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Um olhar para o futuro dos municípios.
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Aabertura do encontro de 
agentes públicos e pri-
vados contou com a par-

ticipação de importantes nomes 
como: Sebastião Misiara, Presi-
dente do Conselho Administrati-
vo da UVESP, Adriana Machado, 
Prefeita em exercício de Guarujá,  
Juninho Eroso, Presidente da Câ-
mara de Guarujá, Rafael Zimbaldi, 
Deputado Estadual representando 
a Assembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo, Dimas Ramalho, 
Presidente do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, Mário Sar-
rubbo, Procurador-Geral de Justiça 
do Estado de São Paulo, Frederi-
co Guidoni, Secretário Executivo 
da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional do Estado de São Paulo, 
Roberto Andrade, Presidente do 
Parlamento Regional da Baixada 
Santista, Silvia Melo, Presidente 
Executiva da UVESP, Tirso Mei-
relles, Presidente do SEBRAE-SP, 
João Monteiro de Barros Neto, 
Diretor-Presidente da Rede Vida 
de Televisão, Juliana Farah, Vice-
-Presidente do Conselho Superior 
Feminino da FIESP, Luiza Brunet, 
ativista da Causa Feminina, e Hen-
rique Nelson Calandra, o ex-De-
sembargador do Estado.

Durante a sessão solene, o Presi-
dente do Conselho de Administra-
ção da UVESP, Sebastião Misiara, 
falou sobre a importância do muni-
cipalismo para a política nacional.

“Nosso movimento municipalis-
ta é uma ação vitoriosa. Os aconte-
cimentos que o movimento anteci-
pou, com a visão realista da nossa 

Municipalismo, causa feminina e parcerias 
público-privadas abrem 5ª edição do Conexidades
O evento teve início com cerimônia realizada no Casa Grande Hotel, Resort & Spa, em Guarujá

A abertura do 5º Conexidades reuniu autoridades em uma amostra do que seriam os cinco 
dias de debates com agentes públicos e privados.

precisa mudar, porque as políticas 
públicas para mulheres têm muito 
mais importância se nós fi zermos 
para a gente”.  

Para o presidente do SEBRA-
E-SP, Tirso Meirelles, o momento 
do encontro de agentes públicos e 
privados é ímpar. “Hoje estamos 
com o judiciário, com a promoto-
ria, o Tribunal de Contas, Prefeita, 

Vereadores e temos a iniciativa 
privada. Isso tudo demons-

tra a importância de to-
dos nós trabalharmos 
juntos. Não fazemos 
nada sozinhos. Todos 
trabalhando por um 
ideal próprio, por uma 
vida melhor da nossa 

população”. 
O Presidente do Par-

lamento Regional da Bai-
xada Santista, Roberto An-

drade, também ressaltou a impor-
tância da parceria público-privada. 
“O vereador tem que estar conectado. 
Todos nós, conectados, queremos va-
lorizar cada cidadão, para que possa-
mos, nas nossas cidades, fazer jus ao 
desenvolvimento sustentável”. 

Dimas Ramalho salientou que 
o Tribunal de Contas quer ser par-
ceiro do gestor público. “Grande 
parte quer acertar e nós queremos 
ajudar que as pessoas acertem 
cada vez mais”. 

Enquanto o Procurador-Geral 
de Justiça do Estado de São Pau-
lo, Mário Sarrubbo, fez um cum-
primento à verdadeira conexão de 
cidadania produzida pela Silvia 
Melo e Sebastião Misiara. “Cone-
xidades signifi ca nos conectarmos 
em prol da cidadania. Não dá para 
falar de cidadania sem um amplo 
diálogo entre aqueles que são os 
mais próximos fi adores da cidada-
nia da população: o prefeito, o ve-
reador, aqueles que estão ao lado 
da população”.

Encerrou a abertura do Conexi-
dades o Deputado Estadual Rafael 
Zimbaldi, representando o presiden-
te da ALESP, Carlão Pignatari, que 
fez entrada ao vivo de São Paulo. 

Durante a sessão solene, foi rea-
lizada ainda entrega do de troféu em 
homenagem aos 27 anos da Rede 
Vida de Televisão.

Precisamos 
parar de só 

reclamar. 
Precisamos agir. 

Somos 70 mil 
vereadores, quase 
seis mil prefeitos, 

temos a sociedade 
ao nosso lado’

A grande 
pergunta que 

se fêz na 
análise pelos 

participantes: 
Para garantir o 

desenvolvimento 
nacional, como 

fazê-lo sem o 
desenvolvimento 

do município?’

um tempo em 
que a legislação 
e as práticas gover-
namentais mudam a 
todo momento é muito fundamen-
tal.  Quero que retornem para seus 
municípios com boas ideias para 
que consigam ser aplicadas em 
nossas cidades e que deixem tam-
bém bons legados”, afi rmou.

Segundo a ativista da Causa Fe-
minina, Luiza Brunet: “aqui se abre 
uma discussão em favor da mulher. 
A representatividade das mulheres 
na política ainda é muito pequena. E 
muitas vezes por conta das violên-
cias que as mulheres sofrem. Isso 
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Vereadores e temos a iniciativa 
privada. Isso tudo demons-

tra a importância de to-
dos nós trabalharmos 

lamento Regional da Bai-
xada Santista, Roberto An-

drade, também ressaltou a impor-

um tempo em 
que a legislação 
e as práticas gover-
namentais mudam a 

• PAUTA FEMININA •

• PARCERIA 
PÚBLICO-PRIVADA •

Durante a abertura, João Monteiro 
de Barros Neto recebeu troféu em
homenagem aos 27 anos da Rede Vida

própria experiência, são os teste-
munhos mais signifi cativos de que 
tínhamos, como temos, uma contri-
buição fundamental para o país. O 
Estado brasileiro não tem sentido 
se não estiver a serviço de toda a 
sociedade. O Brasil que caminha 
sem olhar aos municípios está 
chegando ao seu fi nal. Para isso, a 
nossa força tem que estar unida não 
só em torno das entidades, mas em 
ações conjuntas. Precisamos parar 
de só reclamar. Precisamos agir. 
Somos 70 mil vereadores, quase 
seis mil prefeitos, temos a socieda-
de ao nosso lado”.  

A Prefeita de Guarujá, Adriana 
Machado, falou sobre a importân-
cia de ter a representação feminina 
no evento.

“Ter a causa feminina mostra o 
quanto este evento está conectado 
com as políticas públicas atualmen-
te em destaque em nosso país. Tra-
zer a gestão pública para o debate em 

Não poderia ser mais feliz a 
escolha do sub-título do 5º  
Conexidades. “O Brasil que 

a Nação deseja” deu ênfase às várias 
manifestações e propostas dos pales-
trantes, como também manifestações 
de vários participantes.

O que mais impressionou a cura-
doria do Conexidades foi o reco-
nhecimento, inclusive, dos jovens 
políticos, sobre a importância do 
Município no contexto nacional. 

Essa percepção foi anotada na pes-
quisa feita durante o 5º Conexidades, 
levando os mais ardorosos municipa-
listas a comemorarem a introdução 
no bloco dos municipalistas, os que 
chegam agora na vida pública.

Nesse ano de eleições, inúmeros 
são os partidos, inúmeros são os can-
didatos a candidatos dentro dos pró-
prios partidos, que têm até o fi nal do 
mês para ratifi cá-los.

Nesse contexto, as propostas de 
consagrados palestrantes foram de-
dicadas à conscientização dos muni-
cipalistas que precisam entender que 
a hora é chegada para que se faça va-
ler a força  dessa legião assentada no 
principio municipalista. 

Ficou muito claro, também, para 
todos os participantes que a incor-
poração do município no conceito 
de Federação, os inclui no Estado 
Democrático de Direito, cujos fun-
damentos estão a soberania, a cida-
dania, a dignidade da pessoa huma-
na. Desse princípio nasce o regime 
democrático, fi rmado na convicção 
de que todo o poder emana do povo.

A grande pergunta que se fêz na 
análise pelos participantes: Para ga-
rantir o desenvolvimento nacional, 
como fazê-lo sem o desenvolvimen-
to do município?

Erving Goffman, estudioso do ser 
humano na relação dos seus proces-
sos individuais e coletivos, diz que 
“nossos status se apoiam nas cons-
truções sólidas do mundo, enquan-
to nossos sentimentos de identidade 
pessoal reside frequentemente em 
suas fendas”.

Quando a hora é chegada
Em consequência disso, as dis-

cussões e as opiniões se dirigiram 
para o respeito ao principio demo-
crático, repudiando qualquer ação 
que queira tirá-lo dos nossos histó-
ricos e, fi nalmente, a grande luta por 
uma Reforma Tributária que sucede-
ria uma Reforma Política ampla. 

A soma disso é a presença de um 
pacto federativo. E a grande pergun-
ta é: por que na Europa e nos Estados 
Unidos a coisa funciona? Porque por 
lá os chamados países federados de-
ram condições para que os Estados 
Independentes criassem regulamen-
tos para continuarem independentes 
e terem ao mesmo tempo as vanta-
gens de serem uma nação unifi cada.

A análise técnica das pesquisas 
que focaram nos participantes, que 
o voto é um bem precioso a ser va-
lorizado em outubro. E mais: claro 
fi cou para os analistas que os forma-
dores de opinião (os participantes) 
que o futuro do Brasil que a Nação 
Deseja passa pela eleição desse ano. 
Os participantes  parecem disposto 
a  assumir com mais coragem seu 
papel de condutor do desenvolvi-
mento social brasileiro.

O  caminho é a escolha de políticos 
que podem provar nos debates e nas 
redes sociais que desejam construir 
um país mais humano, envolto pela 
Paz que estamos necessitando.
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Pela primeira vez, a seguran-
ça pública é tema central de 
um painel no Conexidades. 

A quinta edição do evento, que está 
ocorrendo em Guarujá, na Baixada 
Santista, deu início ao seu primeiro 
dia de painéis tratando deste que é um 
dos assuntos mais importantes para o 
desenvolvimento dos municípios.

O programa foi integrado pelo 
Secretário de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo, General João 
Camilo de Campos, o Presidente da 
Associação dos Guardas Municipais 
do Brasil (AGM Brasil), Reinaldo 
Monteiro, o Secretário de Segu-
rança Pública de Mogi das Cruzes, 
Toriel Sardinha, o ex-Prefeito Mu-
nicipal de Pedreira, Hamilton Ber-
nardes Junior, o Presidente do Con-
selho Administrativo da UVESP, 
Sebastião Misiara, o Vereador Be-
tinho de Praia Grande, o Prefeito da 
Estância Turística de Olímpia, Fer-
nando Cunha, e a Vice-Presidente 
da UVESP, Sonia Beolchi.

Misiara abriu o painel ressaltando 
a atenção que o tema vem ganhando 
por parte da administração estadual. 

“Não há um governo que tenha 
feito tanto em todas as áreas como o 
governo João Dória/Rodrigo Garcia. 
Principalmente na área da segurança 
pública. Não há na história de São 
Paulo, no setor da segurança pública, 
investimento como o deste governo”. 

Já o ex-Prefeito Municipal de Pe-
dreira, Hamilton Bernardes Junior, 
falou sobre a relação da segurança 
com a economia dentro dos dentro dos 
municípios. “Para se ter investimento, 
as pessoas vão buscar segurança. A se-
gurança é fundamental para a questão 
do emprego, do investimento, para que 
possa se desenvolver o nosso estado, a 
nossa cidade e estado e o país”. 

Em sua fala, o Secretário de Se-
gurança Pública de Mogi das Cruzes, 
Toriel Sardinha, destacou a seguran-
ça básica e seu papel na segurança 
pública já realizada pelo Estado. “O 
Estado, hoje, não consegue alcançar 
todo tipo de criminalidade que ocorre 
dentro dos municípios” E completa: 
“é chegada a hora de todos nós da 
sociedade, não só os gestores, mas as 
pessoas que participam, que olhem 
para a segurança pública com a mes-
ma importância que olham para saúde 
e educação. É um tripé de gestão que 
não pode deixar de ser observada”.

