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Um olhar para o futuro dos municípios.

Conexidades abriu caminhos 
para discutir o futuro das cidades 
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Um olhar para o futuro dos municípios.

Nesses 4 anos a nossa pro-
posta não envelheceu. Sua re-
discussão mostra que muitos 
dos seus itens, relacionados 
ao fortalecimento dos muni-
cípios, não foram cumpridos. 

Por isso, foi reexaminada uma 
série de propostas novas para 
problemas antigos. 

A parceria público-priva-
da – tema central do Cone-
xidades – mostrou caminhos 

exitosos e Olímpia, sede do 
evento, é um exemplo salutar 
de como a iniciativa privada 
pode ajudar em muito o de-
senvolvimento social e eco-
nômico em um município.
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OConexidades, realizado em 
Olímpia, de 23 a 27 de no-
vembro, deixou claro para os 

seus organizadores e apoiadores que 
a maioria dos que participaram das 
palestras entendem que sem o cami-
nhar em direção ao futuro as cidades 
não apresentarão evoluções.

Acidade conectada, consorciada 
e solidária passou a ser a prioridade 
dos agentes públicos, de olho na par-
ticipação da iniciativa privada.

Junto aos técnicos do Tribunal de 
Contas do Estado, advogados e con-
sultores da Uvesp, puderam fazer 
uma análise dos pensamentos para 
tirar propostas que possam ser en-
viadas às autoridades. 

Os desejos manifestados estão di-
retamente ligados com o destrave da 
máquina burocrática que realmente 
difi culta ações, senão vejamos:

a) O Governo deve considerar 
urgentemente as medidas  que deso-
bstruam o caminho dos setores que 
são pilares da oferta de novos em-
pregos, ao mesmo tempo garantin-
do um ambiente econômico aberto 
e em competição.

b) Contar com os serviços do Se-
brae que tem sido uma ponte que leva 
saber e facilidade de desenvolvimento.

c) Acelerar o programa  de priva-
tização em todos os setores que po-
dem ser terceirizados. E ao mesmo 
tempo ampliando o processo de con-
sórcios em todas as áreas.

d) A função social integradora do 
turismo e da cultura fi caram muito 
claros nas palestras proferidas pelos 
secretários paulistas da área. O tu-
rismo como empregador consegue 
bater todas as metas e através dos 
serviços culturais, há a integração 
social, mantém presente a possibili-
dade de mobilidade social e estimula 
o potencial das pessoas.

e) Uma das preocupações mais 
crescentes, principalmente nas ci-
dades médias é o impacto do de-

A conexão com o 
futuro já começou

semprego sobre os jovens, por isso 
a aprovação aos programas de esti-
mulo ao emprego que parte de vários 
órgãos governamentais.

f) A importância das reformas 
teve observações unânimes entre 
os consultados. Reforma Fiscal e 
Tributária torna-se essencial para, 
inclusive, reformular as competên-
cias e encargos dos entes integran-
tes da Federação. A confusão tribu-
tária que decorre da multiplicidade 
de impostos e taxas, das ocorrên-
cias de tributação em cascata, só 
favorecem a evasão fi scal, a ele-
vação dos custos da produção e do 
trabalho e estimulam a sonegação e 
a corrupção.

g) A proteção ao meio ambiente 
e atenção maior aos recursos hídri-
cos tornou-se uma preocupação ain-
da maior entre os presentes pesqui-
sados. É preciso um compromisso 
consciente que deve ser assumido 
por toda a sociedade e em especial 
pelas novas gerações.

h) A modernização das relações 
no campo e a sucessiva incorporação 
de moderna tecnologia vem sendo 
estimulada pelas autoridades do se-
tor e plenamente aprovadas pelos 
dirigentes municipais. A agricultura 
brasileira, com os grandes avanços 
apresentados, é considerada como 
essencial para a manutenção do de-
senvolvimento nos municípios.

i) Finalmente os municípios 
apresentaram sólidos compromis-
sos com a modernização e a expan-
são do ensino, assim como respon-
sabilidade no combate, através da 
prevenção, ao vírus que se apresen-
ta mutante no planeta.

O compromisso da coordenação 
do Conexidades, ouvido todos os 
seus parceiros, é de preparar pro-
postas nascidas das observações dos 
presentes, e encaminhar as autorida-
des que se mostraram interessadas 
nos resultados das discussões.

De volta ao formato presen-
cial, graças aos avanços da 
vacinação em todo o Esta-

do, a quarta edição do Conexidades 
teve início com cerimônia realizada 
no Centro de Convenções do Ther-
mas dos Laranjais, em Olímpia.

Seguindo todos os protocolos 
recomendados pelas autoridades 
sanitárias, incluindo a exigência de 
passaporte sanitário, a abertura do 
encontro de agentes públicos e pri-
vados contou com a participação de 
importantes nomes como: o Prefei-
to de Olímpia, Fernando Cunha, o 
Presidente da Câmara Municipal de 
Olímpia, José Roberto Pimenta, o 
Presidente do Conselho Administra-
tivo da UVESP, Sebastião Misiara, o 
Secretário de Infraestrutura e Meio 
Ambiente Marcos Penido, represen-
tando o Governador do Estado João 
Dória, o Deputado Federal Geni-
nho Zuliani, a Presidente do TCE-
-SP, Cristiana de Castro Moraes, o 
Presidente do SEBRAE-SP, Tirso 
Meirelles, o Diretor-Presidente da 
SABESP, Benedito Braga, o Presi-
dente da UVB, Gilson Conzatti, o 
Presidente da FENALEGIS, Anto-
nio Carlos Fernandes Jr, o Secretário 
de Turismo e Viagens do Estado de 
São Paulo, Vinicius Lummertz, e o 
Deputado Estadual Rafa Zimbaldi.

Durante a sessão solene, o Presi-
dente do Conselho de Administra-
ção da UVESP, Sebastião Misiara, 
falou sobre os objetivos e expectati-
vas do evento.

4º Conexidades começa com integração 
entre cidades, Estado e empresas
Chegando ao seu quarto ano, o já tradicional encontro de agentes públicos 
e privados em prol do municipalismo debate a retomada do desenvolvimento

“O Conexidades chega em Olím-
pia para discutir soluções novas para 
velhos problemas. Para falar sobre 
mudanças mostrando um novo esti-
lo de governar e começar dentro de 
casa. Os movimentos municipalis-
tas, entre os quais o Conexidades se 
inclui, pretendem mostrar caminhos 
que possam levar prefeitos e verea-
dores a cumprir o papel de oferecer 
melhor qualidade de vida de sua gen-
te. Esse é o objetivo do Conexidades. 
Encontrar parceiros públicos e pri-
vados. O município precisa contar 
com a parceria privada, não para en-
fraquecê-lo, mas para torná-lo mais 
forte. Para que as políticas públicas 
essenciais à vida cheguem mais rápi-
do a quem precisa”, afi rmou.

Segundo o Presidente da Câmara 
Municipal de Olímpia, José Roberto 
Pimenta, o Conexidades tem grande 
importância para realizar a troca de 
conhecimento. “Vamos poder apren-
der muito e também mostrar aquilo 
que é feito em Olímpia pelo legislati-
vo. É uma troca de conhecimento que 
vai permanecer até sábado. Que os 
vereadores possam desfrutar dessas 
palestras que vão ser ministradas por 
autoridades com notório saber. Tenho 
certeza que daqui vão sair propositu-
ras, projetos que vão abrilhantar todas 
as Câmaras Municipais e Prefeituras 
tanto em Olímpia, quanto no Estado 
de São Paulo e no Brasil”.

Falou também a Presidente do 
TCE-SP, Cristiana de Castro Moraes: 
“é sempre bom estarmos presentes 

Em Olímpia, a quarta edição do Conexidades teve sucesso de público da abertura ao encerramento

importância para este momento, pois 
é o fator mais importante para desen-
volver e criar condições necessárias 
para reconstruir a economia e o de-
senvolvimento local dos municípios. 

“O desenvolvimento inicia-se no 
município e depois se estende para 
o regional. A união fará a grande dife-
rença. Temos uma sociedade comple-
xa, com difi culdades sociais grandes, 
mas se trabalharmos juntos, iremos 
vencer as difi culdades que a pandemia 
nos trouxe. Essa conectividade trará 
um fomento de ideias para que possa-

mos levantar uma bandeira do de-
senvolvimento sustentável e da 

reconstrução da economia”, 
reforçou Meirelles.

Em sua fala, o Prefei-
to de Olímpia, Fernando 
Cunha, também ressaltou a 
conexão das cidades e agen-

tes privados neste encontro. 
“Quero trazer a importância 

da refl exão e da conscientização 
de cada um dos participantes como 

formadores de opinião. Começamos 
agora a fazer a conexão das nossas 
cidades com a população. A chave do 
sucesso do país está no crescimento 
econômico. Espero que neste con-
gresso a gente se conscientize e faça 
contribuições para que tenhamos a 
retomada do crescimento”.

Encerrando a abertura do Conexi-
dades, o Secretário de Infraestrutura 
e Meio Ambiente, Marcos Penido 
acrescentou: “vamos aproveitar essa 
união para discutir a política públi-
ca, como podemos fazer para melho-
rar a qualidade de vida das pessoas, 
para nos orgulharmos da nossa ação. 
É um trabalho árduo, difícil, mas te-
nham a certeza de que isso é deixar 
um legado para as próximas gera-
ções, é construir um futuro”.

O 4ºConexidades teve realização 
da UVESP – União dos Vereadores 
do Estado de São Paulo, com correa-
lização da Prefeitura e da Câmara de 
Olímpia, apoio do Desenvolve-SP, 
Detran, Sabesp e Governo do Estado 
de São Paulo, e patrocínio de Tereos, 
Sebrae, Abrelpe, Associação Nacio-
nal de Vinhos e BellaLuce. 

Nos anos anteriores, também teve 
edições de sucesso em Ubatuba e São 
Carlos, respectivamente em 2018 e 
2019, além de um evento virtual em 
2020, em razão da pandemia.

O Conexidades 
chega em 

Olímpia para 
discutir soluções novas 
para velhos problemas. 

Para falar sobre 
mudanças mostrando 

um novo estilo de 
governar e começar 

dentro de casa’

em eventos 
que nos apro-
ximam de verea-
dores e prefeitos. O Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo apoia 
iniciativas como esta e o Conexi-
dades. Temos a consciência que o 
TCE-SP tem a competência consti-
tucional de fi scalizar os recursos do 
Estado e os municípios paulistas. 
Ao longo dos 97 anos de existência, 
além de fi scalizar, o Tribunal perce-
beu que prevenir e orientar é muito 
mais efi ciente. Tem essa tradição de 
orientar”, acrescentou. 

Cristiana destacou ainda o traba-
lho do TCE-SP durante a pandemia, 
com lives e eventos virtuais, aulas 
e manuais de orientação com temas 
pertinentes aos municípios, tais 
como planejamento público e Lei 
das Licitações.

Para o presidente do SEBRAE-SP, 
Tirso Meirelles, a união é de grande 
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um fomento de ideias para que possa-
mos levantar uma bandeira do de-

senvolvimento sustentável e da 
reconstrução da economia”, 

tes privados neste encontro. 
“Quero trazer a importância 

da refl exão e da conscientização 
de cada um dos participantes como 

formadores de opinião. Começamos 

em eventos 
que nos apro-
ximam de verea-
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Oprimeiro painel do 4º Co-
nexidades abordou o tema 
“Porque os municípios per-

dem recurso”, de extrema importân-
cia para o momento de retomada do 
desenvolvimento pós-pandemia.

Estiveram presentes na palestra: 
o especialista em gestão de trans-
ferências voluntárias da União, 
Abrahão Cavalcante, o especialista 
em gestão de convênios conceden-
te, Daniel Vaz, o Gerente de fi lial 
da Gerência Executiva de Governo 
de São José do Rio Preto – Cai-
xa Econômica Federal, Ubirajara 
Gonçalves de Lima Jr, o Prefei-
to Municipal de Bastos, Manoel 
Rosa, o Presidente do Conselho 
Administrativo da UVESP, Sebas-
tião Misiara e a Vice-Presidente da 
entidade, Sonia Beolchi.

Segundo Abrahão Cavalcante, o 
que mais impede os municípios de re-
ceberem recursos são os projetos des-
focados com o programa e a ausência 
de documentos para sustentá-los.

“A gestão responsável de re-
curso público é toda aquela com-
prometida com os objetivos pre-
viamente planejados e pactuados, 
cumprindo metas, etapas e crono-
gramas. O cenário atual não é con-
fortável para a captação de recur-
sos, onde a maioria deles foi para 
a área da saúde em detrimento de 
outras áreas. Temos um recurso li-
mitado e necessidades ilimitadas. 
Portanto, é preciso ter uma equipe 
capacitada que vai fazer monitora-
mento das oportunidades, elabora-
ção de propostas dentro do prazo e 
acompanhamento”, disse o espe-
cialista em gestão de transferências 
voluntárias da União.

Em seguida, Daniel Vaz tratou 
sobre a importância do planejamento 
para conseguir os recursos. “É preci-
so saber em que investir, e para isto 
é necessário realizar uma pesquisa/
estudo para saber qual a real neces-
sidade do município”, afi rmou.

Em complemento a isso, Ubira-
jara Gonçalves de Lima Jr abordou 
os principais motivos que impactam 
na perda de recursos pelo município, 
seja antes da assinatura, tais como 
não atendimento dos prazos para en-

O saneamento 
é um grande 

problema para o 
Brasil hoje e muitas 

vezes invisível. 
Porque poucas 

pessoas conseguem 
entender os problemas 

do saneamento’

Estamos 
a uma década 

com índice 
abaixo da média 

(-25,7%) no 
Sistema Tietê’

O Deputado Federal também 
apresentou dados relevantes so-
bre este setor. São mais de 100 
milhões de brasileiros sem esgoto 
tratado e mais de 35 milhões sem 
água tratada, além do alarmante 
dado de que 15 crianças morrem 
por dia antes de completar 18 me-
ses de vida por doenças oriundas 
da falta de saneamento básico. “É 
um tema relevante, importante e 
caro”, acrescentou.

