, apresentando exemplos 
de ações e intervenções do grupo em espaços como o Largo 
do Batata, no centro de São Paulo. “A prefeitura acabou dando 
uma folha em branco para os cidadãos se expressarem”, 
comentou, se referindo à grande praça pouco aproveitada em 
que o lugar se transformou.

Num esforço de articulação de vários atores urbanos para 
melhorar os espaços públicos, o Instituto discute a cidade 
com rodas de conversa, palestras, seminários, publicações, 
workshops e mostras; articula, realiza e fomenta atividades de 
natureza social, educacional e cultural em espaços públicos; 
e desenvolve e executa projetos relacionados ao mobiliário 
urbano com um laboratório de pesquisa e execução.

A CIDADE PRECISA DE VOCÊ (SP)

Maratona colaborativa de desenvolvimento e prototipagem 
de artefatos urbanos inteligentes, o projeto tem o propósito 
de utilizar ciência, tecnologia e inovação para a melhoria da 
qualidade de vida dos espaços de uso público e coletivo das 
cidades. “Somos o braço tecnológico desse novo movimento 
de pensar e fazer cidade”, explicou Cristiana Lacerda durante a 
apresentação no Centro de Convenções.

Realizado em janeiro deste ano, no Recife, a Makeathon Fab 
City mobilizou cidadãos das mais diversas áreas para co-
criar e prototipar objetos físico-digitais que ajudassem na 
resolução de problemas urbanos, em 48 horas ininterruptas de 
trabalho. “Todas as grandes empresas hoje são de tecnologia 
da informação. A economia mudou e a sociedade também”, 
alertou, chamando atenção para a importância de se apresentar 
soluções tecnológicas para resolver os problemas da cidade. “Há 
muitas maratonas hackers com a temática urbana acontecendo 
no mundo, coma ideia do ‘faça a sua cidade’”, resumiu.

Nessa premissa, o projeto vencedor da maratona foi uma lixeira 
sensitiva e inteligente destinada às estações de metrô, ativada 
por um sistema que identifica o usuário através da aproximação 
do bilhete eletrônico e um sensor que reconhece quando o lixo 
é jogado, gerando créditos no sistema VEM como incentivo ao 
descarte correto do pequeno lixo seco.

MAKEATHON FAB LAB (PE)
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Com o objetivo de articular projetos e iniciativas já existentes 
na região central da capital do Amazonas, o Plano Diretor de 
Reabilitação foi apresentado pela arquiteta e urbanista Rebeca 
Vieira de Melo, que destacou o rápido processo de urbanização 
pelo qual vem passando a cidade. “Nos últimos 15 anos a 
mancha urbana de Manaus praticamente dobrou, avançando 
na floresta. Nesse processo, o centro vinha perdendo qualidade 
espacial para outras áreas da cidade. Nós queríamos reverter 
isso”, afirmou.

Por ser heterogênea, a área demandou operações urbanas 
distintas, estabelecidas após um diagnóstico temático 
detalhado. Entre os pontos levantados pelo plano, está uma 
abordagem territorial – que propõe 3 escalas de intervenção 
(municipal, centro e setores) -, um plano econômico-financeiro e 
a preocupação com o meio ambiente. “Através do componente 
ambiental, a gente conseguiu não só a requalificação do centro, 
mas abrir o centro para as pessoas”, resumiu.

PLANO DIRETOR DE 
REABILITAÇÃO DO CENTRO DE 
MANAUS – 2015/2016 (AM)

- Bairro Escola Bom Retiro (SP)
- Arquitetura na Periferia (MG)
- Acessibilidade e sustentabilidade nos trilhos do Parque 
Nacional em Fernando de Noronha (PE)
- Centro Sapiens (SC)
- Oxe, minha cidade é massa! (PE)
- Plano de regularização fundiária de assentamento 
habitacional na Área de domínio da União no Parque 
Histórico Nacional dos Guararapes (PE)

MENÇÕES HONROSAS

Tendo como coordenador-geral Daniel Rúbio e coordenadora 
local Margareth Uemura, o plano contou com uma equipe 
multidisciplinar composta por arquitetos e urbanistas (María 
Álvarez, Danielle C Klintowitz, Heloisa Barbeiro, Mayara 
Oliveira, Rafaella Basile, Rebeca Vieira de Mello, Leonardo 
Normando, Carolina Valenzuela); especialista em PPP (Simone 
Gatti); especialista em infraestrutura e saneamento (Pablo 
Caffarena); especialista em mobilidade (Francesc Arechavala); 
especialista em Socioeconomia (Odilon Guedes); especialista 
em legislação urbanística (Raphael Bischof); especialista 
em Georreferenciamento (Urko Elosgi) e gestão ambiental 
(Mariana Corá).

Movimento Oxe, minha cidade é massa! recebeu menção honrosa
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4º CONGRESSO PERNAMBUCANO 
ENCERRA COM ASSINATURA DA 
‘CARTA PERNAMBUCO URBANO’

A
pós três dias intensos de debates, encontros, 
conteúdos e trocas de experiências, o 4º 
Congresso Pernambucano de Municípios e o 
Fórum Internacional HOJE Implementando 
Cidades Sustentáveis encerraram com um legado 

para a sociedade. A Carta Pernambuco Urbano, assinada pelos 
presidentes das duas entidades, CAU-PE e Amupe, consolidou 
o compromisso com o desenvolvimento urbano sustentável 
preconizado pela ONU-Habitat na Nova Agenda Urbana.

Para o presidente da Amupe, José Patriota, a estreia da 
parceria entre as entidades foi marcada pela ousadia e por 
discussões ricas em conteúdo. “Estamos unidos por objetivos 
comuns”, afirmou ele, destacando que o Congresso tem um 
caráter múltiplo e agregador. Patriota destacou ainda o esforço 
de diversos agentes para que o evento acontecesse. “A crise 
não pode nos imobilizar”, afirmou. Patriota viu na proposta 
do CAU-PE - em unir as agendas - uma oportunidade única 
de envolver os municípios nesta discussão que representa 
mudanças significativas para as administrações na construção 
de ambientes mais sustentáveis.

“Defendemos que o território é o chão do desenvolvimento 
ambiental, social e econômico. Por isso, precisa ser planejado 
com base numa visão de longo prazo para que nos leve às 
cidades sustentáveis de que precisamos”, pontuou o presidente 
do CAU/PE, Roberto Montezuma, durante o encerramento. 
Além disso, a palestra magna e as salas temáticas revelaram 
o papel estratégico de gestores, arquitetos e urbanistas na 
transformação urbana, ao mesmo tempo em que destacaram a 
importância da participação cidadã. “A construção é coletiva”, 
resumiu ao ler a Carta em que as instituições conclamam o 
engajamento de todos no processo.