O representante da pasta de Mogi 
das Cruzes comentou ainda a utili-
zação de municípios limítrofes con-
sorciados de guarda compartilhada. 
“Tem que haver um consórcio pú-

É chegada a hora 
de todos nós da 

sociedade, não só 
os gestores, mas 

as pessoas que 
participam, que olhem 

para a segurança 
pública com a mesma 

importância que olham 
para saúde e educação’ Nós temos que 

ter no Brasil a 
economia do visitante 

funcionando para aquelas 
coisas que nós podemos 

ter aqui. A razão de 
viagem nos gera, 

na conta de turismo, 
com que tenhamos mais 

de 20 bilhões de 
dólares de prejuízo’

O Presidente Executivo da Visite 
São Paulo e do São Paulo Conven-
tion & Visitors Bureau, Toni Sando, 
comentou que é preciso transformar o 
viajante em um visitante. “O resulta-
do de um gestor público que foca no 
setor é a geração de emprego e renda, 
olhando a economia do visitante”.

E refl etiu: “público e privado cui-
dando juntos dos problemas em co-
mum e não delegando e esperando 
que um salvador da pátria resolva os 
problemas de um destino. Porque es-
tamos na mesma estrada. 

Já o Prefeito da Estância Turística 
de Olímpia, Fernando Cunha, reforçou 
que há dois grandes nichos em que o 
Brasil é competitivo, o de recursos 
naturais e mineração. E, além disso, 
outra grande força é grande população. 

“Isso gera a economia do visitan-
te. Tudo que envolve as atividades 
daquela pessoa que sai da sua resi-
dência para visitar algum lugar. É 
um nicho econômico para todos os 
nossos municípios buscarem o de-
senvolvimento”.

Encerrando o painel, o Secretá-
rio de Turismo e Viagens do Estado, 
Vinicius Lummertz dialogou sobre 
como o dinamismo de São Paulo 
é importante não só para o Estado, 
como também para o país. Assim 
como a importância de se estar uni-
dos para avançar.

“Temos que estar juntos e insis-
tindo na comunicação para se en-
tender. Os países e estados que an-
daram para frente eles convergem 
no entendimento das questões por 
debate. O Brasil está em um con-

fl ito do século 19. Temos que sair 
desse debate antigo”. 

Falou também do exemplo de 
Nova York, uma cidade que era co-
nhecida pelos problemas de seguran-
ça e resulta, hoje, em uma receita de 
73 bilhões. “Nós temos que ter no 
Brasil a economia do visitante fun-
cionando para aquelas coisas que nós 
podemos ter aqui. A razão de viagem 
nos gera, na conta de turismo, com 
que tenhamos mais de 20 bilhões de 
dólares de prejuízo”. E acrescentou: 
“a economia do visitante paga essa 
conta, dá esse suporte”.

A Contribuição das Concessões 
e PPPs para o desenvolvimento para 
os municípios também foi tema do 
5º Conexidades. O painel foi forma-
do por Fernando Albino, advogado 
e especialista na área de PPS, João 
Roberto Benites, CEO da JRBENI-
TES Board & Advisory, e Marco 
Aurélio Gomes, ex-Prefeito do mu-
nicípio de Itanhaém. 

Parceria foi a palavra-chave dos primeiros painéis do Conexidades,        tanto entre os poderes, quanto com a iniciativa privada

Abrindo o painel, Fernando Al-
bino comentou que, atualmente, no 
país há 1.875 PPPs estabelecidas 
com municípios e Estados, havendo 
dentro desse número uma fração in-
signifi cante junto ao Governo Fede-
ral. A grande parte dessas parcerias 
se dá em áreas como saneamento, 
presídios, saúde, entre outros. 

A parceria através de Parcerias 
Público Privadas torna o desenvol-
vimento de projetos e resoluções de 
problemáticas de forma mais rápida e 
segura, em comparação ao conhecido 
“chamamento público”, que tem seu 
processo extenso, que normalmente 
se estende até por mais de um ano. 

Fernando Albino ressalta para 
que haja o entendimento de que PPP 
é serviço, não compra. Parcerias po-
dem ser transformadoras, como o 
exemplo em conectividade, onde a 
empresa investidora (também cha-
mada de patrocinadora), aplica na 
criação de uma rede de alta tecnolo-
gia, como a 5G, para que possa ex-
plorar com contrapartidas como wi-
-fi  aberta em áreas públicas, garantia 
de rede estável.

Comenta sobre uma parceria 
realizada com o Estado do Piauí, 
que transformou o Estado de o com 
pior conexão no país, para o 1º lu-
gar, sendo possível conexão hoje 
em 224 municípios abastecidos por 
fi bra ótica. 

Por fi m lembra que, em 2040, 
20% a população brasileira apenas 
estará na  faixa etária dos 25 anos, 
para uma população de idosos que 
farão suas consultas online.

Benites apresentou sua empresa, 
que tem como trabalho principal 

Estado conta com o maior efetivo do 
país e da América Latina, com 109 
mil policiais, tem os maiores índices 
de segurança pública do Brasil. Além 
disso, segundo dados do IPEA, tem a 
menor taxa de homicídio do país, é 
o Estado mais seguro para todas as 
faixas etárias, o mais seguro para as 
mulheres e para a população negra.

O primeiro dia de painéis do Co-
nexidades teve ainda o Turismo como 
tema de debate entre agentes públicos 
e privados. Durante o programa, além 
de expor o cenário atual deste que foi 
um dos segmentos mais afetados pela 
pandemia nos últimos dois anos, foi 
destacada a importância do desenvol-
vimento da Economia do Visitante.

O painel foi composto pelo Secretá-
rio de Turismo e Viagens do Estado de 
São Paulo, Vinicius Lummertz, o Pre-
sidente Executivo da Visite São Paulo 
e do São Paulo Convention & Visitors 
Bureau, Toni Sando, o Presidente da 
Associação das Prefeituras das Cida-
des Estância do Estado de São Paulo 
(APRECESP) e Prefeito de Morunga-
ba, Marco Antônio de Oliveira, o Pre-
sidente da Associação das Prefeituras 
dos Municípios de Interesse Turístico 
do Estado de São Paulo (AMITESP) 
e Prefeito de Nazaré Paulista, Murilo 
Pinheiro Ramos, o Prefeito da Estância 
Turística de Olímpia, Fernando Cunha, 
o Secretário de Turismo de Guarujá, 
Fabio Santos, o Presidente da Câmara 
de Campos do Jordão, Cláudio Adão, 
e o Presidente do Conselho Adminis-
trativo da UVESP, Sebastião Misiara.

Da esquerda para a direita: Fernando Cunha, Hamilton Bernardes Junior, 
Toriel Sardinha, Sebastião Misiara, General João Camilo de Campos, Sonia Beolchi,  
Reinaldo Monteiro e Betinho

General João Camilo de Campos
falou da necessidade de se unir forças

O Secretário de Turismo do Estado de São Paulo 
reforçou a importância da economia do visitante para o desenvolvimento

Fernando Albino ressalta que 
é preciso entender as PPP como um 
serviço para os municípios.

No painel do Turismo, Toni Sando explanou sobre a necessidade 
de se apostar no pragmatismo como alternativa para o futuro

Da esquerda para a direita: Carlos Eduardo Cancherini, Fernando Albino, 
Moisés Marques, Sebastião Misiara, João Roberto Benites e Marco Aurélio Gomes

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

blico entre os municípios envolvi-
dos para que haja esse intercâmbio 
de comunicação e atendimento das 
guardas municipais”.

Participou também do painel o 
Presidente da Associação dos Guar-
das Municipais do Brasil (AGM 
Brasil), Reinaldo Monteiro, que afi r-
mou que segurança pública é dever 
do Estado enquanto ente federativo. 
Ou seja, Municípios, Estado, Distri-
to Federal e União, cada um dentro 
de sua atribuição legal.

Finalizando o programa, o Se-
cretário de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo, General João 
Camilo de Campos salientou que a 
segurança pública nasce onde as pes-
soas moram. “Daí a importância do 
apoio federal sim, da polícia judici-
ária, a presença da polícia militar e 
da guarda municipal. É uma compo-
sição de forças entre a união federal, 
fortemente nos estados federados e 
fortemente nos municípios”. 

O Secretário apresentou alguns 
dados da segurança em São Paulo. O 

unir as duas pontas para uma exce-
lente negociação, tendo o contato 
com diversos investidores no mun-
do, que tem interesse em patrocinar 
novos negócios, como por exemplo 
na área de iluminação pública, tec-
nologia, entre outras. 

O ex-Prefeito do município de 
Itanhaém, Marco Aurélio Gomes, 
disse que a união das cidades for-
mando Consórcios pode trazer para 
as diversas regiões, um sobressalto 
tecnológico, principalmente como o 
olhar para a aplicação das PPPs em 
diversos setores, podendo transfor-
mar municípios de verdadeira carên-
cia social, como no Vale do Ribeira. 

Por fi m, o Vereador de Rio Cla-
ro, Moises Mafre posicionou a im-
portância da PPP para  melhoria do 
município, e inclusive ressalta que o 
Terceiro Setor deve ser também con-
vidado a partir dessas mudanças.

• TURISMO E A ECONOMIA 
DO VISITANTE •

• GUARDA COMPARTILHADA •

• TRABALHO INTEGRADOR •

• CONCESSÕES E PPPS •

União das forças na segurança    pública, economia do Turismo
e desenvolvimento via PPPs se    destacam na primeira manhã
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Com a participação do Secretá-
rio Municipal das Subprefei-
turas da Cidade de São Paulo, 

Alexandre Modonezi, do ex-Secre-
tário Executivo das Subprefeituras 
da Cidade de São Paulo, Caio Luz, 
do Prefeito de Holambra, Fernando 
Capato, do Diretor da Potenza En-
genharia, Marcos Francisco Pereira 
Ignacio, da Secretária de Serviços 
Urbanos de Praia Grande, Soraia 
Milan e da Presidente Executiva da 
UVESP, Silvia Melo, o painel sobre 
Zeladoria Inteligente e Sustentável 
foi mais uma novidade do primeiro 
dia do 5º Conexidades.

Abriu o painel o Diretor da Po-
tenza Engenharia, Marcos Francisco 
Pereira Ignacio, que apresentou al-
gumas tecnologias que podem acres-
centar na transparência do municí-
pio, permitindo o acompanhamento 
em tempo real dos serviços. 

“Estamos investindo bastante em 
tecnologia. A zeladoria urbana é o nos-
so forte, a parte de serviços”, afi rmou.

A cidade de Holambra foi destaca-
da como case de sucesso de zeladoria. 
De acordo com o Prefeito Fernando 

Capato, esse é um tema de grande im-
portância na Estância Turística de 17 
mil habitantes, que recebe 1,5 milhão 
de visitantes por ano. “A zeladoria 
envolve o bem-estar dos moradores e 
visitantes. Uma cidade bem cuidada 
é sinônimo de uma cidade segura e 
com bastante lazer”.

Em sua fala, o Secretário Munici-
pal das Subprefeituras da Cidade de 
São Paulo, Alexandre Modonezi, ex-
planou sobre a prioridade do governo 
em atender a demanda do munícipe: 
“fomos promovendo algumas altera-
ções, primeiro a mudança de cultura 
dos funcionários e fornecedores da 

O painel teve a participação de 
nomes que norteiam o tema em nos-
so Estado, como o Deputado Esta-
dual Itamar Borges, ex-Secretário 
de Agricultura e Abastecimento de 
São Paulo, presidente da “Frente 
Parlamentar do Agronegócio Pau-
lista”, e o atual Secretário da pasta, 
Francisco Matturro. 