Zuliani ainda disse que concor-
rência, investimento e regulação for-
maram o tripé fundamental para o 
que marco regulatório se mantivesse 
de pé. “O grande problema do sa-
neamento é cultural. Nós temos que 
enfrentar e conhecer os problemas. 
É fundamental cuidarmos do sane-
amento básico, pois é saúde. A cada 
um real investido em saneamento 
economizamos 4 em saúde”.

Na sequên cia, falou Marcos Pe-
nido, que lembrou a necessidade de 
se falar sobre saneamento. “A polí-
tica pública se faz a partir do sanea-
mento. É um serviço que é prestado 
para o cidadão e deve ser um grande 
benefício para a qualidade de vida”.

O Secretário da Infraestrutura e 
Meio Ambiente destacou ainda que os 
consórcios públicos são uma solução 
importante para o problema e que é pre-
ciso ir para a prática para resolvê-lo.

“Resíduos sólidos é qualidade 
de vida e cuidar do meio ambiente. 
Nós todos temos que nos preocupar 
pois ele afeta diretamente as nossas 
vidas. Vamos fazer a gestão correta 
dos resíduos, por que isso, além de 
dinheiro na veia para o município é 
ambientalmente correto, é proteção 
para o meio ambiente, é melhoria de 
qualidade de vida, é justiça social, é 
desenvolvimento”, fi nalizou.

Pedro Maranhão encerrou o de-
bate destacando o papel do marco 

Perda de recursos, meio   ambiente e crise hídrica

Palestras abordaram assuntos de grande relevância para        economia dos municípios e bem-estar geral de sua população

 abrem o primeiro   dia de painéis

regulatório: “além de todo o ganho 
na saúde, temos um ganho ambiental 
fenomenal. Reafi rmo que o marco 
regulatório é o maior programa am-
biental do mundo. Além disso, hoje, 
ninguém se preocupa com a questão 
ambiental urbana. Temos que mudar 
um pouco a pauta da questão am-
biental. Vamos falar sobre a questão 
urbana também”.

A mesa composta pelo Presidente 
da SABESP, Benedito Braga, Presi-
dente da CETESB, Patrícia Iglecias, 
Prefeito de Aguaí, Alexandre Araújo, 
Prefeito Municipal de Olímpia, Fer-
nando Cunha, e Presidente da EMAE, 
Marcio Rea, trouxe à discussão a cri-
se hídrica em face às mudanças cli-
máticas e a qualidade de vida futura. 

Benedito Braga, que ocupa inclu-
sive uma cadeira no Fórum Interna-
cional de Recursos Hídricos, trouxe a 
conexão da água com a saúde, socie-
dade e ecologia, apresentando dados 
que mostram que 2 milhões de pessoas 
no mundo não têm acesso ao precioso 
líquido; 70% da água consumida no 
planeta tem como destino a agricultura 
e que 50% dos rios não chegam a al-
cançar o mar por morrem no caminho. 

“Estamos a uma década com ín-
dice abaixo da média (-25,7%) no 
Sistema Tietê. Cientistas da área 
climática tem informado que a ten-
dência é termos fortes chuvas e lon-
gos períodos de seca. Investimos 7 
bilhões de reais nas transposições 
e continuamos buscando novas al-
ternativas para que a população não 
sofra com falta d’água”, disse o pre-
sidente da SABESP. 

A presidente da CETESB, Patrícia 
Iglecias, conduziu a plenária, trazen-
do o posicionamento de que a questão 
hídrica cabe a todos, inclusive prefei-
tos de todas as cidades, independente 
de seu tamanho, onde juntos é possí-
vel buscar soluções. 

de destaque. Com mesa composta 
pelo Secretário de Infraestrutura e 
Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo, Marcos Penido, o Deputado 
Federal e relator do Novo Marco 
Regulatório do Saneamento, Geni-
nho Zuliani, o Secretário Nacional 
de Saneamento, Pedro Maranhão, o 
Prefeito Municipal de Bebedouro, 
Lucas Seren, o Prefeito Municipal 
de Olímpia, Fernando Cunha e o 
Deputado Estadual Rafa Zimbaldi, 
o programa destacou a importân-
cia de debater o assunto e da apro-
vação do novo marco regulatório 
do saneamento.

Em sua fala, Geninho Zuliani 
chamou a atenção para a relevância 
do saneamento básico, que é com-
posto de água, esgoto, galerias de 
águas pluviais e resíduos sólidos. 
“O saneamento é um grande proble-
ma para o Brasil hoje e muitas vezes 
invisível. Porque poucas pessoas 
conseguem entender os problemas 
do saneamento”, afi rmou.

Da esquerda para a direita: Ubirajara Gonçalves de Lima Jr, Sonia Beolchi, 
Abrahão Cavalcante, Manoel Rosa, Daniel Vaz e Sebastião Misiara

O especialista em gestão de 
transferências voluntárias da União,
Abrahão Cavalcante, participou 
do primeiro painel

O Secretário de Infraestrutura e 
Meio Ambiente do Estado, Marcos 
Penido, destacou a importância do tema 
para a qualidade de vida nos municípios

O Deputado Federal 
Geninho Zuliani falou sobre 
o novo Marco do Saneamento 
Básico, do qual foi relator

A Presidente da CETESP, 
Patrícia Iglecias, participou 
do painel que abordou a crise hídrica

O Presidente da EMAE, 
Marcio Rea, trouxe para o 
debate modelos de tecnologias 
para ajudar na questão

O Presidente da SABESP, 
Benedito Braga, apresentou dados 
importantes acerca do uso da água 

O Gerente de fi lial da Gerência 
Executiva de Governo de São José 
do Rio Preto – Caixa Econômica 
Federal, Ubirajara Gonçalves de Lima Jr

Da esquerda para a direita: Fernando Cunha, Pedro Maranhão, Geninho Zuliani, 
Marcos Penido, Lucas Seren, Rafa Zimbaldi e Sebastião Misiara

Da esquerda para a direita: o Prefeito de Aguaí, Alexandre Araújo, a Presidente 
da CETESB, Patricia Iglecias, o Presidente da EMAE, Marcio Rea, e o Presidente 
do Conselho Administrativo da UVESP, Sebastião Misiara
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vio das propostas e não atendimento 
aos requisitos fi scais (CAUC); ou de-
pois da celebração de instrumentos, 
como o não atendimento de clausula 
suspensiva, por titularidade de área, 
licenciamento ambiental, aprovação 
do projeto básico, não iniciação do 
processo licitatório dentro do pra-
zo e não iniciação ou paralisar a 
execução fi nanceira.

Finalizando o painel, o prefeito de 
Bastos, Manoel Rosa, expôs o case de 
sucesso da cidade, de 20 mil habitan-
tes, e reforçou a situação dos peque-
nos municípios, que têm baixo nível 
de investimento. “As diversidades 
e adversidades que enfrentamos nos 
levam a ser cada dia mais inovadores 
e buscando as parcerias necessárias, 
porque sem elas seria impossível”.

Dando sequência a primeira ma-
nhã de painéis, o Saneamento Bá-
sico e Meio Ambiente foram tema 

• O PAPEL DOS MUNICÍPIOS 
NA CRISE HÍDRICA •

Ressaltou que na crise de abaste-
cimento de 2014/2015, foi necessá-
rio reinventar ações, como a im-
plementação de um licenciamento 
mais dinâmico. 

O Prefeito de Aguaí falou da 
responsabilidade dos municípios 
e comentou: “em Aguaí não tinha 
medição de consumo de água (hi-
drômetro) em nenhuma residência 
ou comércio. Essa foi uma das mi-
nhas plataformas de campanha, que 
embora não pareça “simpática”, ga-
rante hoje a manutenção racional do 
consumo, e a permanência futura 
desse abastecimento”. 

A EMAE ainda trouxe um bom 
exemplo para a discussão: a imple-
mentação de placas fotovoltaicas no 
espelho de água da represa Billings, 
onde será gerada energia e diminui-
rá a evaporação das águas. A em-
presa é responsável pelas represas 
Billings e Guarapiranga. 

• RESÍDUOS SÓLIDOS E O 
NOVO MARCO REGULATÓRIO •
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Opainel integrado pelo Presi-
dente da CDHU, Silvio Vas-
concellos, o Vice-Presidente 

do interior do Secovi-SP, Frederico 
Climério Marcondes Cesar, o Prefei-
to Municipal de Ourinhos, Lucas Po-
cay, e o Vereador de Mococa, Thia-
go Colpani, destacou o crescimento 
econômico dos municípios a partir 
da construção civil.

Frederico Climério Marcondes 
Cesar falou sobre a expressiva re-
presentação do PIB paulista pelo in-
terior, que corresponde 68% do PIB 
do Estado e, por consequência, cerca 
de 20% do PIB nacional.

O palestrante ainda apresen-
tou dados que revelam que, em um 
ranking das vinte cidades mais atra-
tivas para investimento no país, dez 
delas estão no interior. “O cresci-
mento deste país passa, necessaria-
mente, pelo interior paulista. Não há 
outra região que tenha tanta janela 
para negócios”, disse.

O Vice-Presidente do interior do 
Secovi-SP discorreu também sobre o 
mercado imobiliário no Estado, que 

comprova o crescimento dos lança-
mentos de imóveis residenciais nos 
últimos três anos. 

Na sequência, palestrou o Pre-
sidente da CDHU, que destacou a 
importância das obras para o interior 
alcançar esse patamar. “Da parte da 
CDHU, da Secretária da Habitação, 
as obras da construção civil não pa-
raram. E acredito que o motivo do 
fortalecimento do interior foi da con-
tinuidade dessas obras”.

Silvio Vasconcellos comentou 
ainda sobre o processo de moder-
nização da companhia: “foi um 
processo bastante interessante de 

dos e investimentos de centros produ-
tores para centros consumidores.

Por fi m, Cepeda apresentou da-
dos do Ranking de Competitividade 
dos Municípios, realizado pelo CLP, 
que aponta as cidades que se desta-
cam em diversos fatores, inclusive 
em sustentabilidade fi scal. 

Encerrando o painel, o Prefeito 
Municipal de Pedreira, Hamilton 
Bernardes Junior ressaltou o custo 
dos mecanismos tributários. “Essa 
burocracia atrapalha, faz cada vez 
mais o Estado precisar de recursos 
para sobreviver. Precisamos fazer 
algo que destrave isso, que facili-
te, tanto na reforma administrativa, 
quanto na tributária”.

O Secretário de Turismo e Via-
gens do Estado de São Paulo, Vi-
nicius Lummertz, o Presidente da 
Unedestinos e do São Paulo Con-
vention & Visitors Bureau, Toni 
Sando, e o Presidente da APRE-

Construção Civil, Turismo   e Reforma Tributária

Painelistas comentam os impactos das obras nos municípios e a necessidade das         mudanças nos impostos; a importância do turismo paulista também foi destaque

são temas   da retomada
evolução. A CDHU tem novos pro-
jetos e uma novidade interessante 
para o interior é o programa Nos-
sa Casa CDHU, onde tivemos que 
nos reinventar e nos tornarmos 
uma empresa mais enxuta e pro-
dutiva”, explicou.

Ainda sobre desenvolvimento, o 
Prefeito de Ourinhos, Lucas Pocay, 
ressalta que vem conseguindo manter 
a geração de empregos no município, 
entre outros fatores de desenvolvi-
mento socioeconômico. “Isso tudo 
mostra que estamos no caminho cer-
to. A construção civil vem acelerando 
este desenvolvimento. Cada vez mais 
nós vemos, tanto no CDHU, quanto 
em entidades do setor, a criação de 
novas alternativas e modelos mais 
sustentáveis, que traz essa qualidade 
de vida para o cidadão independente 
da sua renda familiar”.

A tarde de painéis do 4º Conexi-
dades teve sequência com palestras 
realizadas pelo economista Rober-
to Giannetti da Fonseca, o Head de 
Competitividade no Centro de Lide-
rança Pública - CLP, Lucas Cepeda 
e o Prefeito Municipal de Pedreira, 
Hamilton Bernardes Junior a respei-
to da Reforma Tributária para o Se-
tor Público e Privado.

Roberto Giannetti da Fonseca fez 
uma refl exão acerca da situação atu-
al dos impostos no Brasil: “acho que 
a principal relação que os cidadãos 
têm em uma sociedade é o pagamen-
to de impostos. E é a partir desse pa-
gamento que surge o Estado”. 

O economista comentou ainda 
os problemas que o contribuinte en-
frenta no pagamento de impostos no 
país, já que as leis trazem interpreta-
ções variadas e as instruções norma-
tivas são diversas.

“Idealmente, teríamos que ter im-
postos que fossem fáceis de calcular, 
com uma base de cálculos bastante 
defi nida, que tivesse uma incidên-
cia simples, fosse fácil de apuração 
e de recolhimento. Que tivesse uma 
legislação objetiva, que não desse 
margem à dúvida e sem divergência 
de interpretação”, completou.

O especialista também aponta os 
equívocos na tributação: “não esta-
mos falando só de política tributária, 
estamos falando de desenvolvimen-

to, de crescimento econômico do 
país. Na medida em que você reduz 
a carga tributária sobre o consumo, 
sobra mais dinheiro na mão do povo. 
Eles vão comprar mais, se alimen-
tar melhor, ter mais entretenimento, 
mais turismo. Isso agita a economia, 
gera emprego e renda”.

Em questões de reforma, Lucas 
Cepeda afi rmou que o Centro de 
Liderança Pública defende fatores 
como: a simplicidade da tributação, 
uma base mais ampla possível de 
cálculo, regras únicas no território 
nacional, alíquota uniforme para 
operações com bens e prestação 
de serviço e a cobrança no destino 
com o menor número possível de 
regimes especiais.