Compartilharam o palco: Julia-
na Farah, representante da Comis-
são Semeadoras do Agro – FAESP; 
Priscila Rocha, Coordenadora do 
Programa Rotas Rurais da Secreta-
ria da Agricultura; Cristina Murgel, 
Coordenadora do Programa CAR 
– Cadastro Ambiental Rural da Se-
cretaria de Agricultura do Estado; 
Maria Fernanda Guerreiro, Enge-
nheira Agrônoma especialista em 
ILPF; Guilherme Colombo da Sil-
va, Presidente da Associação dos 
Municípios Araraquarense (AMA) 
e Prefeito do município de Santa 
Délia, e Wilson Rodrigues, Diretor 
do Google no Brasil e Samuel Cam-
pos da Veja Monitoramento. 

O Deputado Estadual Itamar Bor-
ges levantou a importância econômi-
ca do “agro paulista”. “Agricultura 
e Turismo são as duas formas mais 
rápidas de oportunizar uma trans-
formação econômica e social”, diz 
Itamar, “poucos sabem, mas o agro 
é responsável por 21% dos trabalhos 
formais no Estado”, concluiu.

Matturro apresentou números re-
ferentes ao último ano, que expres-
sam a importância do setor no Es-
tado de São Paulo. 102 milhões de 
reais foram investidos somente em 
2021/2022 para a área, além da aber-

cidade, uma revisão geral de todos 
os processos e essa visão de como 
perenizar isso no futuro”.

Segundo Modonezi, com as ino-
vações, os critérios são mais obje-
tivos, o que possibilitou fazer 30% 
mais com o mesmo recurso aplicado.

Como já é tradição no Conexida-
des, as questões do Meio Ambiente 
e preservação ambiental estiveram 
entre os assuntos principais do pri-
meiro dia de painéis em Guarujá. E, 
desta vez, o programa aconteceu no 
Dia Mundial dos Oceanos, comemo-
rado no dia 8 de junho.

Integraram a mesa debatedora: 
o Sub-Secretário de Infraestrutura 
e Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo, Eduardo Trani, o Presidente 
da Empresa Metropolitana de Águas 
e Energia (EMAE), Marcio Rea, o 
Diretor Metropolitano da Sabesp, 
Ricardo Daruiz Borsari, e o Prefeito 
de Marília, Daniel Alonso.

O Prefeito de Marília, Daniel 
Alonso, abriu o programa do Meio 
Ambiente compartilhando sua ex-
periência quando assumiu a cidade, 
principalmente com relação ao esgo-
to e lixo. “Primeira coisa que eu fi z 
foi ir à Brasília atrás de recurso. E nós 
fi zemos a lição de casa. Construímos 
as três bacias de tratamento de esgoto, 
ou seja, 100% concluídas em quatro 
anos, com recurso do governo federal 
e contrapartida do município”.

Já o Diretor Metropolitano da Sa-
besp, Ricardo Daruiz Borsari, apre-
sentou dados relevantes de progra-
mas como Córrego Limpo, Se Liga 
na Rede, Água Legal e Novo Rio Pi-
nheiros. O primeiro, por exemplo, já 
teve 161 córregos trabalhados, sendo 
que 138 estão em boas condições e 
23 em verifi cação. E o Água Legal, 
com 166 mil ligações já regulariza-
das benefi ciando 580 mil pessoas e 
economizando 40 bilhões de litros 
de água por ano.

O Diretor-Presidente da EMAE, 
Marcio Rea, destacou o trabalho fei-
to no Rio Pinheiros em conjunto com 
a Secretária de Infraestrutura e Meio 
Ambiente e a Sabesp. “O empenho 
total foi para resolver esse problema 
de assoreamento, odor desagradável, 
pernilongo, lixo fl utuante. E a gente 
começou a atacar de frente esse pro-
blema”, completou.

O Sub-Secretário de Infraestru-
tura e Meio Ambiente do Estado de 
São Paulo, Eduardo Trani, eviden-
ciou que a pauta de meio ambien-
te, hoje, é uma verdadeira luta para 
que o Estado de São Paulo se man-
tenha na proa do ambientalismo e 
apresentou as duas grandes pautas 
que o Estado está envolvido: a race 
to zero, que visa, até 2050, neutra-
lizar carbono na economia de São 
Paulo; e a race to resilience, que 
signifi ca o mundo engajado na resi-
liência climática.

“Temos que nos preparar para as 
mudanças climáticas, isso quer dizer 
resiliência. Ao mesmo mitigar e, de 
outro lado, diminuir os impactos e 
nos fortalecer”, comentou.

Finalizando o painel, Trani comu-
nicou, em primeira mão, que o Go-
vernador havia assinado o decreto do 
Plano de Manejo das Apas Marinhas 
do Estado de São Paulo.

Da esquerda para a direita: Marcio Rea, Daniel Alonso, Sebastião Misiara, 
Ricardo Daruiz Borsari e Eduardo Trani

Da esquerda para a direita: Marcos Francisco Pereira Ignacio, Melissa Garcia Ignacio, 
Alexandre Modonezi, Silvia Melo, Fernando Capato, Caio Luz e Soraia Milan

Da esquerda para a direita: Silvia Melo, Antonio Sérgio Batista, 
José Carlos Cosenzo, que participou por vídeo, e Thiago Pinheiro Lima

Da esquerda para a direita: Guilherme Colombo da Silva, Cristina Murgel, 
Wilson Rodrigues, Samuel Campos, Francisco Matturro, Juliana Farah, Itamar Borges, 
Sebastião Misiara, Priscila Rocha, Maria Fernanda Guerreiro e Thiago Colpani
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O Secretário Municipal das 
Subprefeituras da Cidade de 
São Paulo, Alexandre Modonezi,  
falou sobre a importância de atender 
a demanda do munícipe

O Procurador-Geral do Ministério 
Público de Contas do Estado de 
São Paulo, Thiago Pinheiro Lima,  
ressaltou a relevância dessa 
aproximação com os gestores públicos

O Secretário Francisco Matturro  
revelou números importantes que 
comprovam a força do agro paulista

O Diretor Metropolitano da Sabesp, 
Ricardo Daruiz Borsari, destacou que 
saneamento confere cidadania às pessoas

tura de uma linha de crédito de um 
total de 400 milhões de reais. 

Juliana Farah, que faz parte da 1ª 
Comissão das Semeadoras do Agro, 
abordou a importâncias da mulher no 
setor, que dá ao país a marca de 7º 
país do mundo em número de mulhe-
res empreendedoras, estando grande 
parte nas áreas rurais.

Maria Fernanda Guerreiro, espe-
cialista em sistema de integração la-
voura – pecuária e negócio, apresen-
tou um formato inteligente, rentável 
e sustentável, onde o consorciamen-
to entre as produções pode gerar no-
vos negócios a médio e longo, como 
criação de gado, com pastagem, mi-
lho, árvores frutíferas e bosques para 
extração de madeira.

O tema Rotas Rurais foi trazido 
por Priscila Rocha, onde um mape-
amento e roteamento é feito nas es-
tradas rurais paulista, garantindo ao 
produtor rural uma localização ofi -
cial e real, e tornando-o um cidadão 
com residência existente. 

O Google Brasil, representado 
pelo diretor Wilson Rodrigues, fez 

parceria com a Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo, através da tecnologia 
Plus Codes, e criou endereços digi-
tais, que trouxeram para grande nú-
mero de produtores rurais a possibi-
lidade de incluí-los como cidadãos 
com endereço defi nido. 

Samuel Campos fez o encerra-
mento da plenária, comentando a 
criação de uma plataforma que está 
sendo utilizada pelo Governo Fede-
ral para cadastramento do CAR, a 
fi m da regularização ambiental do 
imóvel rural.

O último painel do primeiro dia 
do Conexidades foi, na verdade, um 
diálogo entre o Ministério Público e 
os gestores municipais. Abriu o pai-
nel o Procurador-Geral do Ministério 
Público de Contas do Estado de São 
Paulo, Dr. Thiago Pinheiro Lima, 
que comentou sobre o evento. “O 
Ministério Público de Contas e o Tri-
bunal de Contas do Estado são par-
ceiros, desde o primeiro momento, e 
incentivam a participação dos prefei-
tos, secretários e vereadores em um 
evento que traz temas da maior rele-
vância para a gestão pública”.

Participou ainda do programa o 
Criador da Carta de Princípios dos 
Congressos Municipalistas, Dr. An-
tonio Sérgio Batista, que comentou 
que as novas legislações interferem 
profundamente na atividade dos ges-
tores municipais. 

“O que os gestores municipais 
têm a fazer é se cercar de garantias 
institucionais. Trabalhar com pes-
soal que tenha cuidado no exame da 

lei, que saiba aplicar a lei. O mais 
importante é que tenham consciên-
cia de que um serviço bem prestado 
para a população é o interesse públi-
co predominante”, fi nalizou.

De forma virtual, o Subprocurador 
Geral de Justiça do Estado de São Pau-
lo, José Carlos Cosenzo também este-
ve presente no painel do Conexidades. 

O Subprocurador explanou sobre a 
responsabilidade do gestor e a necessi-
dade de se dialogar verifi cando a situa-
ção do Ministério Público e a busca da 
melhoria para o gestor municipal.

“Todo administrador público 
sabe que, ao assumir um cargo de di-
reção, se obrigará a prestar conta de 
sua gestão e seus atos. Sabe o quão 
rigoroso é o escrutínio das decisões 
pelos órgãos de controle e a gravida-
de das sanções nas esferas adminis-
trativa, cível e penal”.

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

Nos programas, foram apresentados cases de sucesso de municípios,        e reforçada a importância de se ter o MPC como um aliado

Painéis abordam temas como Zeladoria,     Meio Ambiente e Agronegócio, 
além de incentivar diálogo entre gestores     e o Ministério Público de Contas

• MEIO AMBIENTE •

• AGRONEGÓCIO •
• PREPARAÇÃO 
E RESILIÊNCIA •

• DIÁLOGO COM O 
MINISTÉRIO PÚBLICO  •



PÁG 8

•  W W W. U V E S P. C O M . B R  • •  W W W. U V E S P. C O M . B R  • 

PÁG 9

• DESENVOLVIMENTO • • DESENVOLVIMENTO •

JUNHO DE 2022 JUNHO DE 2022

Participaram do painel: o Pre-
sidente do Sebrae-SP, Tirso 
Meirelles, o Prefeito de Ara-

çatuba, Dilador Borges, o Presidente 
do Parlamento da Baixada Santista, 
Roberto Andrade, o jornalista Elias 
Awad e a Presidente do CEAME, 
Dalva Christofoletti.

O Presidente do Sebrae-SP, Tir-
so Meirelles explanou sobre as di-
ferenças entre cadeia produtiva e os 
arranjos produtivos locais (APLs). 
Segundo o palestrante, enquanto o 
primeiro é um sistema em linha reta, 
o segundo agrega governança e deve 
estar inserido na visão de desenvol-
vimento local e regional.

“Precisa de uma política pública 
para desenvolver o processo. Então 
você precisa da prefeitura e dos vere-
adores para alicerçar a logística. En-
tão entra o poder público alicerçando 
o processo, criando procedimento, 
levando pequenas indústrias, fortale-
cendo as indústrias, criando lei que 
traga a micro e pequena empresa ou 

não é justo. E foi a sensibilidade do 
Governador Rodrigo Garcia que fez, 
com o apoio da Procuradoria Geral do 
Estado, conseguiu dobrar o pagamen-
to desses procedimentos, passando a 
pagar o dobro da tabela SUS”.

O último painel do período da 
manhã trouxe como palestrantes 
Alexis Pagliarini, proprietário da 
ESG4, Patricia Iglesias, Presidente 
da CETESB e Benedito Braga, Dire-
tor-Presidente da SABESP. 

O tema abordado é um dos mais 
discutidos na atualidade, sendo pilar 
para decisões de metas de empresas 
privadas em todo mundo, passando 
a ter agora o olhar para implemen-
tação do ESG. 

Misiara fez a abertura do painel 
ressaltando a importância da SA-
BESP, que gera saúde para a popu-
lação, e que jamais poderá ser priva-
tizada, considerada um orgulho do 
povo paulista pelo trabalho que de-
senvolve, todos aqueles que são mu-
nicipalistas se mobilizarão para que 
esse absurdo não venha a ocorrer. 

Alexis Pagliarini, fundador da 
ESG4, que deu início a apresenta-
ção, expôs o signifi cado da palavra 
ESG, largamente utilizada hoje em 
dia, que teve como ponto inicial uma 
fala da Kofi  Annan, entre os anos de 
2004/2005, quando o líder da ONU 
declara de que “Esse mundo não está 
bem. Há empresas tendo altos lu-
cros e em contrapartida pessoas que 
estão morrendo de fome”. A partir 
daí, algumas das maiores empresas 
do mundo se uniram, sendo o Brasil 
representado pelo Banco do Brasil, 
para criar norte no que tange as pes-
soas, planeta e meio ambiente. 

Com o Acordo de Paris e o pac-
to social para 2030, com as 17 ODS, 
o mundo desperta ainda mais para a 
problemática social mundial, refor-
çando a implantação das práticas de 
ESG, onde se espera que as empre-
sas privadas possam preencher o va-
zio que é deixado pelo governo. Em 
pesquisa realizada, os dados levan-
tados mostram que a grande maioria 
das pessoas não vê o governo como 
confi ável, enquanto acreditam nas 
empresas privadas. 

Como presidente da CETESB, 
Patrícia Iglesias diz sim haver a 
possibilidade da implantação do 
ESG no setor público e que inclusi-
ve a instituição que preside já segue 
a prática em diversas ações funda-
mentas do ESG, como a capacitação 
de gestores, a constante adaptação 
na área tecnológica, governança 
corporativa, sustentabilidade com 
crescimento econômico ouvindo as 
demandas e buscando em parceria a 
solução de problemáticas como por 
exemplo o descarte de resíduos da 
indústria agroaçucareira,  criando 
novas possibilidades a utilização do 
bagaço para geração de energia, tor-
ta de fi ltro para fertilização do solo, 
entre outros. 

“Em um balanço geral, tivemos 
21% a mais de produtividade com-
parado a gestão anterior”, concluiu. 

Benedito Braga fez o encer-
ramento da plenária trazendo 

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

Da esquerda para a direita: Roberto Andrade, Tirso Meirelles, 
Dilador Borges, Dalva Christofoletti, Sebastião Misiara e Elias Awad

O Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn,
comentou que a pandemia mostrou o quanto já haviam problemas na saúde

Da esquerda para a direita: Alexis Pagliarini, Benedito Braga, Sebastião Misiara, 
Patricia Iglesias, Nely Acquesta e Sergio Acquesta

Esse mundo 
não está bem. 
Há empresas 

tendo altos 
lucros e em 

contrapartida 
pessoas que 

estão morrendo 
de fome’

Nós fomos o 
exemplo para 
o mundo, não 

só para o país. 
Nós demos a 

resposta. E 
daqui de São 

Paulo, também, 
saiu o desejo 

de vacinar’

empresas grandes com a sua conecti-
vidade para aprimorar todo o produ-
to”, disse.

Meirelles apresentou o case do 
Vale do Ribeira, no interior de São 
Paulo, onde foram feitas 25 ações 
focadas nos eixos de ecoturismo, 
alimentação/gastronomia e artesana-
to, com impacto, principalmente, na 
economia criativa.

Encerrou com sugestões para os 
gestores municipais: “avalie a voca-
ção da sua cidade e região, contate 
o Sebrae-SP, identifi que lideranças, 
construa uma visão coletiva, forme 
um conselho de apoio ao desenvol-
vimento do APL, e elabore um plano 
de ação de médio e longo prazo. Es-
sas são as equações impossíveis de 
onde surgem as oportunidades”.

O encontro de agentes públicos 
e privados também abordou o tema 
da Saúde, focando principalmente na 
retomada dos atendimentos pós-pan-
demia de Covid-19.

O painel contou com a participa-
ção do Secretário de Saúde do Estado 
de São Paulo, Jean Gorinchteyn, do 
Prefeito de Bastos, Manoel Rosa, do 
Secretário de Saúde de Cotia, Magno 
Sauter, do Presidente da Câmara de 
Ubatuba, Jorge Ribeiro, do Advo-
gado Especialista de PPP, Fernando 
Albino, da Prefeita em exercício de 
Guarujá, Adriana Machado, e da Ve-
readora de Santos Audrey Kleys.

O Secretário de Saúde de Cotia, 
Magno Sauter, apresentou a ex-
periência da cidade no combate à 
pandemia utilizando a tecnologia 
da telemedicina. 

Segundo ele, o desafi o principal 
da cidade naquele momento era pro-
ver saúde com segurança sem parar 
por conta do lockdown, mitigar o 
aumento das fi las e manter o atendi-
mento tanto em volumetria, quanto 
em segurança. 

“É uma solução de tecnologia 
fundamental, ele encurtou distan-
cias, possibilitou que a gente levasse 
médicos em locais de difícil provi-
mento e fazer o atendimento dessas 
pessoas que por ventura teriam difi -
culdade de se deslocar até o centro 
da cidade”, ressaltou.

O Secretário de Saúde do Estado 
de São Paulo, Jean Gorinchteyn, co-
meçou sua fala evidenciando a im-
portância dos municípios no enfren-
tamento à pandemia.

“Nós todos é que somos respon-
sáveis pelo show que o Estado de 
São Paulo deu. Foi a resposta rápida, 
a resposta conjunta dos 645 muni-
cípios, que permitiu que ampliásse-
mos os leitos das unidades de terapia 
intensiva com tanta agilidade, com 
tanta rapidez”. 

O Secretário ainda reforçou: “nós 
fomos o exemplo para o mundo, não 
só para o país. Nós demos a resposta. 
E daqui de São Paulo, também, saiu 
o desejo de vacinar. Hoje, São Pau-
lo, se fosse um país, seria o primei-
ro do mundo a vacinar a população 
elegível acima de 5 anos em 94% de 
seus pacientes”.

Gorinchteyn falou sobre a impor-
tância de ter líderes e gestores para 
continuar juntos construindo uma 
saúde melhor. E da necessidade de se 
cuidar das santas casas, apresentan-
do o programa Mais Santas Casas, 
que passou a investir de 700 milhões 
para 1,2 bilhão de reais, mudando, 
não só 120 instituições, mas 333 
instituições. Isso trouxe moderniza-
ção nos equipamentos, mais exames, 
recrutamento de material humano e 
mais atendimentos.

O Secretário abordou ainda a fi la 
das cirurgias, que conta com mais de 
500 mil pessoas aguardando por pro-
cedimentos e disse: “não é humano, 

O Presidente do Sebrae-SP, 
Tirso Meirelles, apontou que 
os arranjos públicos contribuem 
para aumento de faturamento 
e produtividade

Segundo o Secretário de Saúde 
de Cotia, Magno Sauter,
a cidade conseguiu reduzir 
o absenteísmo em mais de 50% 
com a telemedicina

Benedito Braga apresentou os projetos 
da SABESP que resultam em qualidade de 
vida e saúde para seus usuários e à cidade

O segundo dia de painéis do 5º Conexidades teve a apresentação dos arranjos         produtivos locais e sua importância para o desenvolvimento dos municípios

Saúde, ESG e arranjos públicos    também foram temas debatidos

• CASES DE SUCESSO •

• DESAFIOS E SOLUÇÕES 
DA SAÚDE •

• ESG E SUA UTILIZAÇÃO 
NO PODER PÚBLICO  •

as ações que a SABESP já utili-
za com base no novo modelo de 
gestão (ESG), que tem como foco 
não apenas a lucratividade, mas o 
bem-estar da população, respeito 
ao meio ambiente e preocupação 
com o que as gerações futuras re-
ceberão. Isso fi ca claro quando 
vemos a ampliação constante de 
números de residências abasteci-
das pela SABESP e com coleta de 
esgotos, gerando inclusive saúde 
á população. 

Outro ponto trabalhado constan-
temente pela SABESP é a limpeza 
dos rios que cortam as marginais 
da capital, já apresentando resul-
tados de recuperação, onde a vida 
já volta a existir e em breve estará 
despoluído para uso inclusive para 
prática de lazer. 
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Com a participação do Presi-
dente da Accredito, Milton 
Luis de Melo Santos, da Se-

cretária do Desenvolvimento Econô-
mico de Campinas, Adriana Flosi, do 
Presidente da Associação Comercial 
de Guarujá, Henrique Leone, e do 
Prefeito de Cândido Rodrigues, Fa-
brício Antônio Roncolli, o primeiro 
painel da tarde de quinta-feira (9) no 
Conexidades apresentou as fi ntechs 
como alternativa de crédito e desen-
volvimento da economia local.

O Presidente da Accredito, Mil-
ton Luis de Melo Santos apresentou 
dados relevantes sobre o crédito para 
micro e pequenas empresas. Segun-
do o Mapa de Empresas do Ministé-
rio da Economia, o Brasil tem 19 mi-
lhões de empresas, sendo 93% delas 
MEI, ME e EPP.

JUGANO, Bruno Gemus, e o Prefeito 
de Jundiaí, Luis Fernando Machado 
compuseram a mesa debatedora.

Francisco Soares explanou sobre 
as Smart Cities, que envolvem fatores 
como gerenciamento de lixo, carro 
autônomo, inteligência de iluminação 
e monitoramento de tráfego.

Já a Analista de Produtividade e 
Inovação da ABDI, Vandete Cardo-
so Mendonça, comentou que a agên-
cia atua com projetos de cidades in-
teligentes desde 2019 e está focada 
em trabalhar a transformação digital, 
incluindo fatores como iluminação 
pública, mobilidade elétrica e segu-
rança pública.

Para Bruno Gemus, o Brasil está 
sendo vanguarda neste tipo de situa-
ção, porque a primeira luminária 5G 
do mundo foi instalada no país.

Encerrando o painel, o Prefeito de 
Jundiaí, Luis Fernando Machado, apre-
sentou o exemplo da cidade na área da 
saúde, com a implementação da telein-
terconsulta, visando, principalmente, 
minimizar as fi las de atendimento.

Integrado pelo Palestrante e fi ló-
sofo Marcelo Sando, o Prefeito de 
Jaguariúna e Ganhador do Projeto na 
Área de Educação Criativa, Gustavo 
Reis, a Presidente da União dos Diri-
gentes Municipais do Estado de São 
Paulo (UNDIME-SP) e Dirigente 
Municipal de Educação de Mairipo-
rã, Márcia Bernardes, a pedagoga e 
mestre em educação pela UNICAMP, 
Ivanilde Moreira, o Subsecretário de 
Articulação Política, Roger Willians, 
a Vice-Presidente da UVESP, Sônia 
Beolchi e o Vereador de Nuporanga, 
Haroldo Gera, o painel da educação 

O Presidente da Accredito, Milton Luis de Melo Santos, disse que a indústria 
de serviços fi nanceiros vive um cenário mais aberto e distribuído

Marcelo Sando refl etiu que é preciso preparar as novas 
gerações para lidar com a complexidade do mundo atual

Da esquerda para a direita: Bruno Gemus, Francisco Soares, Luis Fernando Machado, 
Sebastião Misiara, Vandete Cardoso Mendonça e Walcinyr Bragatto

Da esquerda para a direita: Marcelo Mariano, Raphael Vitiello, Milton Luis de Melo 
Santos, Sebastião Misiara, Flávio Amary, Leonardo Caressato Capiteli e Valdir Galupo

Da esquerda para a direita: José Roberto Santinoni Veiga, Rafael Goffi , Silvia Melo, 
Rosemeire Francé Vital e José Mário Brasiliense

É recorde 
histórico de 

todo o tempo de 
regularização 

fundiária’

O Prefeito Luis Fernando 
Machado comentou que Jundiaí
vem investindo em ações inteligentes 
para diversos setores

Marcia Bernardes apresentou 
fatores que contribuíram para 
o prejuízo causado pelas escolas 
fechadas na pandemia

José Mário Brasiliense Carneiro, 
da Ofi cina Municipal, reforçou 
a importância dos  Consórcios 
Intermunicipais para o 
desenvolvimento regional

Francisco Soares abordou as áreas de 
atuação da Qualcomm, empresa focada no 
desenvolvimento de tecnologias móveis

Além de apresentar as saídas que a Educação vem buscando no pós-pandemia,          os painéis ressaltaram formas de incrementar a gestão dos municípios

Conexidades expõe novas formas    de desenvolvimento da economia
local por meio de Educação,    Tecnologia e consorciamento

Santos também comentou o con-
tínuo crescimento no volume de cré-
dito alocado na economia brasileira, 
que chegou a cifra de 4 trilhões e 700 
bilhões de crédito alocado em toda a 
economia, o que corresponde a 50% 
do PIB brasileiro. 