O head também comentou os im-
pactos da PEC 110, proposta que pre-
tende eliminar as distorções e simpli-
fi car a tributação sobre o consumo, 
além de prever o Imposto de Com-
petência Compartilhada (IBS) entre 
Estados e municípios, que possibilita 
a redistribuição de recursos arrecada-

• REFORMA TRIBUTÁRIA PARA 
O SETOR PÚBLICO E PRIVADO •

• RETOMADA DO TURISMO •

O Prefeito Municipal de Ourinhos, Lucas Pocay e o Presidente da CDHU, Silvio 
Vasconcellos, participaram de debate sobre o desenvolvimento a partir da construção civil

O Prefeito Municipal de Ourinhos, Lucas Pocay, o Presidente da CDHU, 
Silvio Vasconcellos, o Vice-Presidente do interior do Secovi-SP, Frederico Climério 
Marcondes Cesar, o Presidente do Conselho Administrativo da UVESP, Sebastião 
Misiara, e o Vereador de Mococa, Thiago Colpani integraram a mesa

O Head de Competitividade no Centro de Liderança Pública, Lucas Cepeda, o economista 
Roberto Giannetti da Fonseca, o Prefeito Municipal de Pedreira, Hamilton Bernardes Junior 
e o Presidente do Conselho Administrativo da UVESP, Sebastião Misiara

Participaram do painel do Turismo: o Presidente da Câmara Municipal de Olímpia, José 
Roberto Pimenta, o Prefeito Municipal de Olímpia, Fernando Cunha, o Secretário de Cultura 
e Economia Criativa do Estado, Sérgio Sá Leitão, o Presidente da APRECESP, Marcos 
Oliveira, o Presidente da Unedestinos, Toni Sando, o Presidente do Conselho Administrativo 
da UVESP, Sebastião Misiara, e o Vereador de Santa Cruz das Palmeiras, Valdir Galupo

Da parte da CDHU, 
da Secretária 

da Habitação, as 
obras da construção 

civil não pararam. 
E acredito que o motivo 

do fortalecimento 
do interior foi 

da continuidade 
dessas obras’

O Head de Competitividade 
no Centro de Liderança Pública, 
Lucas Cepeda, defendeu a 
simplicidade da tributação

O Secretário de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São Paulo, 
Sérgio Sá Leitão, apresentou dados 
sobre a parceria entre cultura e turismo

O Presidente da Unedestinos, 
Toni Sando, também comentou sobre 
a necessidade dos municípios se 
integrarem em um único destino

O Secretário de Turismo e Viagens 
do Estado, Vinicius Lummertz,
apresentou as ações do Governo 
para a retomada do Turismo

O Presidente da APRECESP, 
Marcos Oliveira, ressaltou 
o fortalecimento do turismo 
regional no Estado

O economista Roberto
Giannetti da Fonseca
participou do painel sobre 
a Reforma Tributária

CESP e Prefeito de Morungaba, 
Marcos Oliveira, conduziram o 
painel que tratou sobre o turismo 
no Estado, passando por tópicos 
como novas possibilidades, im-
plantações de políticas públicas, 
entre outras vertentes. 

Toni Sando, em uma de suas fa-
las, fez a colocação que: “deve se 
considerar o alinhamento dos desti-
nos, com suas capacidades e dinâ-
micas”. O entendimento de “desti-
nos” foi apresentado em uma forma 
onde a conexão regional deve passar 
a ter um interesse em comum, com 
envolvimento e engajamento real de 
todos os municípios que o formam.

Um bom exemplo apresentado 
foi o Destino Olímpia, o primeiro 
assim nomeado no Estado, onde 
o setor público realizou seu papel 
criando possibilidades por meio de 
infraestrutura, melhoramento e pla-
nejamento de vias públicas, entre 
outras ações, atraindo assim inves-
tidores que fomentam a economia. 

O Secretário de Turismo e Via-
gens do Estado apresentou as ações 
que sua pasta vem trabalhando, des-
de o período da chamada “retomada” 
pós-pico da pandemia, e posiciona o 
turismo brasileiro. 

“Nós brasileiros, herdamos esse 
imenso país, de tamanho continen-
tal, que pelos olhos do mundo, tem 
as mais belas paisagens do planeta. 
Temos vantagens competitivas em 
relação a todos, somos o segundo 
maior exportador do mundo, movi-
mentando o agrobusiness, e os ou-
tros pilares vêm do nosso reconhe-
cimento e destaque como destino de 
turismo de natureza, entre 140 países 
pesquisados, e estarmos entre os dez 
destinos que se destacam por sua cul-
tura”, acrescentou.

Lummertz também apresentou 
soluções tomadas para o crescimento 
do turismo no Estado, com apoio de 
diversos setores do governo, como 
a redução de taxas de importações 
para produtos de montagem de par-
ques temáticos, abrindo a possibili-
dade da criação de diversos empre-
endimentos do setor. 

Sérgio Sá Leitão, Secretário de 
Cultura e Economia Criativa do Es-
tado de São Paulo, também convida-
do para essa plenária, trouxe para o 
debate a importância da cultura, da 
arte e economia criativa. 

“Para que se tenha a ideia do 
poder transformador da cultura, o 
Festival de Inverno de Campos do 
Jordão, que atrai milhares de turis-
tas, tem como números fi nais R$ 
16,75 gerados a cada R$ 1,00 in-
vestido pelo governo para a reali-
zação do evento”, comentou.

Marcos Oliveira, que tem em sua 
entidade (APRECESP) setenta es-
tâncias turísticas, comentou que “o 
novo momento trouxe viagens cur-
tas para lazer, e certamente essa será 
uma opção que permanecerá. Os 
municípios precisam investir, para 
manter e garantir o novo turista”. 

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br
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OSecretário da Educação do 
Estado de São Paulo, Ros-
sieli Soares, a educadora e 

Diretora do CEIPE/FGV, Claudia 
Costin, o advogado especialista em 
gestão educacional Silvio Graboski, 
a Prefeita Municipal de Barretos, 
Paula Lemos, a Presidente da Câma-
ra Municipal de Macaubal, Vanessa 
Aparecida, e a Secretária Munici-
pal de Educação de Olímpia, Maria 
Claudia Vanti, debateram os desa-
fi os da educação no pós-pandemia 
no encontro ocorrido em Olímpia.

O painel teve início abordando 
a necessidade de se pensar em uma 
educação conectada, afi nal, o seg-
mento está totalmente ligado a outros 
fatores importantes à sociedade como 
desemprego e saúde. Segundo dados 
apresentados por Rossieli Soares, 
26% dos jovens abandonam a esco-
la e não concluem o ensino médio no 
Brasil. “Isso faz com que o nosso PIB 
diminua, com que a economia circule 
menos, que gere menos emprego”.

O Secretário também ressaltou 
que a educação precisa ser emanci-
padora e comentou sobre as ações 
que o Estado vem tomando para 
essa área, principalmente na im-
plementação da educação integral, 
passando de 364 escolas atuando 
neste método para chegar a três mil 
unidades em 2022.

“Tem que dar condições para que 
o jovem possa alcançar seus sonhos 
e assim ajudar alguém na sociedade. 
Investir mais, fazer todo o esforço 
possível, para dar mais qualidade e 

O diretor de novos negócios da 
iCities Slutions, Túlio Biasoli Alves, 
o consultor e especialista em gover-
no digital, Rogério Alessi, Amaury 
Marquezi representando o Prefeito 
Municipal de Jundiaí, Luiz Fernando 
Machado, o vereador de Campinas 
Arnaldo Salvetti, e o presidente da 
Câmara Municipal de São José do 
Rio Preto e Presidente do Parlamento 
Regional, Pedro Roberto integraram 
a mesa debatedora que tratou sobre 
Cidades Inteligentes.

Túlio Biasoli Alves apresentou o 
iCities, primeira empresa a trazer o 
tema de cidades inteligentes para o 
Brasil e apontou que o mercado de 
Smart Cities é um grande universo a 
ser explorado, movimentando 2,1 tri-
lhões de dólares, principalmente pu-
xados pela questão do 5G no Brasil. 
“As cidades mais inteligentes exis-
tem para levar melhor qualidade de 
vida para os seus cidadãos”.

O diretor também apresentou o 
exemplo de Monteiro Lobato, que 
alcançou resultados práticos e deixou 
dicas para as cidades se prepararem 
para se tornar inteligentes, com alguns 
fatores como: foco no cidadão, seguir 
o norte da Carta Brasileira de Cidades 
Inteligentes, ter disciplina nos proces-
sos e transparência, transformação 
pela Lei do Governo Digital, criativi-
dade, capacitação e colaboração.

Na sequência, Rogério Alessi ex-
planou sobre os cinco principais pila-
res da Lei Governo Digital, que são: 
princípio da efi ciência administração 
pública, governo como plataforma, 
foco no cidadão, transparência públi-
ca e inovação tecnológica.

O consultor também abordou as 
principais diferenças entre o governo 
eletrônico, que informatiza os pro-
cessos já existentes, e o digital, que 
cria uma nova entrega, uma nova 
maneira de se relacionar, com novos 
serviços mais simples e efi cientes. 
Além dos benefícios do governo di-
gital, tais como efi ciência adminis-
trativa e segurança jurídica. 

Entre os exemplos, o palestran-
te citou Presidente Prudente, que 
conseguiu acabar com as fi las em 
creches a partir de um programa in-
teligente de pré-matrícula e, em con-
sequência disso, venceu o Prêmio 
Cidades Inteligentes em 2018.

Outro case de sucesso foi apre-
sentado por Amaury Marquezi, de 
Jundiaí. A cidade vem seguindo qua-
tro pilares básicos para direcionar 
o projeto de cidade inteligente, que 
são: fomento à inovação, wi-fi  públi-
co, conectividade e serviço de gover-
no digital.

O Secretário de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São 
Paulo, Itamar Borges, compôs a 
mesa da plenária que teve como 
tema “Inovações no Agronegócio”. 

Em sua fala, posicionou que “o 
produtor deve conhecer práticas po-
sitivas implantadas em outros locais, 
realizar troca de experiências e adap-
tá-las para sua realidade”.  

Já a Presidente da Sociedade Rural 
Brasileira e da Federação das Associa-
ções Rurais do Mercosul, Teresa Ven-
dranimi (Teca), apresentou o número 
de 12,4% de crescimento do setor em 
relação ao ano de 2020, e no compara-

Educação, Cidades Inteligentes    e Agronegócio também

Especialistas apontaram as ações do Estado focadas na educação, deram dicas para se           tornar uma cidade inteligente e evidenciaram a relevância do agronegócio para o interior

tiveram destaque    entre os debates

tivo do período de 1990 a 2021, onde 
cresceu cinco vezes mais, destacou a 
importância do negócio no cenário 
econômico nacional e mundial. 

Ressaltou ainda a necessidade de 
o produtor estar por dentro das no-
vidades tecnológicas, que trazem 
a ele inúmeros benefícios, como a 
possibilidade de ganho de produção 
dentro da mesma área, e sobretudo, 
respeitando os três pilares: Lavoura 
– Pecuária – Floresta.

“Queremos usar defensivos de 
alta tecnologia, respeitando a terra, 
trabalhando sempre dentro da legis-
lação vigente no país, podendo assim 
fazer o nosso papel de gerador de di-
visas, aumentando nossa produtivi-
dade a cada dia; mas para isso temos 
que nos conscientizar de que a tecno-
logia é nossa aliada, e oportunizá-las 
a todos”, disse.

O Diretor do grupo de soluções in-
teligentes da John Deere, Rodrigo 
Bonato, reforçou a importância da co-
nectividade para toda as áreas agríco-
las do país, de forma democratizada, 
oportunizando aos produtos e possibili-
dade de colheita de até três safras ano. 

“A sustentabilidade é hoje a pala-
vra-chave para todos os negócios, que 
se refl ete em braços como a sustenta-
bilidade social e ambiental, mas para 
chegarmos a esse patamar, é necessária 
a desburocratização”, comentou ele.

O Diretor de relações institucio-
nais da Tereos, empresa com foco na 
produção de cana de açúcar, Rodrigo 
Simonato, falou da importância do 
setor no desenvolvimento econômi-
co brasileiro, onde nada da produção 
é perdido, mas transformado, inclu-
sive biocombustível como etanol, o 
grande propulsor do futuro, além da 
geração de energia. 

A educadora e Diretora do CEIPE/FGV, Claudia Costin
participou do evento de forma virtual

Da esquerda para a direita, no painel da Educação: Maria Claudia Vanti, 
Paula Lemos, Rossieli Soares, Silvio Graboski, Vanessa Aparecida e Sebastião Misiara

Compuseram o painel das Cidades Inteligentes: Pedro Roberto, Amaury Marquezi, 
Túlio Biasoli Alves, Rogério Alessi, Arnaldo Salvetti e Sebastião Misiara

No painel do Agronegócio estiveram presentes: Silvio Vaz, Rodrigo Simonato, 
Teresa Vendramini, Fernando Cunha, Sebastião Misiara, Itamar Borges, 
Regina Helena Moraes, Rodrigo Bonato e Francisco Matturro

• FATORES QUE TORNAM 
CIDADES INTELIGENTES  •

• AGRONEGÓCIO, 
O GRANDE IMPULSIONADOR 

DO PIB PAULISTA • Secretário da Educação 
do Estado, Rossieli Soares

Diretor de novos negócios 
da iCities Slutions, 
Túlio Biasoli Alves

Secretário de Agricultura 
e Abastecimento do Estado,
Itamar Borges

Consultor e especialista
em governo digital, 
Rogério Alessi

Presidente da Sociedade Rural
Brasileira e da Federação das 
Associações Rurais do Mercosul, 
Teresa Vendranimi

Diretor de relações 
institucionais da Tereos,
Rodrigo Simonato
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condições às escolas, investir mais 
nas equipes”, explicou.

Na sequência, Claudia Costin fa-
lou sobre o futuro da educação, re-
afi rmando a importância de educar 
para a liberdade e autonomia, além 
de dialogar com o futuro do traba-
lho e com a nova sociedade que está 
sendo construída.