Aliado a isso, tem surgido novos 
atores no sistema fi nanceiro brasilei-
ro. Hoje há 1289 fi ntechs, que são 
empresas de alta tecnologia voltadas 
para o mercado fi nanceiro, e mais de 
8 bilhões foram investidos em empre-
sas brasileiras deste tipo desde 2012.

A entrada destas fi ntechs também 
refl ete nas transações bancárias. Em 
2021, ocorreram 52,9 bilhões de tran-
sações fi nanceiras via celular e 103,5 
bi nos canais digitais. Isso signifi ca 
que 67% das transações fi nanceiras 
ocorreram nas plataformas digitais. 

O painel comandado pelo Secre-
tário de Habitação do Estado de São 
Paulo, Flávio Amary, contou ainda 
com a participação do Prefeito de 
Serrana, Leonardo Caressato Capite-

li, do Presidente da Accredito, Milton 
Luis de Melo Santos, do Vereador 
de Santa Cruz das Palmeiras e Presi-
dente do Parlamento de São João da 
Boa Vista, Valdir Galupo, do Vere-
ador de Guarujá Raphael Vitiello, e 
do Secretário de Habitação de Gua-
rujá, Marcelo Mariano.

Segundo o Secretário de Habita-
ção do Estado de São Paulo, Flávio 
Amary, o programa de regularização 
fundiária Cidade Legal, que já tem 
convênio com 592 municípios pau-
listas. “A ideia é que a gente possa 
ter com 645 municípios. Nós temos 
orçamento para isso, nós temos con-
tratos e licitações feitas para executar 
esse trabalho, custo zero para os mu-
nicípios e para os munícipes”.

Amary ressaltou que há entregas 
acontecendo praticamente todas as 
semanas no Estado de São Paulo.

“São 65 mil famílias que já rece-
beram seu título de regularização fun-
diária nesses três anos e quatro meses 
da gestão. É recorde histórico de todo 
o tempo de regularização fundiária”. 

O Prefeito de Serrana, Leonardo 
Caressato Capiteli, apresentou dados 
do Cidade Legal em sua cidade, onde 
já foram entregues mais de 400 escri-
turas, de um total de 3800.

O tema das Cidades Inteligentes 
e sua aplicação para educação, mo-
bilidade, iluminação e conectividade 
também destaque nos painéis.

O Vice-Presidente para Assuntos 
Governamentais da América Latina 
da Qualcomm, Francisco Soares, a 
Analista de Produtividade e Inovação 
da Agência Brasileira de Desenvol-
vimento Industrial (ABDI), Vandete 
Cardoso Mendonça, o CEO Brasil da 

falou sobre os impactos da pandemia 
e os desafi os da escola do futuro.

A Presidente da UNDIME-SP res-
saltou que foi preciso pensar em to-
dos os alunos.  “Temos que pensar, 
repensar e redesenhar a educação que 
queremos, com a oportunidade de co-
nectar, de fato, a escola com a reali-
dade dos estudantes. Esperamos que 
a educação do futuro seja a educação 
do esperançar, de juntar-se ao outro 
para fazermos juntos uma educação 
pública de qualidade”.

O Prefeito de Jaguariúna, Gustavo 
Reis, comentou que Jaguariúna foi 
premiada pela Fundação Lemann e 
Fundação LEGO para ir ao MIT nos 
EUA e, com isso, pode mergulhar na 
escola criativa.

“A escola criativa, em Jaguariúna, já 
é realidade. De fato, a gente vê resultado 
quando a gente faz aquilo que gosta”.

Marcelo Sando salientou que 
o futuro da escola é deixar de ser 

uma instituição de ensino: “a es-
cola do futuro é uma vibrante, in-
teressante e potente instituição de 
apoio ao estudo”.

Com a presença de Rafael Gof-
fi , coordenador do SP+Consórcios 
do Governo do Estado de São Pau-
lo; Rosemeire Francé Vital, Secre-
tária Executiva do CIENSP; José 
Roberto Santinoni Veiga, Prefei-
to Municipal de Coronel Macedo 
e Presidente da AMPAVA e José 
Mário Brasiliense, Doutor em ad-
ministração pública e Presidente 
da Ofi cinal Municipal, conduzem 
o tema Consórcios Municipais, 
apresentando quadros positivos 
sobre assunto. 

Conseguir enxergar as demandas 
regionais e buscar soluções únicas 
para resolvê-las é a função do Con-
sórcio, que pode agir desde compra 
para abastecimento regional, que 
terá melhor oferta devido a quan-
tidade, ou mesmo a construção de 
Casas Abrigo, que podem ser cons-
truídas em cidades determinadas 
e oferecer o produto para todos os 
municípios envolvidos.  Um bom 
“case” de sucesso foi a Lei que ga-
rante regiões, a comercializarem 
seus produtos alimentícios arte-
sanais de origem animal, por toda 
uma área estabelecida.

O governador acabou de assi-
nar o projeto Entulho Zero, com a 
compra de usinas, que benefi ciarão 
questões ambientas e de saúde em 
Consórcios. Vale lembrar que ini-
cialmente os Consórcios poderiam 

ter apoio das secretarias de saúde, 
meio ambiente e educação. 

José Mário Brasiliense Carneiro, 
da Ofi cina Municipal, afi rmou que 
Consórcios Intermunicipais são ferra-
mentas para desenvolvimento regio-
nal, podendo emanar e si uma grande 
força de mudança, como acontece na 
Alemanha, onde os Consócios Inter-
municipais têm voz e força, onde ad-
quiram uma força de decisão, estando 
hierarquicamente abaixo do governa-
dor, porém acima do prefeito. 

“Temos vários títulos publicados 
para ajudar a embasar o conheci-
mento do assunto e orientamos sobre 
as práticas que poderão ser utiliza-
das. Temos como exemplo a Parce-
ria Ofi cina Municipal com o Instituto 
Itaú Cultural para melhoria da educa-
ção, que pode ser aplicado nos Con-
sórcios, fortalecendo não apenas um 
município, mas sim a região”. 

• CIDADE LEGAL •

• CONECTIVIDADE E 5G •

• ESCOLA DO FUTURO  •

• CONSÓRCIOS MUNICIPAIS •

Para Flávio Amary, a Secretaria de 
Habitação é um palco de sonhos sendo 
realizados praticamente todos os dias
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Abrindo o terceiro dia de painéis do 5º Conexidades, o Tribunal de Contas do Estado de           São Paulo abordou a importância da Nova Lei das Licitações para a Administração Pública

Nova Lei das Licitações,    legitimidade eleitoral e o
 futuro da democracia ganham    evidência no 5º Conexidades

Compondo o painel estiveram: 
o Secretário-Diretor Geral do 
Tribunal de Contas do Es-

tado de São Paulo, Sérgio Rossi, o 
Diretor do Departamento de Super-
visão de Fiscalização II do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, 
Alexandre Carsola, o Diretor do De-
partamento de Supervisão de Fisca-
lização II do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, Paulo Massa-
ru Sugiura, o Consultor Jurídico da 
UVESP, Willians Kester, e o Presi-
dente da Câmara de Estiva Gerbi e 
Vice-Presidente da UVESP, Adeva-
nil Moreira. 

Segundo Rossi, a Nova Lei das 
Licitações é uma matéria extrema-
mente delicada, que talvez nem todos 
tenham tido oportunidade de se apro-
fundar ainda. “A Lei de Licitações 
é um instrumento que, se olharmos 
com calma, vai ser de uma importân-
cia fundamental a partir de agora na 
vida da administração”, explica.

O painelista explanou que, com a 
legislação, foram inseridas algumas 
fi guras que demandarão uma reestru-
turação nos corpos administrativos 
das prefeituras.

E, sobre a necessidade de se man-
ter as duas leis coexistindo, relatou: 
“a lei veio para impor uma nova es-
trutura dentro das prefeituras. E isso 
não se faz de um dia para o outro. 
Daí porque fi ca primeira motivação 
para essa convivência dessas leis nos 
próximos dois anos”.

O mais importante é que a lei 
trouxe a questão de como é que se 
executa o orçamento. “Nada é pos-

PIB e a maior infl ação, e esse con-
junto de fatores tende a favorecer 
uma candidatura de oposição.

O painel que contou com a presen-
ça do ex-Presidente do Brasil, Michel 
Temer, teve participação efetiva do 
público visitante do 5º Conexidades. 

Com abertura realizada pelo Pre-
sidente do Conselho Administrativo 
da UVESP, Sebastião Misiara, que 
inicia sua fala dizendo que: “o Brasil 
precisa encontrar a paz. O desenvol-
vimento é a nova paz”. 

Em sua fala, comenta que há um 
grupo de empresário que brasileiros 
tem buscado um nome que possa 
conduzir país para essa meta, como 
foi publicado pela Revista IstoÉ. O 
nome levantado pelo empresariado, 
para que venha concorrer a cadeira 
maior da política nacional, foi de 
Michel Temer, 37º presidente da Re-
pública Federativa do Brasil.

Paulo Rabello Castro, ex-presi-
dente do BNDES, saúda os partici-
pantes e foca sobre o assunto, “Uma 
pauta para o futuro”, dizendo que to-
dos que ali estão presentes, tanto na 
plateia como no palco, representam a 
Nação Brasileira. 

Como ex-presidente do IBGE, 
pode compreender melhor o Brasil 
como uma grande país municipalista. 
“O Brasil que temos na imaginação, 
tendo como ponto central Brasília, é 
mera fi cção; de lá saem os recursos, 
mas não são lá que eles produzidos”, 
comenta ele, que vê o país como uma 
grande colcha de retalhos, formada 
pela união dos municípios, cada qual 

com sua necessidade. Incorporar os 
princípios da transferência para os te-
souros municipais, estava na lente da 
reforma de Temer, quando presidente. 

“O Brasil ao olhar mundo, se apre-
senta como a grande solução, tanto na 
área de produção de alimentos, edu-
cação, etc”, conclui em sua fala.

Torquatto Jardim, Vice-Presidente 
Executivo do Invest SP e ex-Ministro 
da Justiça, segue a linha em sua fala, 
da necessidade de revisão desse fede-
ralismo, onde quanto maior o espaço, 
maiores serão as necessidades a serem 
resolvidas, que em contraponto com o 

municipalismo e a regionalidade, que 
em ações direcionadas, podem de for-
ma mais simples e direta, solucionar 
um número maior de necessidades, 
sendo a mais preocupante, segundo 
ele, é a resolução de uma simples 
equação, onde educação forma para 
o emprego, e o emprego gera renda, 
para que se possa 33 milhões de pes-
soas, que são os números atuais, da 
chamada insegurança alimentar. 

José Renato Nalini, Presiden-
te da Academia Paulista de Letras, 
ressalta em sua apresentação sobre 
a necessidade do investimento na 
educação, para capacitar e qualifi car 
os atuais jovens para que possam no 
futuro bem próximo, assumir papéis 
em empresas, trazendo consequente-sível ser feito na administração que 

não seja por via da licitação”.
Sérgio Rossi tratou também de 

gastos de combustível, admissão 
de pessoal, entre outros fatores que 
podem atrapalhar as aprovações de 
gastos das Câmaras Municipais.

“As Câmaras não se dão a im-
portância que têm. A Câmara Mu-
nicipal talvez, na estrutura do mu-
nicípio, o órgão mais importante, 
o poder mais importante dentro do 
contexto, porque ele aprova o orça-
mento e tem a obrigação de fi scali-
zar a Prefeitura”, expôs.

O Advogado especializado em Di-
reito Político e Eleitoral, Ricardo Vila 
Porto, o Cientista Político, Rubens 
Figueiredo, a Promotora de Justiça e 
Presidente do Instituto Justiça de Saia, 
Gabriela Manssur, o ex-Juíz Substitu-

to do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de São Paulo, Paulo Hamilton 
Siqueira Junior, o ex-Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, Ivan Sartori, e o ex-Desem-
bargador do Estado, Henrique Nel-
son Calandra, se reuniram em painel 
desta sexta-feira (10) no Conexidades 
para comentar e discutir aspectos do 
momento político brasileiro.

Ricardo Vilela Porto destacou 
sobre a segurança dos métodos de 
auditoria das urnas eletrônicas, que 
possibilita que “tenhamos ou tenta-
mos ter uma eleição nos próximos 
meses tranquila em relação a isso”.

Já Gabriela Manssur apontou que 
a ainda baixa representatividade da 
mulher na política não é por falta de 
vontade de estar lá. “Não é que as 
mulheres não se apresentam. Quando 
nós nos apresentamos, nos colocamos 
à disposição da sociedade, muitas de 
nós sofrem violência política”.

A Promotora de Justiça também 
apontou que a ainda baixa represen-
tatividade da mulher na política não 
é por falta de vontade de estar lá. 
“Não é que as mulheres não se apre-
sentam. Quando nós nos apresenta-
mos, nos colocamos à disposição da 
sociedade, muitas de nós sofrem vio-
lência política”.

E refl etiu que as mulheres não po-
dem ser impedidas de se manifestar: 
“a liberdade de expressão também 
diz respeito às mulheres. E quando 
não estamos ofendendo a ninguém, 
agindo com falta de decoro parla-
mentar, não podemos ter a nossa pa-
lavra cassada”.

O ex-Juíz Substituto do TRE-SP, 
Paulo Hamilton, esclareceu que a fi -
nalidade do direito eleitoral é justa-
mente a legitimidade eleitoral. “Mas 
talvez o grande desafi o da justiça 
eleitoral seja indicar qual é o limite 
da intervenção do poder judiciário na 
vida pública. Eu creio em um princí-
pio que é a soberania do parlamen-
to”. E completou: “a legitimidade da 
política se constrói com a cidadania, 
e a cidadania é a participação do ci-
dadão nos negócios do Estado”.

Completando o painel, o cien-
tista político Rubens Figueiredo 
apresentou dados e interpretações 
acerca do momento político atual. 
Segundo ele, o Brasil enfrenta a 
pior situação econômica de todos 
os anos em eleições presidenciais, 
com maior taxa de desemprego 
e de juros, menor crescimento do 

mente para o país desenvolvimento 
e renda, tirando a grande fatia da po-
pulação da miséria. 

Quando ao microfone, o 37º pre-
sidente do Brasil, Michel Temer, 
lembra que o país quando nasceu, se 
compôs, antes da sua primeira cons-
tituição, inicialmente através das for-
mações das vilas, que com o tempo 
formaram pequenas cidades. Defen-
de a ideia de uma maior liberdade 
municipal, com leis próprias, para 
que possam resolver os problemas 
locais, com recursos diretos, sem 
a dependência que os acorrentam a 
leis federais. 

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

O Brasil ao 
olhar mundo, 

se apresenta como 
a grande solução, 

tanto na área 
de produção 

de alimentos, 
educação, etc’

Da esquerda para a direita: Alexandre Carsola, Paulo Massaru Sugiura, 
Silvia Melo, Sebastião Misiara, Sônia Beolchi, Sérgio Rossi, Adevanil Moreira, 
Adriana Machado, Bibiana Camargo, Graça Bigal, Camila, Rosmary Donadio, 
João Pedro Skinner e Willians Kester

Da esquerda para a direita: Adriana Machado, Alliny Sartori, 
Paulo Rabello Castro, Silvia Melo, Michel Temer, Sebastião Misiara, 
José Renato Nalini, Joice Hasselmann e Torquatto Jardim

Da esquerda para a direita: Henrique Nelson Calandra, Ivan Sartori, 
Gabriela Manssur, Sebastião Misiara, Ricardo Vila Porto, 
Rubens Figueiredo e Paulo Hamilton Siqueira Junior

O Secretário-Diretor Geral do 
TCE-SP, Sérgio Rossi, apresentou 
informações que considera favoráveis 
aos prefeitos municipais

O ex-Juíz Substituto do TRE-SP, 
Paulo Hamilton, colocou o 
pluralismo político como um dos 
pontos primordiais da democracia

Em sua fala, o Presidente 
Michel Temer reforçou a ideia 
de uma maior liberdade municipal

• MOMENTO POLÍTICO •

• LEGITIMIDADE ELEITORAL •

• UMA PAUTA PARA O FUTURO •
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Integração entre agentes públicos e privados foi o destaque 
durante os cinco dias de evento. Confi ra:
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OPainel do 5º Conexidades 
com tema “Como a LGPD 
se aplica à administração 

pública” contou com a participação 
do Ministro do Tribunal de Con-
tas da União, Augusto Nardes, da 
Advogada Especialista em LGPD, 
Renata Vilimovic, do Consultor de 
Inovação para Prefeituras do Insti-
tuto Inova Cidades, Rogério Alessi 
e do Consultor Jurídico da Uvesp, 
Willians Kester.

O Ministro do Tribunal de Contas 
da União, Augusto Nardes, afi rmou 
que é preciso encontrar soluções 
para a nação brasileira e a governan-
ça é uma das saídas. 

Além disso, anunciou em primei-
ra mão os números que serão revela-
dos apenas na próxima semana para 
o Brasil de como se pode montar um 
projeto para a nação brasileiro basea-
do em leis, normas e técnicas.

Segundo os dados, das 400 insti-
tuições auditadas, 68% não têm go-
vernança ou é inexpressiva, 225 de-

las estão em fase inicial e somente 11 
delas estão em estado aprimorado. 

O Ministro do TCU diferenciou 
governança e gestão: segundo ele, 
enquanto a primeira é avaliar, dirigir 
e monitorar, a segunda é planejar, 
executar e controlar. “A governança 
é ter uma visão macro de tudo que 
acontece na nação”.

Falou como a governança pode 
aprimorar a entrega de resultados 
para a sociedade. “Não adianta eu 
querer falar de LGPD se eu não te-
nho a governança. Se eu não tenho 
boa governança, eu não tenho prote-
ção de dados”.  

Na Lei Geral de Proteção de Da-
dos, o consentimento do titular dos 
dados é considerado elemento es-
sencial para utilizar os dados. Nardes 
apresentou alguns dos objetivos da 
LGPD, como proteger os direitos fun-
damentais da liberdade e privacidade.

Traçou o caminho de como pode 
montar as normas de governança no 
município: redigir normas de go-
vernança, replicar as boas práticas, 
adotar medidas de governanças de 
segurança, elaborar planos de con-
tingencia e resolver incidentes com 
agilidade e com aviso imediato sobre 
a violação da lei.

Atendendo aos pedidos dos ve-
readores na última edição do Co-
nexidades, a coordenação do even-
to organizou um painel totalmente 
voltado para a importância do le-
gislativo municipal e a necessidade 
de seu fortalecimento.

Não adianta 
eu querer falar 
de LGPD se eu 

não tenho 
a governança. 

Se eu não tenho 
boa governança, 

eu não tenho 
proteção de dados’

Um bom 
político, um 

bom prefeito, 
deixa de ser 
falador para 
ser fazedor e 

entregador’

“Tenho impressão que a Câmara 
de Vereadores é um poder funda-
mental para trabalhar pela autono-
mia dos municípios. Porque um mu-
nicípio dependente do Estado ou da 
União nunca vai ter uma autonomia 
política, administrativa e tributária”.

Para o Diretor Executivo do Ins-
tituto do Legislativo Brasileiro do 
Senado Federal, Leonardo Barbosa, 
é importante falar porque a inicia-
tiva no Senado é importante para 
pensar de forma global o papel do 
legislativo municipal. “Nós quere-
mos compreender um pouco melhor 
os problemas colocados aqui e tentar 
ajudar a pensar em como resolver es-
ses problemas”.

É uma realidade completamente 
diferente, afi nal os problemas são 
outros, as formas de resolver são ou-
tras. E é preciso dar ferramentas para 
que as pessoas que estão operando 
naquela realidade política tenham 
condições de criar políticas públicas 
que têm que ser levadas às popula-
ções dos municípios.

“Não se faz política legislativa 
sem dados, sem informação, sem 
conhecimento, sem comparação. A 
gente está em um mundo progres-
sivamente mais globalizado, mais 
integrado. Uma das funções do In-
terlegis é promover integração entre 
o poder legislativo das várias esferas 
da federação”. 

Após as falas, o jornalista Sergio 
Lerrer mediou uma roda de pergun-
tas e respostas entre os convidados 
do painel e os participantes da pla-
teia. Entre os assuntos mais recor-
rentes estiveram os parlamentos re-
gionais e a importância da união para 
fortalecer o legislativo local.

Em seguida houve também a assi-
natura do acordo de cooperação en-
tre Uvesp e Interlegis, que tem como 
objetivo disponibilizar para o legisla-
tivo municipais de São Paulo vários 
dos produtos que são oferecidos pelo 
Instituto do Legislativo Brasileiro e 
a oportunidade de formação que são 
traduzidas em cursos e ofi cinas.

O acordo foi assinado pelo Pre-
sidente do Conselho Administrativo 
da Uvesp, Sebastião Misiara, o Di-
retor Executivo do Instituto do Le-
gislativo Brasileiro do Senado Fe-
deral, Leonardo Barbosa e contou 
com a participação do Diretor da 
Escola do Legislativo de Guarujá, 
Renato Cardoso.

“A parceria é um primeiro passo. 
É uma conquista, mas não é o que a 
gente quer. O que a gente quer é poder 
construir com vocês ações pedagógi-
cas, ações de formação, que possam 
contribuir com o trabalho real de vo-
cês e, dessa forma, possam contribuir 

Cooperação e parceria foram as soluções apresentadas para        fortalecer os municípios e seus poderes executivo e legislativo

também com a vida das pessoas que 
estão nas cidades de vocês”. 

Já Misiara destacou que isso é 
para o vereador. “Nossa grande cam-
panha é de fazer com que a Câmara 
Municipal seja o poder legislativo. 
Que efetivamente o vereador saiba 
fazer o seu papel. Então nós iremos, 
aproveitando a assinatura desse ter-
mo de cooperação, sair a campo para 
ajudar a construir um poder legislati-
vo efetivamente forte.

O painel trouxe ao palco como 
convidados Marco Vinholi, ex-Se-
cretário de Desenvolvimento Re-
gional do Estado de São Paulo e o 
Prefeito de Ribeirão Preto, Duarte 
Nogueira, com a abertura realizada 
por Sebastião Misiara, Presidente do 
Conselho Administrativo da Uvesp. 

Duarte Nogueira, prefeito da 
cidade de Ribeirão Preto, lançou 
algumas horas antes seu livro in-
titulado” Administração Pública – 
Desafi os e Soluções”, no stand da 
Uvesp no 5º Conexidades. 

“Não há nada mais fascinante do 
que ser Prefeito de sua cidade, po-
dendo ter contato direto com seus 
eleitores, conhecer a fundo os pro-
blemas locais e buscar ideias e fer-
ramentas para saná-los. Um bom 
político, um bom prefeito, deixa de 
ser falador para ser fazedor e entre-
gador”, comenta. 

O livro que lançou conta sobre os 
erros e acertos em sua trajetória polí-
tica, sendo quase um guia para uma 
boa administração pública.

Com seu aprendizado à frente de 
uma das maiores e mais importantes 

nicação pública e do legislativo e 
a câmara pode fazer mais além de 
olhar para dentro de suas cidades.

“O munícipe é muito exigente. 
Com a comunicação digital, ele está 
ligado no mundo. Está ligado no seu 
país, no seu Estado. Ele sabe o que o 
mundo oferece, para onde pode evo-
luir. Só que ele não quer mais esperar a 
geração dos netos dele, dos fi lhos dele. 
Ele quer qualidade e melhorias hoje”.