“Acho que a melhor notícia que 
São Paulo pode dar é passar as es-
colas em tempo integral, com os 
professores lotados em uma única 
escola. Tudo isso é importante nes-
sa nova educação que dialoga com o 
futuro do trabalho e com a nova so-
ciedade que estamos construindo. É 
a ideia de um projeto de vida conec-
tado com o protagonismo do aluno”, 
acrescentou a educadora.

Silvio Graboski abriu sua fala 
apresentando dados relevantes 
da educação durante a pandemia. 
Segundo ele, 450 mil alunos fi-
caram sem acesso a escola neste 
período. E a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional traz 
regras claras quanto a responsa-
bilidade de cada agente da educa-
ção neste momento.

“Cabe aos prefeitos, vereadores e 
dirigentes de educação pensarem em 
estratégias de recuperação para os 
alunos que estão retornando”, disse.

Por fi m, foi explanado sobre o 
Novo FUNDEB, que tem como 
características principais a política 
permanente, a busca por estabele-
cer equidade e qualidade do ensino, 
estabelecendo uma mudança na dis-
tribuição do ICMS, onde os muni-
cípios que se destacarem no índice 
educacional receberam uma cota 
maior do imposto.

Encerrando o painel, a Prefeita de 
Barretos expôs alguns projetos de su-
cesso que estão renovando a educa-
ção na cidade, como o projeto “Um 
líder em mim”, que auxilia as crian-
ças a aprender a tomada de decisões 
e a adoção de um material didático a 
partir dos dois anos de idade.

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br
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Odebate sobre união de muni-
cípios e regionalização das 
políticas públicas foi desta-

que no painel que contou com a par-
ticipação do Presidente da Ofi cina 
Municipal, José Mario Brasiliense, 
do Presidente do SEBRAE-SP, Tir-
so Meirelles, do Presidente da Rede 
Nacional de Consórcios Públicos, 
Victor Borges, do Presidente do CO-
DIVAR (Consórcio de Desenvolvi-
mento Vale do Rio Grande) e Pre-
feito de Vista Alegre do Alto, Luis 
Fiorani, e do vereador de Rio Claro, 
Moisés Marques.

José Mario Brasiliense afi rmou 
que o Brasil de pequenos e médios 
municípios será cada vez mais de 
cooperação. “As políticas públicas 
vão além das fronteiras dos muni-
cípios. A gente precisa trabalhar a 
esfera intermunicipal”.

E acrescentou que a descentra-
lização e regionalização das políti-

Cooperação entre os municípios, eleições      2022 e saúde foram pautas discutidas
O Conexidades trouxe pautas de grande relevância para o desenvolvimento das cidades,          apresentou prognósticos do pleito do próximo ano e homenageou autoridades da saúde

• TENDÊNCIAS E RISCOS 
PARA AS ELEIÇÕES 2022 •

• PAINEL DA SAÚDE 
HOMENAGEIA 

INSTITUTO BUTANTAN •

Da esquerda para a direita: Rudolfo Lago, 
Cristiano Vilela, Paulo Hamilton, Sebastião Misiara, 
Daniel Alonso e Carlos Roberto

Formaram o painel da Saúde: Lilian Justino, Leonardo 
Caressato Capitelli, Dr. Jean Gorinchteyn, Sebastião Misiara, 
Fernando Cunha, Dr. Dimas Covas, Barjas Negri, Geninho 
Zuliani, Silvia Melo e Walcinyr Bragatto

No painel dos Consórcios Públicos, participaram: 
Luis Fiorani, José Mario Brasiliense, Sebastião 
Misiara, Tirso Meirelles, Victor Borges e Moisés Marques

Dr. Dims Covas foi amplamente homenageado 
por seu trabalho no Instituto Butantan

O Secretário de Saúde do Estado, Dr. Jean Gorinchteyn,
também foi condecorado pela UVESP

Se quisermos 
cuidar de uma 
cidade, temos 
que cuidar de 

sua Santa Casa, 
pois é ali que a 

vida “nasce” 
e onde ela 
precisa de 

ajuda quando 
mais velhos’

Consórcio é 
um local 

onde vários 
municípios 

contribuem com 
uma parcela para 

a sustentação 
de uma autarquia 

que vai prestar 
serviços aos 
municípios’

cas públicas são de extrema impor-
tância. “Consórcio é um local onde 
vários municípios contribuem com 
uma parcela para a sustentação de 
uma autarquia que vai prestar ser-
viços aos municípios. A ideia é me-

lhorar a economicidade e a gestão 
das políticas públicas regionais”.

Em seguida, Tirso Meirelles dis-
correu acerca de três palavras de 
forte signifi cado para o tema: união, 
prioridades e governança.

“A experiência de cada municí-
pio é única, mas ela junto uma com 
a outra fortalece a vocação do desen-
volvimento regional. Se juntarmos, 
criamos o desenvolvimento regional 
tão importante para que possamos 
ter o desenvolvimento sustentável 
do emprego e da renda”, reforçou o 
Presidente do SEBRAE-SP.

Segundo Meirelles, entre os pro-
pósitos estão: efetivar políticas pú-
blicas de desenvolvimento de base 
empreendedora por meio da integra-
ção de municípios, proporcionar aos 
municípios menores as oportunida-
des de políticas públicas e fortalecer 
instituições permanentes do desen-
volvimento regional.

Encerrando o painel, Victor 
Borges mencionou que a palavra-
-chave para o momento é a recons-
trução. “Para reconstruir o mundo, 
temos que buscar única e exclusi-
vamente a cooperação”. 

O evento tratou de mais um tema 
de grande relevância para o ano:  o 
novo código eleitoral e as perspecti-
vas para as eleições 2022.

Formaram a mesa debatedora: o 
advogado especialista na área elei-
toral, Cristiano Vilela, o ex-Desem-
bargador TRE-SP, Paulo Hamilton, o 
jornalista e Diretor do Congresso em 
Foco Análise, Rudolfo Lago, o Pre-
feito Municipal de Marília, Daniel 
Alonso, e o Vereador de Tapiratiba, 
Carlos Roberto.

Vilela destacou que o novo có-
digo eleitoral, mesmo que seja 

aprovado pelo Senado Federal ain-
da nesse ano, não será aplicado nas 
eleições de 2022, já que a regra 
exige que seja sancionado um ano 
antes do pleito.

O especialista também comentou 
a questão da maior ênfase na publici-
dade por meio das mídias digitais e 
os cuidados que isso implica.

“O TSE já deixou muito claro os 
pontos que serão utilizados para coi-
bir as eventuais práticas irregulares 
feitas através das redes sociais. Seja 
das chamadas milícias digitais, das 
fake news, das formas deletérias, 
improprias e ilegais de ser feito pro-
paganda eleitoral”, falou.

E destacou outro fator relevante 
para as próximas eleições: a criação 
das federações dos partidos, que vem 
implementar uma grande mudança 
em relação às chapas de candidatos 
e a atuação dos partidos.

Dando continuidade ao painel, o 
ex-Desembargador TER-SP, Paulo 
Hamilton evidenciou que a demo-
cracia ainda está se aprimorando, por 
isso existem constantes mudanças.

Hamilton também comentou 
a falta de representação política: 
“quando falamos em eleições, pen-
samos em capacidade eleitoral ativa 
e passiva, em partidos políticos e sis-
temas eleitorais. Mas tudo isso passa 
pela representação política. Ou seja, 
a população se sente pouco represen-
tada pelos políticos”.

O programa também contou com 
Rudolfo Lago, que apresentou algu-
mas tendências e possíveis cenários 
para as eleições de 2022, além de 
apontar possibilidades de risco para 
o período eleitoral, tais como vio-
lência política e interrupção do ciclo 
eleitoral, confl ito entre os poderes e a 
ordem institucional.

O Prefeito Municipal de Marília, 
Daniel Alonso, encerrou o painel fa-

lando sobre sua gestão, focada prin-
cipalmente em gestão e efi ciência, 
empreendedorismo e investimentos. 

E fi nalizou ressaltando a impor-
tância da troca de experiência en-
tre os gestores públicos e privados: 
“isso é muito rico. Acredito que so-
mente através do empreendedorismo 
e da gestão que a gente vai conseguir 
melhorar as nossas cidades”. 

“Um novo olhar para saúde” foi 
o tema do painel que teve como 
convidados o Secretário de Saúde 
do Estado de São Paulo, Dr. Jean 
Gorinchteyn, o Diretor Presidente 
do Butantan, Dr. Dimas Covas, o 
Prefeito de Serrana, Leonardo Ca-
ressato Capitelli, o ex-Ministro da 
Saúde, Barjas Negri, o Presidente 
da Câmara Municipal de Olímpia, 
José Roberto Pimenta, a Vereadora 
de Gavião Peixoto, Lilian Justino, o 
Prefeito Municipal de Olímpia, Fer-

nando Cunha, e o Deputado Federal 
Geninho Zuliani.

O Secretário da Saúde comentou 
a importância das lideranças dos ges-
tores públicos, principalmente du-
rante a pandemia, que enfrentaram 
com respeito o problema de saúde de 
forma séria e sensata. 

“Se quisermos cuidar de uma ci-
dade, temos que cuidar de sua Santa 
Casa, pois é ali que a vida “nasce” 
e onde ela precisa de ajuda quando 
mais velhos”, comentou ele, que traz 
esse pensamento em unicidade com 
o Governador de São Paulo, que 
repassará R$200 milhões para 333 
Santas Casas do Estado em 2022. 

Gorinchteyn informou que São 
Paulo, se fosse um país, estaria em 
5º lugar no mundo entre aqueles 
que mais vacinaram sua popula-
ção, atingindo uma porcentagem de 
75%. “Acho lamentável ainda não 
termos incorporado a vacina contra 
Covid-19 no calendário nacional de 
vacinação” disse ele. 

Barjas Negri lembrou que o SUS 
foi implantado durante sua gestão e, 
com a parceria das prefeituras, pode 
crescer e se consolidar, sendo hoje 
modelo de saúde pública reconheci-
do internacionalmente. 

“Se hoje estamos aqui, temos que 
reconhecer o trabalho realizado pelo 
SUS, caso contrário, certamente es-
taríamos nesse momento virtual-
mente”, diz ele. 

O Prefeito de Serrana trouxe o re-
lato de ter sua cidade escolhida para 
implantação do Projeto S, pelo Insti-
tuto Butantan, atingindo a vacinação 
na quase totalidade de sua população 
de cerca de 50 mil habitantes.  

“Tivemos um mapa real de con-
tágio, com variações, mas que es-
tavam monitoradas por técnicos. O 
Censo da Saúde bateu de porta em 
porta para que pudéssemos con-

trolar esse “invasor” e vencemos. 
Hoje nossa cidade leva o nome de 
Cidade da Vacina e Cidade da Es-
perança”, fi nalizou.

Ovacionado, Dr. Dimas Covas 
iniciou sua fala pedindo para que 
jamais esqueçamos pelo que pas-
samos, pela pandemia, por atos 
assertivos e omissões, que fi zeram 
do Brasil o segundo no mundo em 
número de mortos pelo Covid-19, 
e completou: “lembrem-se de tudo, 
porque certamente passaremos por 
alguma outra pandemia um dia”. 

Falou da trajetória das tentativas 
de iniciar a vacinação antes de que se 
chegasse aos números alarmantes, os 
processos enfrentados e a frustração 
de nada poder sido feito antes dos 
picos de contágio, mesmo tendo em 
estoque a vacina CoronaVac.

Dr Dimas recebeu Moção de 
Aplauso da Cidade de Gavião Pei-
xoto e da Câmara Municipal de 
Olímpia, foi homenageado com 
o Decano de Visitante Ilustre da 
Prefeitura de Olímpia, e recebeu 
da UVESP uma escultura em ho-
menagem aos 120 anos do Institu-
to Butantan.

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

Jornalista e Diretor do 
Congresso em Foco Análise,
Rudolfo Lago

Presidente da Ofi cina
Municipal, 
José Mario Brasiliense

Presidente do SEBRAE-SP, 
Tirso Meirelles

Presidente da Rede Nacional 
de Consórcios Públicos,
Victor Borges

Ex-Desembargador
TRE-SP, Paulo Hamilton
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OTribunal de Contas do Esta-
do de São Paulo, represen-
tado pelo Secretário Diretor 

Geral Sérgio Ciquera Rossi, integrou 
a programação do 4º Conexidades 
focado em orientar os agentes públi-
cos sobre a nova Lei das Licitações.

Sérgio Rossi afi rmou que o Tribu-
nal de Contas do Estado de São Paulo, 
em sua função de fi scalizar e orientar 
de forma correta para as contratações 
públicas, recomenda que, os poderes 
e órgãos das esferas dos Estados e 
Municípios avaliem a conveniência e 
oportunidade sobre a imediata adoção 
das regras da lei que se inicia.

Ou seja, o agente político deve ter 
cautela na adoção da nova lei, até por-
que a 14.133/21 e a 8666/93 vigorarão 
por dois anos de forma concomitante. 

Ainda a respeito da nova legisla-
ção e suas mudanças, o palestrante 
ressaltou a necessidade de planeja-
mento e a importância do papel do 
agente de contratação, uma nova fi -
gura que surge no processo licitatório.

“Não posso começar o orçamento 
pela coluna da despesa. Tenho que 
ver o que é que cabe na receita que 
tenho. Não posso imaginar receitas 

Público: improbidade administrativa 
e cargos em comissão e a harmonia 
entre os poderes. O programa, que 
contou com a presença do 37º Presi-
dente da República, Michel Temer, 
abordou as relações entre os poderes 
federais, estaduais e municipais, além 
da importância do municipalismo. 

O painel foi aberto com uma men-
sagem em vídeo do Procurador-Ge-
ral de Justiça do Ministério Público 
de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, 
que destacou que o MP deve ser vis-
to, para além de um órgão de contro-
le, como um parceiro.