A Analista da ALESP, Ane Orte-
ga, explanou que papel do Instituto 
do Legislativo Paulista é articulador 
entre as escolas administrativas em 
termos de três pontos: produção e 
compartilhamento de iniciativas, ex-
tensão do alcance da educação legis-
lativa, e a capacitação de parlamen-
tares, assessores e agentes públicos.

Já o Presidente da Ofi cina Muni-
cipal, José Américo Brasiliense falou 
sobre o princípio da subsidiariedade, 
afi rmando que os subsídios são bons 
quando eles promovem a autonomia.

O Ministro do TCU Augusto Nardes afi rmou que 
a governança é uma das saídas para a nação brasileira

O Presidente da UVB, 
Gilson Conzatti, afi rmou que 
é preciso empoderar o poder legislativo

O Diretor Executivo do Interlegis, 
Leonardo Barbosa, disse que é preciso 
dar ferramentas para o legislativo 
municipal criar políticas públicas

Da esquerda para a direita: Duarte Nogueira, Gilson Conzatti, 
Adriana Machado, Silvia Melo, Rodrigo Garcia, Sebastião Misiara, Marco Vinholi, 
Henrique Nelson Calandra, Augusto Nardes, Marcos Penido e Wilson Pedroso

O Prefeito de Ribeirão Preto, 
Duarte Nogueira, explanou sobre 
os problemas enfrentados no início 
de sua gestão na cidade

Da esquerda para a direita: Gilson Conzatti, Sergio Lerrer, Fernando Emílio Bertoni, 
Renato Cardoso, Leonardo Barbosa, Sebastião Misiara, Ane Ortega e José Mario Brasiliense

Sebastião Misiara e Leonardo Barbosa assinaram acordo de cooperação 
com a presença de Renato Cardoso

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

Integrando o programa estive-
ram: o Jornalista e Fundador do Pró 
Legislativo, especialista em comu-
nicação pública e legislativa, Sergio 
Lerrer, o Presidente da Ofi cina Mu-
nicipal e Doutor em Administração 
Pública, José Mario Brasiliense, a 
Analista da ALESP, Ane Ortega, o 
Presidente da União dos Vereadores 
do Brasil, Gilson Conzatti, o Vere-
ador de Fartura, Fernando Emílio 
Bertoni, e o Diretor Executivo do 
Instituto do Legislativo Brasileiro do 
Senado Federal, Leonardo Barbosa. 

O Presidente da UVB, Gilson 
Conzatti, afi rmou que é preciso em-
poderar o poder legislativo. “É nós 
entendermos o nosso papel, as nos-
sas atribuições constitucionais”

Conzatti ressaltou que o legis-
lativo é um poder independente e 
harmônico. “Nós vereadores temos 
um papel fundamental na construção 
deste país. Só vamos fazer constitui-
ção dos poderes, quando os poderes 
respeitarem os poderes. É esse prota-
gonismo que eu quero das Câmaras 
dos Vereadores”.

O jornalista Sergio Lerrer comen-
tou que é preciso diferenciar comu-

cidades do Estado, Ribeirão Preto, 
adotou o princípio dos 5 Pês: Prio-
rizar, Planejar, Propagar, Persistir e 
Perenizar, e foi com essa base que, 
quando assumiu a Prefeitura de Ri-
beirão Preto, conseguiu pagar as dí-
vidas que herdou, herança essa de 
374 milhões de dívidas anteriores a 
sua gestão, 278 milhões de dívidas 
diversas, duas folhas e meia de paga-
mento, entre outras, perfazendo um 
total de 1 bilhão de reais. 

Com as dívidas sanadas, a Pre-
feitura passou a priorizar, em um 
segundo momento, em ações liga-
das a alguns desafi os como: Mobi-
lidade Urbana, Segurança Pública, 
Saneamento Básico e Descarte de 
Resíduos e Sustentabilidade e Meio 
Ambiente, esse último já com gran-
des avanços como a diminuição de 
três graus em algumas escolas com a 
construção o de tetos verdes, o plano 
municipal de mudanças climáticas e 
o plano de mudanças climáticas da 
ONU com a inserção de todos ODs. 

A aplicação dos 5 Ps tem tam-
bém como resultado do 3º lugar no 
ranking da empregabilidade no Esta-
do no mês de abril último. 

• FORTALECIMENTO 
DO LEGISLATIVO  •

• ACORDO DE COOPERAÇÃO •

• ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA •

LGPD e legislativo municipal     são temas que envolvem 
administração pública e    governança nos painéis



• TROFÉU COMPETÊNCIA PÚBLICA •

Na ocasião, estiveram pre-
sentes no palco: o ex-Secre-
tário de Desenvolvimento 

Regional, Marco Vinholi, a Prefeita 
em exercício de Guarujá, Adriana 
Machado, o Presidente do Conselho 
Administrativo da Uvesp, Sebastião 
Misiara, o ex-Desembargador de 
Justiça, Henrique Nelson Calandra, 
o Ministro do Tribunal de Contas da 
União, Augusto Nardes, o Prefeito 
de Ribeirão Preto,  Duarte Noguei-
ra, a Presidente Executiva da Uvesp, 
Silvia Melo, o Secretário de Gover-

Marco Vinholi recebe o Troféu Competência 
Pública no 5º Conexidades
O Governador Rodrigo Garcia participou do encerramento do terceiro dia de painéis. 
Elogiou a forte presença pública!

no, Marcos Penido, o Presidente da 
UVB, Gilson Conzatti, o Secretá-
rio Particular do Governo, Wilson 
Pedroso, e o Marcos Campagnone, 
Pesquisador em Planejamento e Go-
vernança Regional.

Durante a sessão, foi entregue o 
Troféu Competência Pública para o 
ex-Secretário de Desenvolvimento 
Regional em reconhecimento, não 
só por seu trabalho na pasta, como 
também por toda sua trajetória no 
governo estadual.

Vinholi é formado em Adminis-
tração de Empresas pela PUC, pós-
-graduado em Liderança pela FGV 
e com especialização na escola de 
Harvard. O homenageado, além de 
seus diversos títulos honorários em 
cidades do interior paulista, é reco-
nhecido por ser o mais jovem Secre-
tário do Estado. 

“Ele estruturou a Secretaria de 
Desenvolvimento Regional com 
uma área de capacitação dos 
agentes públicos, suprindo uma 
lacuna deixada pelo CEPAM. 
Fortaleceu a área de convênios, 
que realizou mais de quatro mil 
convênios e alocando cerca de 
4 bilhões de infraestrutura urbana 
em municípios paulistas. E valori-
zou como nunca a atividade 
do planejamento regio-
nal”, afi rmou Mar-
cos Campagnone.

A premiação 
foi entregue por 
Sebastião Misia-
ra, Silvia Melo 
e o Governador 
Rodrigo Garcia.

Em sua fala, 
Vinholi comentou 
os desafi os que vão 
cada vez mais se apro-
fundando, como a pandemia 
passada, a necessidade de se buscar 
insumos, o diálogo com a sociedade, 
a vacina, e agora a infl ação.

“Uma situação aonde, com o ta-
manho desses desafi os, aquilo que 
nós estabelecemos como meta de 
parceria entre governo e município, 
nós chamamos de novo municipalis-
mo”, ressaltou.

Nesse novo municipalismo, três 
questões são fundamentais: todos 
são iguais, nenhuma cidade é peque-
na; fazer junto para fazer mais; e o 
relacionamento, o diálogo. Segundo 
ele, o recurso também é fundamen-

O Vinholi 
veio para 
renovar o 

municipalismo 
deste Estado. 

Veio para 
pensar diferente, 
para fazer mais e 

fazer melhor. 
E os resultados
 desse trabalho 

estão sendo 
vistos hoje em 
todo o Estado’

tal e, com mais de 20 programas, foi 
feito um número recorde de convê-
nios no Estado de São Paulo. 

“Fazendo uma comparação, 
nessa última gestão, o time do Go-
verno do Estado pode fazer o do-
bro nos últimos oito anos em con-
vênios com municípios em todo 
o Estado de São Paulo. E isso vai 
avançando cada vez mais, porque o 
Rodrigo vem batendo recorde após 
recorde nesses meses de governo 
que está a frente do nosso Estado 
de São Paulo”.

Na sequência, o ex-Desembar-
gador de Justiça, Henrique Nelson 
Calandra afi rmou: “vejo brotar nas 
ações concretas, e desse Conexida-
des, esperança, possibilidade de um 
Brasil melhor”.

A Presidente Executiva da 
Uvesp falou em nome de 8660 
vereadores do Estado: “o Go-
vernador Rodrigo Garcia, de um 
momento de muita sensibilidade, 
conversando com o nosso Presi-
dente Misiara, disse o quanto ele 
gosta do legislativo e o quanto ele 
gostaria de se aproximar do legis-
lativo e dos vereadores”.

Encerrando o painel e o dia de 
trabalhos do 5º Conexidades, o Go-

vernador Rodrigo Garcia 

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

Ex-Secretário de Desenvolvimento 
Regional  Marco Vinholi
foi o homenageado do 5º Conexidades

O Governador Rodrigo Garcia destacou o foco do ex-Secretario no municipalismo

Auditório cheio 
para acompanhar a 
entrega do troféu 
com participação 
do governador

zou como nunca a atividade 
do planejamento regio-
nal”, afi rmou Mar-

os desafi os que vão 
cada vez mais se apro-
fundando, como a pandemia 

vernador Rodrigo Garcia 

Auditório cheio 
para acompanhar a 
entrega do troféu 
com participação 
do governador

falou sobre a homenagem realizada 
ao ex-Secretário de Desenvolvimen-
to Regional. “O Vinholi veio para re-
novar o municipalismo deste Estado. 
Veio para pensar diferente, para fa-
zer mais e fazer melhor. E os resulta-
dos desse trabalho estão sendo vistos 
hoje em todo o Estado”.

Comentou também sobre al-
guns valores em que acredita para 
a administração pública e apresen-
tou alguns pontos da sua trajetó-
ria que fi zeram se dedicar às po-
liticas públicas. “Uma das coisas 
que aprendi nesse período é que a 
arte de governar não é individual, 
é coletiva. Cada vez mais a gente 
precisa de equipe, precisa compar-
tilhar decisões, porque as nossas 
decisões impactam a vida de mui-
tas pessoas”.

O Governador falou sobre a ne-
cessidade de se reformar o país. “O 
Brasil feito de cima para baixo não 
está dando certo. Nós precisamos 
construir agora um Brasil de baixo 
para cima. Ouvindo a sociedade, 
os mais jovens, as mulheres. Para 
que a gente consiga juntos, numa 
transição, repactuar tudo isso para 
que o dinheiro público seja volta-
do àquelas pessoas que mais preci-
sam e para que o estado brasileiro, 
como um todo, deixe de ser injusto, 
como ele é”.
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Aestância balneária de Gua-
rujá sediou, entre os dias 
07 a 11 de junho, o 5º CO-

NEXIDADES, evento criado pela
UVESP - União dos Vereadores do 
Estado de São Paulo, para ser um fó-
rum de debates sobre o futuro das ci-
dades, promovendo o encontro nacio-
nal de parceiros públicos e privados. 

A estância balneária de Guarujá 
sediou, entre os dias 07 a 11 de ju-
nho, o 5º CONEXIDADES, evento 
criado pela UVESP - União dos Ve-
readores do Estado de São Paulo. A 
Associação das Prefeituras das Cida-
des Estância do Estado e São Paulo 
– APRECESP teve participação des-
tacada nos debates de especialistas e 
na exposição dos municípios.