“O Ministério Público e aqueles 
que foram escolhidos para cargos 
por meio do voto popular têm exata-
mente o mesmo propósito quando o 
assunto é administração pública: pre-
servar os princípios da impessoalida-
de, da moralidade e da publicidade e 
da efi ciência”, afi rmou.

Na sequência, o Prefeito Munici-
pal de Cordeirópolis, Adinan Orto-
lan explicitou a atual conexão com 
o TCE-SP em relação aos cargos em 
comissão: “o importante é que nós 
tenhamos os bons exemplos. A rela-
ção entre os municípios e o Tribunal 
de Contas do Estado melhorou consi-
deravelmente, especialmente a partir 
do momento que ele estabeleceu re-
comendações que deixou claro aqui-
lo que nós deveríamos fazer”. 

Também esteve presente o Secre-
tário do Conselho Superior do Mi-
nistério Público de São Paulo, José 
Carlos Cosenzo, que comentou que 
as portas do Ministério Público estão 
sempre abertas para os agentes pú-
blicos: “que o dialogo permaneça e 
fi que mais intenso. E que nós procu-
remos trabalhar juntos. Pois juntos, 
tenho certeza absoluta, a sociedade 

brasileira vai ser mais feliz, mais for-
te, mais justa e igualitária”.

O Prefeito Municipal de Olímpia, 
Fernando Cunha aproveitou sua fala 
para reforçar o signifi cado do evento 
e da relação entre agentes públi-
cos e privados. “O Conexidades, o 
nome já diz tudo, são Cidades em 
conexão. Estamos aqui prefeitos, 
vereadores, empresários, militan-
tes, todos conectados em um ob-
jetivo comum que é a criação do 
estado de bem-estar social”.  

Por vídeo, participou também 
o Procurador Geral da Repúbli-
ca, Augusto Aras, que corroborou 
com a importância do evento para 
debater temas nacionais, estaduais 
e municipais, além do diálogo en-
tre os poderes.

“Precisamos fortalecer os municí-
pios brasileiros. Mais do que nunca, 
o municipalismo brasileiro é o ins-
trumento, primeiro para que nós es-
tabeleçamos o diálogo entre todas as 
pessoas, entre todas as instituições. É 
através do municipalismo que pode-
mos realizar o ideal da democracia, 
a busca do consenso social, da base 

Governança e união entre    os poderes são apontados

Manhã de painéis também contou com participação        do TCE-SP, que tratou da nova Lei das Licitações

 como fatores essenciais para    a gestão no municipalismo

da pirâmide, que são os municípios, 
para levar a vontade soberana do 
povo brasileiro até os dirigentes má-
ximos da nação”, explanou.

Por fi m, falou Michel Temer, que 
lembrou a Constituição, dizendo 
que: “só tem autoridade, quem tem 
poder. Todo poder emana do povo e 
em seu nome é exercido”. 

Em seguida, tratou das difi culda-
des causadas pela falta de diálogo 
entre os poderes. “Quando há desar-
monia entre os poderes há uma de-
sobediência à ordem inaugural, uma 
inconstitucionalidade”. E continuou 
comentando que muitas vezes, as 
difi culdades que o prefeito e o ve-
reador têm em trilhar aquilo que a 
lei estabelece é falta de diálogo: “é 

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

• A IMPORTÂNCIA 
DA GOVERNANÇA •

• A UNIÃO ENTRE
 OS PODERES •

Da esquerda para a direita, no painel do TCE/SP: Alexandre Carsola, 
Maria do Carmo Guilherme, Willians Kester, Sérgio Rossi, Sebastião Misiara, 
Fernando Cunha, Eduardo Martinez, Adevanil Moreira e Paulo Sugiura

Na mesa da Governança, estiveram presentes: Claudio Adão da Silva, 
Jorge Seba, Sebastião Misiara, Augusto Nardes e Marcio Ferreira Lima

Da esquerda para a direita: Henrique Nelson Calandra, Edinho Araújo, Adinan 
Ortolan, Dra Célia Maria Ferraciolli dos Santos, Sebastião Misiara, Paulo Hamilton, 
Augusto Nardes, Michel Temer, Silvia Melo, Fernando Cunha, Herculano Passos, 
Dimas Ramalho, Geninho Zuliani, José Roberto Pimenta e Dr José Carlos Cosenzo

Mais do 
que nunca, o 

municipalismo 
brasileiro é 

o instrumento, 
primeiro para que 

nós estabeleçamos o 
diálogo entre 

todas as pessoas, 
entre todas 

as instituições’

que não serão realizadas e despesas 
que serão efetivamente serão con-
traídas. Então o orçamento é impor-
tantíssimo e a lei vem dizer que as 
licitações devem ser planejadas. Pla-
nejamento é importantíssimo”, disse.

O representante do TCE-SP fi na-
lizou reforçando que: “os prefeitos e 
vereadores devem agir com cautela, 
cuidado e com prudência para que o 
objetivo maior seja alcançado, qual 
seja o interesse público”.

Participaram ainda do painel o 
advogado e especialista em Direito 
Público, Willians Kester, o Prefei-
to Municipal de Tabatinga, Eduardo 
Martinez, o Presidente da Câmara 
de Estiva Gerbi e Vice-Presidente 
da UVESP, Adevanil Moreira, a Pre-
sidente Estadual do MDB Mulher, 
Maria do Carmo Guilherme, o Prefei-
to Municipal de Olímpia, Fernando 
Cunha e os especialistas do TCE-SP, 
Paulo Sugiura e Alexandre Carsola.

Esteve no 4º Conexidades o Mi-
nistro do Tribunal de Contas da 
União, Augusto Nardes, que apre-

sentou importantes apontamentos 
sobre governança e a Lei Geral de 
Proteção de Dados. 

O palestrante reforçou a impor-
tância da governança pública para 
organizar os poderes. “Nós podemos 
salvar o Brasil. Os prefeitos podem, 
cada um, salvar suas cidades. Che-
guei a conclusão depois de 40 anos 
de vida pública de que não adianta fa-
zer eleição de 4 em 4 anos. O prefeito 
quer dar sua contribuição, o vereador 
quer dar sua contribuição, mas de 
uma forma muito desajeitada e desor-
ganizada e de desgovernança total”. 

Nardes explicou que é preciso 
buscar a transversalidade entre as es-
feras federais, estaduais e municipais: 
“Temos que ter governança para ter 
transversalidade entre Estados, Muni-
cípio e União. O Brasil precisa pen-
sar a médio e longo prazo na nação. 
Como fazer isso? Com a governança.

O Ministro do TCU também fa-
lou sobre a necessidade de se estar 
organizado para proteger os dados 
dos cidadãos: “sem governança não 
conseguimos proteger os dados. Se 
não melhorar a governança da na-
ção, da tecnologia, nós não teremos 

como comandar e ter liberdade e au-
tonomia na nossa vida”.

Nardes colocou em debate os de-
safi os do desenvolvimento, que in-
cluem responsabilidade fi scal, edu-
cação, pesquisa e inovação, entre 
outros. E explicou como a governan-
ça pode aprimorar a entrega de resul-
tados para a sociedade.

“O caminho é o desenvolvimento 
sustentável, aumento da competiti-
vidade, boas instituições, liberda-
de econômica e segurança jurídica. 
Com a governança você consegue 
retomar a esperança. Governança é o 
caminho para a nação”, disse.

Participaram da mesa debatedo-
ra: o Diretor de Tecnologia da Ethe-
rium Tech, Marcio Ferreira Lima, o 
Prefeito Municipal de Votuporanga, 
Jorge Seba, e o Presidente da Câma-
ra de Campos do Jordão, Claudio 
Adão da Silva. 

Encerrando mais uma manhã de 
painéis do 4º Conexidades, foram 
debatidos, em um único programa, 
os refl exos da atuação do Ministério 

Ministro do Tribunal de Contas 
da União, Augusto Nardes

37º Presidente da República,
Michel Temer

Vice-Presidente do TCE/SP, 
Dimas Ramalho

Secretário Diretor Geral do 
TCE/SP, Sérgio Ciquera Rossi

preciso ter moderação, temperança. 
É preciso temperar um pouco as re-
lações entre União, Estado e Muni-
cípios. É preciso que haja compreen-
são deste fato”.

Participaram também do pai-
nel: o Vice-Presidente do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, 
Dimas Ramalho, o advogado e De-
sembargador aposentado do TJ/SP, 
Henrique Nelson Calandra, o ex-De-
sembargador do Estado, Paulo Ha-
milton, o Deputado Federal Geninho 
Zuliani, o Prefeito de Rio Preto, Edi-
nho Araújo, e o Deputado Federal 
Herculano Passos.
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Na plenária “Programa Nacio-
nal de Combate à corrupção 
e Compliance”, tomaram 

assento para falar sobre o assunto: 
o Vice-Presidente da UVESP, Wal-
cinyr Bragatto, o Secretário do Tribu-
nal de Contas da União no Estado de 
São Paulo, Hamilton Silva, o advoga-
do e professor de direito na PUC Cam-
pinas, Júlio Comparini, e o advogado 
e pós-graduado em Direito Público, 
Leandro Vinicius da Conceição.

Leandro deu início dizendo: “es-
pero que esse termo vire moda nas 
políticas públicas, cada dia mais”, 
fazendo a defi nição do termo “com-
pliance” como o conjunto de disci-
plinas a fi m de cumprir e se fazer 
cumprir as normas legais e regula-
mentares, as políticas e as diretrizes 
estabelecidas para o negócio e para 
as atividades da instituição ou em-
presa, bem como evitar, detectar e 
tratar quaisquer desvios ou inconfor-
midades que possam ocorrer.

Comentou que, na área corpora-
tiva, as práticas estabelecidas pelo 
“compliance”, já fazem parte da 
maioria corporações, trazendo como 
resultados a melhoria na comunica-
ção, gestão de riscos e diminuição 
de gastos, entre outros fatores. E 
ainda alertou para a necessidade de 
que a administração pública siga 
também esse caminho, com normas 
e metas claras. 

Foi apresentado pelo Secretário 
do Tribunal de Contas da União no 
Estado de São Paulo o Programa 
Nacional de Prevenção a Corrup-
ção, uma plataforma de autosser-
viço, que orienta para boas práticas 
após uma análise de diagnóstico, 
dando suporte inclusive na área de 
capacitação e parcerias, para o po-
der público e outras instituições, ge-
rando selo de qualifi cação.

“Diferente da visão que as insti-
tuições têm sobre o TCU, não so-
mos um órgão punitivo, mas sim 
orientador. Nosso papel é fi scalizar 
e orientar para que erros possam ser 
corrigidos”, disse. 

Hamilton Silva destacou sobre o 
trabalho de orientação direta reali-
zada pelo TCU/SP, com o progra-
ma “TCU + Cidades”, voltado aos 
gestores municipais. E encerrou 
lembrando que os três pilares Éti-
ca – Respeito – Decoro devem sus-
tentar qualquer tipo de prestação de 
serviço, principalmente aquela que 
administra o erário público.

O ex-Presidente da Infraero e 
Superintendente do DAESP – De-
partamento Aeroviário do Estado 
de São Paulo, Antônio Claret de 
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Compliance e desestatizações:    o futuro das cidades
Combate a corrupção e as formas de privatizar para manter        o legado da cidade foram apresentadas no evento

Diferente da 
visão que 

as instituições 
têm sobre 

o TCU, 
não somos 
um órgão 

punitivo, mas 
sim orientador’

Vai ser uma 
coisa que vai 

melhorar o 
serviço e, por 

outro lado, vai 
ter menos custo 

e, inclusive, 
resultar em uma 

receita maior’

Moure trataram de desestatizações 
e privatizações no Conexidades.

O ex-Presidente da ELETRO-
BRAS e Presidente da Vibra Ener-
gia, Wilson Ferreira Júnior fez uma 
participação por vídeo, onde falou 
da experiência que teve no desenvol-
vimento de privatizações e destacou 
que a reestruturação das empresas é 
muito importante neste processo. 

De volta ao palco em Olímpia, 
Antonio Claret de Oliveira, comen-
tou que é fundamental o processo 
de evolução da governança do país 
e que defende muito a privatização, 
mas em alguns casos ela não é possí-
vel, e deu como exemplos a recente 
desestatização dos 22 aeroportos do 
Estado de São Paulo.

“De fato, a desestatização é funda-
mental no momento em que esse país 
passa, todavia, as agências têm que ter 
braço fi rme para que realmente acon-
teça aquele projeto que foi desenhado 
e passado para as concessionárias”. 

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

Compuseram o painel de Compliance: Júlio Comparini, Hamilton Silva, 
Walcinyr Bragatto e Leandro Vinicius da Conceição

Vice-Presidente da UVESP, 
Walcinyr Bragatto

Superintendente do DAESP, 
Antônio Claret de Oliveira

Secretário do Tribunal 
de Contas da União no Estado 
de São Paulo, Hamilton Silva

CEO da Voa-SP, 
Marcel Moure

Prefeito Municipal de 
Araçatuba, Dilador Borges

Assessor Técnico da Secretaria de
Desenvolvimento Regional do Estado
de São Paulo, Fernando Montoro

Da esquerda para a direita: Fernando Montoro, Sebastião Misiara, Fernando Cunha, 
Antonio Claret de Oliveira, Dilador Borges, Edna Marques e Walcinyr Bragatto

O ex-Presidente da ELETROBRAS e Presidente da Vibra Energia,
Wilson Ferreira Júnior fez uma participação no painel por vídeo

• DESESTATIZAÇÕES 
E PRIVATIZAÇÕES •

Oliveira, o Assessor Técnico da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Regional do Estado de São Pau-
lo, Fernando Montoro, o Prefeito 
Municipal de Araçatuba, Dilador 
Borges, a Vereadora de Olímpia, 
Edna Marques, e o CEO da rede de 
aeroportos VOA-SP, Cel. Marcel 

Ainda neste sentido, Fernando 
Montoro explicou os tipos de de-
sestatização, que são privatização, 
concessões e parcerias com o ter-
ceiro setor, apresentou case do Par-
que do Ibirapuera e reforçou que as 
concessões têm vantagens econô-
micas e de gestão.

“Vai ser uma coisa que vai me-
lhorar o serviço e, por outro lado, vai 
ter menos custo e, inclusive, resultar 
em uma receita maior”. 

O Assessor Técnico chamou a 
atenção para essa nova fase de de-
sestatização dizendo que: “há uma 
gama enorme de possibilidades 
que vocês, munícipes e autorida-
des municipais, possam ajudar na 
gestão de tal maneira que melho-
re os serviços e também vai trazer 
economia às fi nanças municipais. 
Mas para isso é importantíssima a 
modelagem, fazer uma lei adequa-
da e que traga o interesse, a facti-
bilidade para a iniciativa privada 

contribuir na gestão. E por outro 
lado, a questão do controle pela 
autoridade municipal. É um traba-
lho continuo”.

Na sequência, o Prefeito Muni-
cipal de Araçatuba, Dilador Bor-
ges, apresentou alguns exemplos 
de desestatização que a cidade 
vem adotando, principalmente a 
evolução que implantou no parque 
de exposições, em 2019. Segundo 

ele, o projeto já levou 25 eventos 
para o local e tem previsão de mo-
vimentar a economia em R$80 mi-
lhões para 2022.

O Prefeito Municipal de Olím-
pia, Fernando Cunha encerrou o 
painel afi rmando que: “a receita é 
travada e os gastos só crescem. Há 
cada vez menos dinheiro para in-
vestir. O país é capitalista. A pou-
pança está sendo acumulada no se-
tor privado. É uma constatação. A 
poupança pública para investimen-
tos acabou. Cabe a nós, vereadores, 
prefeitos, moderar o apetite fi nan-
ceiro da rentabilidade do empresá-
rio, mas adequando a modalidade. 
Nós só temos a ganhar com atração 
à poupança privada. É o que nós 
temos para amplifi car o que nós 
vamos entregar para a nossa popu-
lação. É ser criativo, criar projetos 
e trazer a iniciativa privada sem 

preconceito porque é com ela que 
vamos multiplicar os resultados 
dos mandatos de todos nós.
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Apauta feminina ganhou desta-
que pela primeira vez no Co-
nexidades, tratando da Vio-

lência Política contra as Mulheres em 
mesa composta pela Juíza do Tribu-
nal de Justiça do Mato Grosso, Amini 
Haddad, a Promotora de Justiça do 
Estado de São Paulo, especialista em 
defesa da mulher e idealizadora do 
Projeto Justiceiras, Gabriela Mans-
sur, a Presidente do Conselho Supe-
rior Feminino da FIESP e Presidente 
Nacional da Virada Feminina, Marta 
Livia Suplicy, a Presidente Executi-
va da UVESP, Silvia Melo, a Prefeita 
Municipal de Ubatuba, Flávia Pascoal, 
a Vereadora de Santa Cruz do Rio Par-
do, Mariana Fernandes, a Vereadora 
de Olímpia, Edna Marques, e a Ve-
readora de Olímpia, Cristina Reale, a 
Presidente do CEAME, Dalva Chris-
tofoletti, Vereadora de Três Fronteiras, 
Mariene Maia, e a Sócia Lider Edu-
cadora na Ciranda Cultural Editora e 
Distribuidora, Clécia Aragão.

Amini Haddad comentou que o 
Brasil aprovou importantes legis-

Violência Política ganha    destaque em painel feminino
Último dia de evento também analisou o processo        eleitoral brasileiro e as reformas estruturantes

político complexo, em uma disputa 
eleitoral complexa, sendo que a for-
ma de comunicação mudou comple-
tamente. Os fi ltros que nós tínhamos 
antigamente não existem mais”. 

Abordou também sobre a demo-
cracia e a importância do processo 
eleitoral. “Falar da justiça eleitoral 
é falar da legitimidade do processo 
eleitoral. O processo eleitoral legi-
timo é a base de uma democracia 
desenvolvida. É preciso que a socie-
dade se conscientize que a política é 
essencial para nossas vidas. A polí-
tica é essencial para estruturarmos a 
sociedade. É preciso uma educação 
da sociedade para que as pessoas 
comecem a olhar a sociedade. Pre-
cisamos melhorar a representação 
feminina, a representação de raça, 
precisamos tornar plural a represen-
tação na nossa democracia”.

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

• LEGITIMIDADE DO 
PROCESSO ELEITORAL •

Da esquerda para a direita: Mariana Fernandes, Cristina Reale, Mariene Maia, 
Gabriela Manssur, Flávia Pascoal, Silvia Melo, Amini Haddad, Marta Livia Suplicy, 
Edna Marques e Dalva Christofoletti

O último painel do Conexidades foi composto por Duarte Nogueira, 
José Roberto Pimenta, Sebastião Misiara, Sargento Renato Barrera 
e Waldir Sebastião de Nuevo Campos Junior

A Presidente Executiva da UVESP, Silvia Melo, e a Juíza do Tribunal de Justiça do 
Mato Grosso, Amini Haddad, participaram do primeiro painel dedicado às mulheres 

Prefeito de Ribeirão Preto, 
Duarte Nogueira

Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral/SP, Waldir Sebastião 
de Nuevo Campos Junior

Promotora de Justiça do Estado
de São Paulo, Gabriela Manssur

Presidente do Conselho Superior
Feminino da FIESP e Presidente
Nacional da Virada Feminina, 
Marta Livia Suplicy

lações para a mudança cultural no 
último ano, como a Lei do Crime 
de Stalking, a legislação que vem 
detalhar a violência contra a mulher 
no ambiente escolar, e a legislação 
contra a violência política. “São 
construções que temos nos diálogos 
internacionais e só agora consegui-
mos falar no Brasil”.

Segundo a Juíza do Tribunal de 
Justiça do Mato Grosso, no âmbi-
to político, as projeções continuam 
sendo as culturais. “As questões 
naturalizadas de desqualifi cação do 
feminino tornam possível também 
essa modalidade de violência. Caçar 
a palavra, desqualifi car a fala, trazer 
a secundarização da participação da 
mulher, nada mais é do que a pro-
jeção dessas relações sociais. Com 
base em um formato de linguagem 
que traz uma hierarquia entre o mas-
culino e o feminino”.

E completou: “as mulheres não 
querem mais, mas não nós não 
queremos menos. Democracia é 
representação. Nós queremos ter 

mulheres competentes à frente das 
soluções que são imprescindíveis a 
este Brasil”.

Participou também a Promotora de 
Justiça do Estado de São Paulo, espe-
cialista em defesa da mulher e ideali-
zadora do Projeto Justiceiras. Segundo 
ela, a cada três mulheres, uma sofre 
algum tipo de violência de gênero.

“Quando uma mulher é impe-
dida de exercer os seus sonhos, os 
seus direitos e os seus talentos, toda 
uma família se desestrutura. A pauta 
é feminina, é das mulheres. É como 
vocês podem colaborar para tirar o 
Brasil do vergonhoso 5º lugar do 
mundo que mais mata mulher sim-
plesmente por ser mulher”.

Observando a necessidade de dis-
cutir a vida e o direito das mulheres 
com elas próprias, Gabriela Manssur 
criou o primeiro núcleo especializa-
do de violência contra a mulher do 
Estado de São Paulo.

Em sua fala, a Promotora afi r-
mou ainda que é preciso criar es-
paço para mais mulheres para a 

política, dando estrutura, políticas 
públicas e orçamento.

“Os cargos políticos de todos os 
órgãos públicos, poderes instituídos. 
Nos temos que saber que há necessi-
dade de mais mulheres nesses postos, 
sim. Mas não estamos nesses cargos 
porque somos mais sensíveis, porque 
precisa ter o olhar feminino, porque 
somos multitarefas, ou porque quere-
mos aparecer. Nós temos o direito de 
ocupar esses espaços”, fi nalizou.

A Presidente do Conselho Supe-
rior Feminino da FIESP e Presidente 
Nacional da Virada Feminina expli-
cou que este movimento nasceu pra 
mostrar na prática que as mulheres 
estão juntas.

“Temos que lutar por mais mu-
lheres nos espaços de representati-
vidade, mais mulheres nas execu-
tivas dos partidos, mais mulheres 
nos espaços legislativos, mais mu-
lheres nas indústrias. Mas a gente 
tem que respaldar a gestão de cada 
uma. Nós temos essa obrigação. A 
violência política acontece também 

Esclareceu, por fi m, a necessidade 
da legitimidade do pleito eleitoral e do 
poder público instituído, destacando 
que é preciso que o processo eleitoral 
se desenvolva de maneira adequada. 
“Todos aqui têm uma razoável con-
fi ança no processo eleitoral. Peço que 
repliquem para a sociedade”.

E acrescentou: “nós precisamos 
sim ter uma postura adequada perante 
a desinformação. É preciso que a gen-
te tenha condições de combater a de-
sinformação. Se nós não cuidarmos 
desse fl anco do processo eleitoral, 
no ano que vem teremos problemas. 
A polarização está intensa e a desin-
formação ganha campo na medida em 
que a sociedade é assimétrica. E isso 
pode gerar, inclusive, a violência”.

quando nós não respaldamos e não 
legitimamos a representatividade 
de vocês. A sociedade civil e os 
movimentos femininos têm que ter 
responsabilidade pelo aumento dos 
números de representatividade”, 
disse Marta Livia Suplicy.

Para tratar da “Análise do Proces-
so Eleitoral no Brasil e o Voto Ele-
trônico”, o Presidente do Conselho 
Administrativo da UVESP, Sebas-
tião Misiara, integrou mesa compos-
ta pelo: Presidente do Tribunal Re-
gional Eleitoral/SP, Waldir Sebastião 
de Nuevo Campos Junior, a Promo-
tora de Justiça do Estado de São Pau-
lo, especialista em defesa da mulher 
e idealizadora do Projeto Justiceiras, 
Gabriela Manssur, o Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo, Carlão Pignatari, o Depu-
tado Federal Geninho Zuliani, o Pre-
feito Municipal de Olímpia, Fernan-
do Cunha, o Presidente da Câmara 
Municipal de Olímpia, José Roberto 
Pimenta, o Presidente da Associação 
da Média Araquarense e Prefeito de 
Santa Adélia, Guilherme Colombo 
da Silva, o Prefeito de Ribeirão Pre-
to, Duarte Nogueira, e os vereadores 
de Olímpia Helio Lisse e Sargento 
Renato Barrera.

Misiara fez a saudação inicial do 
painel afi rmando que: “É um painel 
que abre para o municipalismo, mos-
tra experiências bem exitosas sobre 
o municipalismo. Vamos ter uma 
manhã para discutir o município for-
te, o poder do municipalismo com 
exemplos claros de quem trabalha 

para engrandecer aonde nós esta-
mos vivemos, que é no município”.

Na sequência, Waldir Sebastião 
de Nuevo Campos Junior explanou 
sobre o caráter crítico da atividade 
político-eleitoral, dada a complexi-
dade da organização política e social.

“A lógica do sistema eleitoral 
está aí, principalmente para o julga-
dor. Todos têm que ter essa noção. 
De como é difícil para o julgador, 
aquele que exerce a jurisdição elei-
toral, fazer o equilíbrio desses dois 
mandamentos constitucionais: ga-
rantir a soberania da vontade popu-
lar e a legitimidade do pleito, que é 
a fi scalização”, disse.

O Presidente do Tribunal Regio-
nal Eleitoral também comentou que 
a classe política está constantemente 
na vitrine. “Estão sendo sempre obje-
to de críticas. É difícil o consenso do 
congresso para caminharmos segu-
ramente em um sentido ou outro na 
estruturação do processo político”.

Nuevo Campos explicou que a 
política sempre foi complexa, mas o 
momento em que vivemos é diferen-
te: “nós vivemos em um ambiente 

A sociedade civil 
e os movimentos 

femininos têm 
que ter 

responsabilidade 
pelo aumento 

dos números de 
representatividade’
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• ENCERRAMENTO •

Eugenio José Zuliani, ou Ge-
ninho Zuliani, nasceu em Ri-
beirão Pires (SP) em 13 de 

janeiro de 1976. É casado com Ana 
Cláudia e tem três fi lhos: Beatriz, do 
seu primeiro casamento, Anabella e 
Eugenio Filho.

Formou-se em Gestão Pública pela 
Universidade do Sul de Santa Ca-
tarina (Unisul), em 2015. Em 2016, 
Geninho completou a Pós-Gradua-
ção em Gestão Pública com Módulo 
Internacional na Escola de Governo 
John F. Kennedy da Universidade de 
Harvard, nos Estados Unidos.

Atualmente Deputado Federal, 
tem extensa carreira política focada 
no municipalismo, com dois man-
datos como Vereador e dois como 
Prefeito Municipal de Olímpia, sen-
do considerado, inclusive, o Prefeito 
mais jovem da cidade, aos 32 anos.

O parlamentar vem se destacando 
em Brasília como relator do Marco 
Regulatório do Saneamento Bási-
co e, como resultado, é citado pelo 
Congresso em Foco Análise, como 
um dos melhores deputados federais 
da nova geração.

Antes da entrega do prêmio Com-
petência Pública, Zuliani recebeu ho-

Para o encerramento do even-
to, mantiveram-se no palco os 
participantes da última plená-

ria do dia 27.
O Prefeito de Ribeirão Preto, que 

já ocupou a Secretaria de Habitação 
Estado de São Paulo, disse: “jamais 
podemos perder a capacidade de fi -
car inconformado. Os problemas do 
Brasil são nossos problemas tam-
bém. A União detém a maior parte 
da arrecadação de impostos, repassa-
do para os municípios que o recolhe-
ram uma ínfi ma parte”. 

Relatou ainda o trabalho realiza-
do até hoje, sanando as dívidas, in-
vestindo em estruturas básicas, infra-
estrutura e transporte, mesmo com a 
difi culdade em um quadro nacional 
de apresenta altas taxas de juros e in-
fl ação disparada, engessando o agi-
gantamento do país. 

Já o Presidente da Câmara Muni-
cipal de Olímpia, José Roberto Pi-
menta, agradeceu a organização do 
evento, por todo conhecimento leva-
do à cidade. 

O Prefeito de Santa Adélia e Pre-
sidente da AMA (Associação dos 
Municípios da Média Araraquaren-
se), Guilherme Colombo da Silva, 
também cumprimentou Silvia Melo 
e Sebastião Misiara pelo evento e 
disse: “estamos aqui hoje pela co-
ragem de nosso Governador, João 
Dória, em ter saído à frente na va-
cinação contra a Covid-19. Agra-
deço às lideranças políticas do No-
roeste paulista pelo que fazem por 
nós, direcionando emendas que ge-
ram melhor qualidade de vida para 
nossa população”. 

O Deputado Federal Geninho 
Zuliani também agradeceu a todos 

Deputado Geninho Zuliani 
recebe Troféu Competência Pública

4º Conexidades se encerra com sucesso de 
público e ricos debates ao municipalismo

O prêmio é outorgado àqueles que contribuem para o fortalecimento dos municípiosO evento reuniu mais de 2600 agentes públicos de 15 estados e 361 cidades

menagens dos vereadores 
de Guararapes e Trabiju, 
Silvio Arias e Giovani Ferro, 
além de Dalva Christofoletti, do 
Presidente da Câmara e do Prefeito 
Municipal de Olímpia, José Roberto 
Pimenta e Fernando Cunha. 

Cunha deu um testemunho sobre 
a relevância de criar esse momento 
para premiar a competência do admi-
nistrador público e falou da gratidão 
da vida pública do Deputado Federal: 
“talvez, uma das coisas mais difíceis 
para todos nós, a frente de uma cida-
de, é achar uma vocação econômica 
que traga força de crescimento, pu-
jança. E essa contribuição estruturan-
te para olímpia tem muito da compe-
tência do Geninho. Olímpia é hoje o 
maior destino turístico do Estado de 
São Paulo, depois da nossa capital. E 
já está entre os dez maiores destinos 
do Brasil. E esse investimento, em 
grande parte, teve a iniciativa pri-
vada, mas o Geninho, seguramente, 
agregou à Olímpia essa dimensão que 
o turismo adquiriu. Agradeço ao Co-
nexidades por nos dar a oportunidade 
de homenagear o Geninho pelo que 
ele fez pela nossa cidade e por tudo 
que tem feito pelos municípios”. 

Foi também apresentado vídeo 
com importantes depoimentos a res-
peito da vida política e pessoal do 
Deputado Federal, incluindo falas de 
Sebastião Misiara, Rodrigo Garcia e 
do Governador João Dória, além da 
família do homenageado.

O Presidente da UVESP fi nali-
zou as falas a respeito do Deputado 
Federal lembrando que esta é uma: 
“Homenagem a quem faz, a quem 
realiza, a quem produz”.

Após ser premiado, Geninho Zu-
liani fi nalizou o quarto dia do Co-
nexidades afi rmando a felicidade 
em ser homenageado em Olímpia. 
“Aqui foi a cidade que eu fi z minha 

que estiveram em Olímpia para o 
evento, e parabenizou Silvia Melo e 
Misiara pela organização do Cone-
xidades e ao Prefeito da cidade pelo 
acolhimento dado. 

“Esse é o melhor evento muni-
cipalista que já participei. Foi uma 
semana produtiva, onde além de ter-
mos tido a oportunidade de nos re-
encontrar pessoalmente, tivemos pa-
lestras de alta qualidade e uma gama 
imensa de conhecimento”, disse ele. 

Anfi trião do evento e exemplo de 
gestão comprometida com o munici-
palismo, o Prefeito de Olímpia, Fer-
nando Cunha, comentou que foi uma 
semana muito importante com temas 
que mexeram com a vida de todos os 
participantes. “Sebastião Misiara e 
Silvia Melo trouxeram o tema da con-
dição da mulher no cenário do nosso 
país e tivemos aqui a abertura do de-
bate político eleitoral para o próximo 
ano que o Conexidades trouxe nesse 
momento”. E completou: “Trago aqui 
nossa mensagem de pacifi cação das 
correntes de todas as modalidades, só 
assim vamos ver nosso país crescer”. 

Por fi m, o Presidente da ALESP, 
Carlão Pignatari, ressaltou o trabalho 
do Deputado Federal Geninho, um dos 

carreira política, que fui vereador, 
que fui prefeito. Aqui que eu aprendi 
o sentido da política”.

E continuou: “o mundo precisa da 
política. O Estado organizado precisa 
da política. E nós, que somos homens e 
mulheres de bem, precisamos estar na 
política, ocupar esse espaço, para que 

a gente faça uma grande maio-
ria de pessoas que se preo-

cupa com o semelhante, 
que querem trabalhar, 
que querem uma ci-
dade, um Estado e 
um País melhor. É
 isso que me motiva”.

Zuliani ainda res-
saltou que o movimen-

Silvio Arias e Giovani Ferro, 

ria de pessoas que se preo-
cupa com o semelhante, 

saltou que o movimen-

Zuliani recebeu o Troféu Competência Pública da Presidente Executiva 
da UVESP, Silvia Melo, junto ao Presidente do Conselho Administrativo da 
entidade, Sebastião Misiara e do Presidente da ALESP, Carlão Pignatari

O Deputado Federal, que iniciou sua 
vida política em Olímpia, como 
vereador e prefeito recebeu homenagem 
do Prefeito da cidade, Fernando Cunha

O Prefeito anfi trião, Fernando Cunha recebeu o Troféu Conexidades das mãos de 
Sebastião Misiara, ao lado da Secretária de Turismo de Olímpia, Priscila Seno Mathias 
Netto Foresti (Guegué) e Silvia Melo

to municipalista busca fazer uma 
transformação no pacto federativo, 
fortalecendo os municípios, dei-
xando-os mais autônomos. “É esse 
movimento municipalista que me 
levou até Brasília”. 

Além do Deputado Federal home-
nageado, Geninho Zuliani, compuse-
ram a mesa: o Presidente da Assem-
bleia Legislativa do Estado de São 
Paulo, Carlão Pignatari, o Prefeito 
Municipal de Olímpia, Fernando 
Cunha, o Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Olímpia, José Roberto Pi-
menta, a Vereadora de Guariba, Marcia 
Maturo, a Vereadora Juliana Miranda 
de Meridiano, a Presidente do CEA-
ME, Dalva Christofoletti, e o Vice-Pre-
feito de Olímpia, Fabio Martinez.

Na Câmara em Brasília, Geninho 
Zuliani ganhou destaque, 
principalmente, pela relatoria do novo 
Marco Regulatório do Saneamento Básico

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

homenageados neste 4º Conexidades. 
“Existem dois tipos de Deputados Fe-
derais, os da solução e os da confusão, 
Geninho está entre os da solução”. 

Antes do encerramento ofi cial 
4ºConexidades, aconteceu o mo-
mento de entrega de homenagens.

A Presidente Executiva da UVESP, 
Silvia Melo, recebeu da Câmara do 
município de São Simão, Moção de 
Congratulação; Moção de Aplauso 
da Câmara Municipal de Olímpia e 
uma escultura da Folia de Reis, do 
Prefeito da Capital do Folclore bra-
sileiro, Olímpia.

O Presidente do Conselho Ad-
ministrativo da UVESP, Sebastião 
Misiara, recebeu o Diploma de Hon-
ra ao Mérito da Câmara Municipal 
de Monte Azul Paulista, Moção de 
Congratulação da Câmara de São Si-

mão; Moção de Aplauso da Câmara 
Municipal de Olímpia e recebeu das 
mãos do Prefeito de Olímpia, Fer-
nando Cunha, uma escultura de um 
personagem da Folia de Reis.

Misiara fez moção de agradeci-
mento aos presentes na plenária e a 
equipe que fez o evento acontecer; 
entregando a Fernando Cunha o Tro-
féu Conexidades. 

E concluiu dizendo que Olímpia 
é exemplo, realizando um planeja-
mento a longo prazo, implantando 
infraestrutura e equipamentos. “Fer-
nando Cunha deixou a lição de que 
tem que se pensar o turismo como 
fomento da economia de grande im-
portância na vida da cidade”. 

Trago aqui 
nossa mensagem

 de pacificação 
das correntes 

de todas as 
modalidades, só 

assim vamos 
ver nosso 

país crescer’
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Extra

10%
 OFF

Use o código: LATAMBR10
· Parcelamento em até 6x s/ juros
· Crianças se hospedam grátis*
· Cancelamento gratuito*

 *Hospedagem tem gratuidade para 1 e/ou até 2 menores, 
compartilhando quarto com 2 adultos. O menor deverá estar 
incluído na reserva para receber o benefício da promoção. A 
idade máxima do menor para fazer valer a promoção pode variar 
por hotel e/ou datas.
*Nossa política atual permite cancelamentos 100% gratuitos até 
7 dias antes da data de check-in. Certas exceções podem ser 
aplicadas a determinados hotéis e/ou durante períodos de alta 
demanda.

Oferta válida para reservas até 31 de dezembro de 2021, e estadas 
até 30 de junho de 2022. Desconto de 10% extra válido ao utilizar 
o código promocional: LATAMBR10. Parcelamento em até 6x 
s/ juros diretamente na recepção de nossos hotéis. Por favor, 
verifique as condições da tarifa e a disponibilidade de cada hotel 
durante o processo de reserva. Todas as promoções estão sujeitas 
a termos, condições e alterações sem prévio aviso.
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Debates e reencontros marcaram evento municipalista
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Aimportância do Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo é vital para uma ad-

ministração pública lícita, através do 
controle de gastos dentro da legali-
dade da Constituição. O foco do ór-
gão é, na realidade, de orientação do 
poder legislativo, que este sim tem a 
função de fi scalização e controle das 
fi nanças públicas, usando ações pu-
nitivas apenas em último instancia.  

Por muitas vezes, os vereadores, 
por desconhecimento das regras do 
orçamento impositivo, acabam por 
aprovar gastos do executivo que se-
riam ilegais.  

Tribunal de Contas do Estado faz atendimento 
exclusivo a prefeitos e vereadores
O 4º Conexidades proporcionou a aproximação do TCE/SP aos prefeitos e vereadores, 
podendo assim orientá-los sobre gastos e travas legais

Da mesma forma, por muitas ve-
zes o parlamento não sabe o poder 
que tem, afi nal, são os vereadores 
quem criam as leis, ajudam e defi nir 
o orçamento do município, julgam 
as contas do prefeito e fazem a inter-
mediação direta entre os anseios do 
povo e o Executivo.

Em um local que garantia a pri-
vacidade no atendimento, no stand 
da UVESP, foi possível tirar dúvidas 
sobre o assunto diretamente com di-
versos técnicos do Tribunal de Con-
tas do Estado. A representante da 
instituição, Dra. Verônica Toyoda, 
comenta: “atendi vários vereadores e 
prefeitos que precisam desse conta-
to mais próximo conosco para sanar 
dúvidas e neutralizar futuros proble-
mas. Parabéns ao Conexidades que 
proporcionou esses encontros”.

Além dos atendimentos perso-
nalizados, os prefeitos e vereadores 
que estiveram nesta edição do Co-
nexidades tiveram a oportunidade 
de assistir plená-
rias sobre o 
assunto, 

Além dos 
atendimentos 

personalizados, 
os prefeitos e 

vereadores 
que estiveram 

nesta edição 
do Conexidades 

tiveram a 
oportunidade de 

assistir plenárias 
sobre o assunto’

É mais do 
que um sinal 

de amizade 
com o agente 

público, é um sinal 
de respeito com 

a função que 
cada um tem, 

o vereador por 
indicar, e o prefeito 

por executar’

O Tribunal de Contas do Estado 
trabalha em regime de cooperação 
ao legislativo, orientando vereado-
res e seus assessores e apontando so-
luções para os principais problemas 
que eles vivenciam no dia a dia, no 
exercício do papel de legislar, res-
saltando que o vereador é a essência 
da representação popular, porque é 
quem lida mais diretamente com o 
eleitor, o cidadão.

com as presenças e falas da Pre-
sidente do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, Cristiana de 
Castro Moraes e Sérgio Rossi, Se-
cretário Diretor Geral do TCE/SP, 
trazendo à luz tópicos de importân-
cia para a condução de uma admi-
nistração transparente e com execu-
ção de ações totalmente legais. 

A UVESP, organizadora do even-
to, realizou seu papel oferecendo 
toda gama de informações sobre o 
assunto aos parlamentares do Estado 
de São Paulo, ampliando, inclusive, 
o alcance, com as plenárias que fo-
ram transmitidas on-line.

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

Os técnicos do TCE/SP estiveram no stand da UVESP
para orientar os agentes públicos presentes

Dra. Verônica Toyoda foi uma das 
representantes do TCE/SP no 4º Conexidades

O Conselheiro do TCE/SP, Dimas Ramalho ao lado da Presidente Executiva da UVESP, 
Silvia Melo, e do Secretário Diretor Geral do TCE/SP, Sérgio Rossi

A ação sanou dúvidas dos 
prefeitos e vereadores em relação
à prestação de contas do município

O Secretário Diretor Geral do TCE/SP, Sérgio Rossi, 
também passou pelo stand da UVESP

Durante os cinco dias de Co-
nexidades, um dos temas 
mais reforçados por todos os 

palestrantes, independente do foco 
principal do painel, foi a importância 
da integração entre os poderes para 
se desenvolver os municípios, já que 
é neles que a população vive e de-
manda serviços.

Por conta disso, além dos grandes 
ganhos em debates dentro do auditó-
rio e negócios gerados no Pavilhão 
dos Municípios, um dos resultados 
práticos de destaque deste encontro 
foi a reabertura do Espaço das Ci-
dades na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo.

A parceria entre a UVESP e a 
ALESP retoma um espaço que já 
havia sido lançado em 2006, por 
Rodrigo Garcia, na época Presi-
dente da casa. A sala é concebida 
para oferecer aos Vereadores, Pre-
feitos e Vice-prefeitos do Estado a 

ALESP inaugura novo Espaço das Cidades 
O local na Assembleia Legislativa tem por objetivo facilitar 
a integração entre agentes municipais e parlamentares

infraestrutura adequada para a rea-
lização de reuniões, debates, semi-
nários e encontros corporativos.

“O Espaço das Cidades privile-
gia o agente público local, aquele 
que faz a riqueza da nação dentro 
do município. Então é um reconhe-
cimento da Assembleia Legislativa 
que começou com o Rodrigo Garcia, 
e agora é reinaugurado pelo Carlão 
Pignatari, 15 anos depois. Isso em 
respeito ao agente público, o Prefei-
to e o Vereador que visita a casa do 
povo em busca de recursos, de emen-
das dos deputados que representam a 
sua base. É mais do que um sinal de 
amizade com o agente público, é um 
sinal de respeito com a função que 
cada um tem, o Vereador por indicar, 
e o Prefeito por executar”, afi rmou o 
Presidente do Conselho Administra-
tivo da UVESP, Sebastião Misiara. 

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

O Presidente da ALESP, Carlão Pignatari, e o Presidente do Conselho 
Administrativo da UVESP, Sebastião Misiara, assinaram parceria durante o evento

O Presidente da Assembleia, 
Carlão Pignatari, destacou a rele-
vância das parcerias que o Estado 
vem fazendo com os Prefeitos e 
Vereadores dos municípios paulis-
tas para retomar o desenvolvimen-
to, além de gerar emprego e renda.

“A Assembleia vai disponibili-
zar um local para receber melhor 
nossos Vereadores, Prefeitos e 

Vice-prefeitos. Para ter um aten-
dimento decente para cada um. 
Vamos ter gente para dar infor-
mação e explicar como é que vai 
funcionar essa nova Assembleia 
Legislativa do Estado de São Pau-
lo”, fi nalizou.

rias sobre o 
assunto, 

A ALESP também participou do evento com stand para receber 
os participantes e cobertura da TV da casa

A parceria foi comemorada pelos 
agentes públicos, que terão acesso 
mais fácil aos parlamentares
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Serviços prestados e parcerias formadas 
movimenta o Pavilhão dos Municípios
Confi ra depoimentos dos participantes da feira que reuniu mais 
de 60 estandes entre cidades, empresas públicas e privadas, e entidades

Com muito orgulho estou 
participando do 4º Conexi-
dades. É um lugar de troca 

de experiências e muito aprendi-
zado.  Esse evento conecta pesso-
as em prol do desenvolvimento e 
do bem em comum. Vereador bem 
preparado é cidade bem representa-
da.  Parabéns, Conexidades” - Vere-
adora Bete do Broa, do município 
de Itirapina.

Esse evento foi a oportunida-
de de rever companheiros, 
de que novos prefeitos pos-

sam conhecer as metodologias das 
diversas Secretarias do Estado e de 
podermos mostrar o que nossos mu-
nicípios têm” - Cuiabano Lima, Se-
cretário de Turismo de Barretos.

O4º Conexidades trouxe ex-
periências de mudanças de 
pensamento e negócios re-

alizados durante o evento. Marcos 
do Nascimento, chefe de turismo do 
município de Cunha, não utilizou 
verba pública para montar o stand; 
conscientizou os empresários locais 
da importância da divulgação do mu-
nicípio para cada qual, e em forma de 
cotas arrecadou a verba necessária. 

Já Beatriz Fernanda, expositora 
de Urbana, que produz tortinhas 
assadas no forno de lenha, fez par-
ceria com o Secretário de Turismo 

BEBEDOURO

BARRETOS

ITIRAPINA

Éa primeira vez que o muni-
cípio de Cunha participa de 
uma feira. A troca de conhe-

cimento tem sido fantástica. Vie-
mos sem nenhum recurso público, 
unimos a força de nossos empreen-
dedores, porque entendemos que 
as ações devem ser conjuntas. Pa-
rabéns aos organizadores - Marcos 
do Nascimento, Chefe de Turismo 
do município de Cunha.

CUNHA

Durante os cinco dias de 
evento, esteve presente no 
Thermas dos Laranjais um 

containeir/laboratório do Instituto 
Butantan, com equipe de pesqui-
sadores, analisando as “cepas” do 
vírus na região, através da coleta 
realizada em UBS. A ação de im-
portância tamanha, tem como ob-
jetivo verifi car possíveis mutações 
do Covid-19, para que os cientistas 
do Instituto Butantan possam ante-
cipadamente criar vacinas específi -
cas, antes de proliferarem e traze-
rem uma nova onda pandêmica. No 
laboratório de última geração, foi 
possível visualizar como é feito o 
trabalho de pesquisa pelo Instituto 
Butantan, trazendo a luz dos partici-
pantes a importância  da ciência na 
luta, por meio da vacinação. 

INSTITUTO BUTANTAN

Há muito tempo Serra Negra 
não participava individual-
mente em uma feira. Esco-

lhemos o Conexidades para nosso 
reposicionamento no trade, devido 
sua importância junto ao poder pú-
blico” - Carlos Alberto de Toledo, 
Secretário de Turismo do município 
de Serra Negra.

SERRA NEGRA

Éa primeira vez que partici-
po do Conexidades, e estou 
achando muito interessante a 

troca de conhecimento entre os par-
ticipantes. Como expositor, esse é 
um espaço excelente para divulga-
ção dos nossos produtos. Minha vi-
são é totalmente positiva quanto ao 
evento” - Rodrigo Stragelli, diretor 
comercial da Brasil Cultural.

BRASIL CULTURAL

Esse evento está sendo muito 
importante, principalmente 
depois da pandemia. Aqui a 

gente encontra aprendizado, Secre-
tários e Diretores do Estado, além de 
fazer contatos que ajudam a buscar 
soluções para os nossos municípios” 
- Vereador Julinho Lopes, do muni-
cípio de Rio Claro.

RIO CLARO

OPoupatempo e o Detran tam-
bém estiveram presentes 
com seu totem de serviços. 

Quem passou pelo evento pode fazer 
agendamentos no Poupatempo mais 
próximo de sua residência, além de 
emitir na hora certidões, histórico da 
CNH, antecedentes criminais, pes-
quisa de débitos e solicitação da 2a

POUPATEMPO E DETRAN

via do RG, CNH defi nitiva ou sua 
renovação com o Detran.

Bebedouro já participa de fei-
ras de turismo, apresentando 
suas atrações, mas aqui, esta-

mos podendo mostrar nosso diferen-
cial logístico. Esse é um espaço de 
geração de negócios com lideranças 
políticas - Marcus Correa, Coorde-
nador de Turismo de Bebedouro.

BEBEDOURO

Essa é a primeira vez que nos-
so município participa de um 
evento para divulgar seu 

potencial comercial e turístico. 
Nos preparar para estarmos aqui, 
fez com inclusive descobrissemos 
jóias de nossa casa. Esse é um 
evento de conhecimento e negó-
cios” - Ricardo Gonçalves (Diretor 
de Cultura de Ubarana).

UBARANA

OConexidades tem sido mui-
to interessante. Não só as 
palestras, mas estamos re-

cebendo muitas informações legais, 
muito conhecimento e a troca entre 
os estandes sobre turismo e de amiza-
des está sensacional. É bom ver que 
todos estão querendo divulgar seu 
potencial turístico, considerando que 
essa é a bola do momento, que trará a 
oportunidade de crescimento das ci-

TABATINGA

dades. Tudo está sendo sensacional. 
Parabéns ao Conexidades” - Marco 
Antônio Carvalho, Diretor de Tu-
rismo de Tabatinga.

Esse evento traz um intercâm-
bio fabuloso, além de novos 
conhecimentos e troca de in-

formações dos diversos setores da 
administração pública. Parabéns aos 
organizadores” - Rafaela de Oliveira 
e Barbara Quadrinho, jornalistas da 
Prefeitura de Bragança Paulista.

BRAGANÇA PAULISTA

de Bebedouro, Marcus Lucios Cor-
rea, durante o evento, passando a 
rechear seu produto com Catupiry, 
produzido na cidade de Bebedouro. 
Duas cidades se unindo para divul-
gar seus produtos.

Estamos participando pela pri-
meira vez do Conexidades e 
para nós está sendo um gran-

de aprendizado e de descobrir como 
existe todo um campo público para 
fazer negócios, e da oportunidade 
de estarmos fazendo contatos para 
além de nossa cidade e região. Já es-
tamos conversando com o Vale do 
Paraíba e o Vale do Jequitinhonha. 
Estamos muito satisfeitos e preten-

EMPRO

demos estar sempre nesse evento” 
- Vladislau Bühler Juca, Diretor de 
Marketing da EMPRO.
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RESPONSABILIDADE
E COMPROMISSO COM 
O DIREITO. E COM OS 
SEUS DIREITOS.

Direito Civil • Direito Público / Administrativo • Licitações e Contratos • Lei de Responsabilidade Fiscal • Lei de Improbidade Administrativa

Lei de Concessões e Permissões • Parcerias Público-Privadas • Ações Civis Públicas • Revisão de Precatórios • Tribunais de Contas • Poder Executivo

Poder Legislativo • Direito de Família e Sucessões • Direito Comercial e Societário • Direito do Trabalho e Previdenciário • Direito Tributário

Direito Constitucional • Direito Ambiental • Mediação • Arbitragem

Equipe especializada para atendimento às Prefeituras e Câmaras Municipais.

Ferreira Netto Advogados - Rua Pará, 50 – conjuntos 13 e 14 - (11) 2594.8050 – ferreiranetto@ferreiranetto.adv.br - 01243-020 – São Paulo - SP
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Aestância turística de Ho-
lambra recebeu prefeitos, 
vice-prefeitos e gestores de 

turismo, no último dia 10/12, na 2ª 
reunião presencial da Associação 
das Prefeituras das Cidades Estân-
cia do Estado de São Paulo - APRE-
CESP. Ocasião em que foi apresen-
tado um balanço das atividades da 
entidade durante o ano, como: os 
cursos de capacitação, a participa-
ção em eventos e as liberações de 
recursos do Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento dos Municípios 
Turísticos – DADETUR, órgão da 
Secretaria de Turismo e Viagens do 
Estado de São Paulo (SETUR-SP).

Holambra recebe reunião de prefeitos da APRECESP

Assessoria de Imprensa Aprecesp
imprensa@aprecesp.com.br

Agradeço ao governador João 
Doria, o vice Rodrigo Garcia 

e os secretários estaduais 
Vinícius Lummertz e Marco 

Vinholi por essas importantes 
conquistas. Além de empenhar 

um volume recorde de recursos 
para o turismo, possibilitaram a 
assinatura de 100% dos recursos 

DADETUR 2021, totalizando 
R$ 400 milhões em novos 

investimentos para melhoria 
da infraestrutura turística de 

nossas 70 estâncias’

Os presentes assistiram vídeo 
institucional com depoimentos de 
gestores públicos e privados das es-
tâncias turísticas que participaram 
dos cursos oferecidos gratuitamente 
pela entidade, como: o Programa 
de Aceleração dos Conselhos 
Municipais de Turismo, fruto de 
parceria com o Blog Política de 
Turismo e a Cooperativa Para-
naense de Turismo - COOPTUR; 
e os cursos de Plano de Marke-
ting, Design de Experiências Tu-
rísticas e Elaboração de Rotei-
ros, realizados pelo SENAC-SP. 

Também foi apresentado um ba-
lanço da participação da entidade, 
com estande próprio, em dois dos 
principais eventos de turismo do 
país, a 35ª UGART - Feira de Ne-
gócios Turísticos de Porto Alegre/
RS, nos dias 30 e 31/06, e na FES-
TURIS – Festival de Turismo de 
Gramado/RS, de 03 à 06/11. 

Representando a SETUR-SP, o che-
fe de gabinete Wagner Hanashiro, 
destacou a liberação recorde de R$ 527 
milhões para projetos em andamento 
de 2019 a 2021. Também anunciou 
o descontingenciamento de mais R$ 
100 milhões para convênios antigos. 
Sobre os novos pleitos, afi rmou que 
todos os 350 apresentados foram apro-
vados pelo COC – Conselho de Orien-
tação e Controle, em tempo recorde, 
sendo 174 específi cos das estâncias. 

Também foi comemorada a pu-
blicação do Decreto Estadual nº 
66.307, no dia 08/12, que estabeleceu 
a cláusula suspensiva, além do anún-

Marquinho 
Oliveira •

Presidente da 
APRECESP 

e Prefeito 
de Morungaba

cio do descontingenciamento dos 
recursos DADETUR 2021, ambas 
reivindicações da entidade que possi-
bilitarão a totalidade das estâncias as-
sinar seus convênios, no próximo dia 
16/12, no Palácio dos Bandeirantes. 

Entidade realizou balanço das atividades e celebrou a liberação recorde de recursos do DADETUR

• CAPACITAÇÃO • • EVENTOS •

• DADETUR •

JUNTOS, REALIZAMOS O MAIOR ENCONTRO DE 
PARCEIROS PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL

MUITO OBRIGADO!

A UVESP agradece a todos e anuncia a realização do 5º Conexidades, de 
07 a 11 de junho de 2022, na cidade do Guarujá/SP. Esperamos por vocês!

CONEXIDADES AO VIVO
22.287 visualizações nos 5 dias de evento
3.526 curtidas

ORGANIZAÇÃOCORREALIZAÇÃOREALIZAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

PATROCÍNIO

APOIO

MEDIA PARTNER

Content and Information for Leaders

APOIO INSTITUCIONAL

PARTICIPAÇÃO

2.670
PARTICIPANTES 116

PAINELISTAS

23
PAINÉIS

61
EXPOSITORES

351
CIDADES

15
ESTADOS

817
VEREADORES

236
PREFEITOS
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