APRECESP participa do 5º Conexidades no Guarujá

Assessoria de Imprensa Aprecesp
imprensa@aprecesp.com.br

O 5º Conexidades trouxe 
para discussão assuntos 

relevantes, serviu de importante 
intercâmbio de experiências, 

além de proporcionar às nossas 
estâncias a oportunidade 

de apresentarem o que 
há de melhor no litoral e no 

interior paulistas ’

O presidente da APRECESP, 
Prefeito Marquinho Oliveira
(Morungaba), participou do pai-
nel: Turismo - Economia do Visi-
tante, na manhã do dia 08/06, com 
os seguintes convidados: Vinícius 
Lummertz - secretário de Turis-
mo e Viagens do Estado de São 
Paulo; Toni Sando - diretor-exe-
cutivo do São Paulo Convention e 
Visitor Bureau (SPC&VB); Muri-
lo Pinheiro - presidente da AMI-
TESP e Prefeito de Nazaré Paulis-
ta, Fernando Cunha - prefeito 
da estância de Olímpia e a prefei-
ta em exercício da cidade anfi triã, 
Adriana Machado. 

O estande da APRECESP/Turismo 
Paulista se tornou a “Casa das Estân-
cias Paulistas” ao receber prefeitos, vi-
ce-prefeitos, secretários e diretores de 
turismo, vereadores, representantes 
do governo estadual, entidades, par-
ceiros, agências e guias de turismo, 
além de compartilhar o material de 
divulgação das nossas estâncias. 

Em nosso estande, recebemos a 
visita do governador Rodrigo Gar-
cia que reforçou o compromisso do 
Governo Estadual com a APRECESP 
para fortalecer o turismo paulista na 
geração de empregos e renda, no dia 
10/06, quando foi recepcionado pelos 
prefeitos Leandro Corrêa (Brotas) e 
Adauto Oliveira (Joanópolis). 

O presidente Marquinho Olivei-
ra ainda prestigiou as equipes das 
quatorze estâncias paulistas presen-
tes no 5º Conexidades, visitando os 
estandes das estâncias de Águas da 
Prata, Águas de São Pedro, Barretos, 

Marquinho 
Oliveira •

Presidente da 
APRECESP 

e Prefeito 
de Morungaba

Batatais, Bragança Paulista, Brotas, 
Cunha, Guarujá, Holambra, Ibirá , 
Ibiúna, Mongaguá, Olímpia, Ribeirão 
Pires, São Roque, Santa Fé do Sul, 
São Sebastião, Serra Negra, Ubatuba 
e do Circuito das Águas Paulista. 

A entidade participou de debates com especialistas, contou com estande 
e recebeu os visitantes com o melhor do interior e litoral paulistas

• TURISMO •

Confi ra um 
resumo em nosso 
INSTAGRAM

• DEBATES • • EXPOSITORES  •

• GOVERNADOR •
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Durante o 5º Conexidades foi 
feito o lançamento ofi cial 
do livro “Refl exões sobre a 

Nova Lei de Licitações”, obra com 
refl exões técnicas sobre a legisla-
ção, elaborada por servidores do 
Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo. A publicação reúne ar-
tigos produzidos por servidores da 
área da fi scalização que buscaram 
comentar as alterações promovidas 
pela Lei nº 14.133/21. 

LIVRO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES

Mais uma vez sensacional 
evento, que teve uma 
crescente em relação ao 

ano passado, com muito mais gente 
participando. Muito produtivo, as 
palestras muito bacanas, o pessoal 
das cidades muito unido, trocando 
experiências e ideias. Aproveitando, 
lembro que no fi nal do próximo ano 
vem aí o primeiro zoológico de bi-
cho de pelúcia, em Tabatinga”. 
Marco Carvalho, Assessor 
de gabinete da Prefeitura
de Tabatinga 

TABATINGA

BASTOS

Estou participando pela primei-
ra vez no Conexidades. Que 
maravilha a intenção desse 

grande encontro de compartilhamen-
to de ideias, sugestão de trabalho entre 
a iniciativa privada e o setor público. 
Viemos participar para divulgar a nos-
sa cidade, para falar das riquezas de 
nossa querida Bastos, para falar sobre 
todos os processos que estão em curso 
para o futuro de nossa cidade”. 
Manoel Rosa, Prefeito de Bastos

APresidente Executiva da 
Uvesp, Silvia Melo, foi 
homenageada com o título 

de Cidadã Honorária do Guarujá. 
O projeto foi criado pelo Verea-
dor Sérgio Santa Cruz, que esteve 
presente na entrega junto com o 
Diretor da Escola do Legislativo 
do Guarujá, Renato Cardoso, e a 
Prefeita em exercício de Guarujá, 
Adriana Machado.

CIDADÃ GUARUJAENSE

Otávio Dorsi Junior, da re-
gional de Santos e Santini 
Candello Filho, da Regio-

ATENDIMENTO DO TCE-SP

nal São Paulo, foram alguns dos 
técnicos que fi zeram os atendimen-
tos e relatam: “Quem mais tem nos 
procurado são os vereadores e pre-
feitos de primeira legislatura. Te-
mas como licitações, o que se pode 
contratar, trâmite dos julgamentos 
e como funciona o tribunal, foram 
as dúvidas mais recentes. É inte-
ressante ressaltar que as mulheres 
que nos procuram, trazem quase 
sempre questões de gastos ligados 
a questões sociais”.

Primeira vez que 
participo do Co-
nexidades, evento 

organizado pela UVESP. 
Para mim, como segunda 
vez presidente da Câmara 
de Santo André, aqui é o 
lugar de conexão com ou-
tras realidades, com ou-
tras histórias, outras jorna-
das de outros municípios. 
É um evento que traz mo-

SANTO ANDRÉ

dernização, inovação, bus-
cando sempre a efi ciência 
da pública. Essa experiên-
cia vai somar em muito em 
valor para nossa gestão de 
inovação e modernização 
que já temos feito na Câ-
mara de Santo André”. 
Pedrinho Botaro, 
Presidente da 
Câmara Municipal 
de Santo André

OPrefeito de Ribeirão Preto, 
Duarte Nogueira, fez o lan-
çamento de seu livro “Ad-

DUARTE NOGUEIRA LANÇA LIVRO

ministração Pública, Desafi o e Solu-
ções”, no stand da UVESP, durante o 
5º Conexidades. Durante a tarde de 
autógrafos, houve a presença maciça 
de prefeitos e vereadores de diversos 
municípios paulistas. A obra conta 
as experiências do Prefeito durante 
o seu primeiro mandato, que ocorreu 
entre 2017 e 2020.
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ODetran.SP expôs os trabalhos 
que vem realizando na última 
edição do Conexidades, entre 

7 e 11 de junto. O evento reuniu mais 
de três mil pessoas, entre autoridades 
políticas e da iniciativa privada, e con-
tou com a presença do governador de 
São Paulo, Rodrigo Garcia. O even-
to, que foi organizado pela Uvesp 
(União dos Vereadores do Estado de 
São Paulo) está na sua quinta edição, 
e ocorreu na cidade do Guarujá.  

No espaço do Detran, telões e 
materiais impressos divulgavam as 
principais ações da autarquia, na 
educação do trânsito, digitalização 
dos serviços e com destaque para o 
Programa Respeito à Vida, que vem 
fazendo investimento recorde nos 
municípios paulistas. 

Um etilômetro foi disponibiliza-
do para que os visitantes pudessem 
testar e conhecer um pouco melhor 
o funcionamento do aparelho. Ou-
tros programas que têm abrangência 
nos municípios e vêm sendo desen-
volvidos pelo Detran também foram 
apresentados, como “Bem Te Vi “, 
“Educação Viária”, e Motofretista 
Seguro foram apresentados a todos 
que visitaram o estande. 

Detran.SP divulga Respeito à Vida 
durante o Conexidades
Em sua participação no 5º Conexidades, o Detran destacou o programa que atua 
na viabilização de ações com foco na redução de acidentes e fatalidades de trânsito

Outras novidades do Detran apre-
sentadas foram as novidades alia-
das à tecnologia, como o chatbot 
no Whatsapp, as novas ferramentas 
de integração digital, e a ampliação 
no alcance dos serviços para todo o 
estado, que hoje estão ao alcance de 
um smartphone. 

O Programa Respeito à Vida está 
disponibilizando mais de meio bilhão 
de reais para investimentos em inter-
venções viárias. O programa pretende 
atender a todos os municípios, desti-
nando verbas específi cas para as me-
lhorias solicitadas por cada um.

Desde abril, o governador Rodri-
go Garcia vem percorrendo o estado 
para anunciar repasses e investimen-
tos por meio do programa. As obras 
e trâmites já estão em andamento e 
vão acontecer ao longo do ano. 

Na plataforma digital do Res-
peito à Vida, as cidades es-
colhem as intervenções 

O Detran veio 
com um projeto 

inovador, que é o 
Respeito à Vida, 

um projeto em 
que o dinheiro que 

entra nos seus 
cofres, é revertido 

para respeitar a 
vida de todos’

que foram desenhadas para melhorar 
a segurança viária. São elas: recapea-
mento asfáltico, sinalização horizon-
tal e vertical, rampas de acessibilida-
de, faixas de pedestres, lombofaixas 
e lombadas, iluminação de faixas de 
pedestres, ciclofaixas e ciclovias, 
instalação de conjuntos semafóricos, 
gradis de proteção e cercamento, 
equipamentos de pintura e faixa. 

 As medidas adotadas dentro do 
programa têm reduzido efetivamente 
a mortalidade nos logradouros muni-
cipais do Estado de São Paulo. Nos 
últimos três anos, por exemplo, o 
Programa Respeito à Vida contribuiu 
para a diminuição de 7,5% no número 
de mortes no trânsito. Segundo dados 
do Infosiga, base de dados do progra-
ma, o total passou de 5,2 mil em 2018 
para 4,8 mil em 2021. Ou seja, 400 
vidas foram salvas no período. 

“A lógica da gestão do fundo de 
multas deve ser a mesma da 

tributação. Da mesma 
forma que imposto 

deve ser revertido 
em benefícios para 
a população em 
obras e serviços, 
dinheiro arrecadado 
com multas precisa 

servir de combustí-
vel para a realização de 

campanhas educativas e 
intervenções de segurança viária”, 

destaca Neto Mascellani, diretor-
-presidente do Detran.SP. 

A participação do Detran como 
um dos 93 expositores foi destacada 
pelo presidente da Uvesp, Sebastião 
Misiara, que ressaltou o Programa 
Respeito à Vida como um projeto 

Thomaz Fernandes
Detran.SP

O teste do elitômetro foi realizado durante o Conexidades

Respeito à Vida:
dinheiro das multas 
sendo revertido para as 
cidades investirem em 
intervenções viárias

Visitação intensa no estande do Detran.SP durante todo o evento
Os gerentes Mauro Voltarelli e Roberta Mestieri além do jornalista 
William Lopes, receberam o Governador Rodrigo Garcia no estande do Detran.SP

Na plataforma digital do Res-
peito à Vida, as cidades es-
colhem as intervenções 

multas deve ser a mesma da 
tributação. Da mesma 

forma que imposto 
deve ser revertido 
em benefícios para 

com multas precisa 
servir de combustí-

vel para a realização de 
campanhas educativas e 

• RESPEITO À VIDA •

• CONEXIDADES •

de grande importância. “O Detran 
veio com um projeto inovador, que 
é o Respeito à Vida, um projeto em 
que o dinheiro que entra nos seus 
cofres, é revertido para respeitar a 
vida de todos. Estão de parabéns, 
quero cumprimentar toda a equipe e 
agradecer à equipe que esteve aqui, 
transmitindo o que é a grandiosidade 
desse projeto”, disse. 

O estande do Detran.SP contou 
com a visita do Governador Rodrigo 
e teve a exibição de vídeos, até mes-
mo um etilômetro e material gráfi co 
para divulgação.

 “A presença do Detran aqui foi 
muito importante, a gente trouxe a 
nossa cara municipalista, falou dos 
nossos trabalhos, como o Respeito 
à Vida, dos nossos programas de 
educação e também do Motofretis-
ta Seguro. São programas voltados 
para os municípios que estão aqui. 
Creio que no Conexidades, a força é 
essa, o municipalismo”, disse Mauro 
Voltarelli, gerente de Educação para 
o Trânsito do Detran. SP. 
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Causa animal e representatividade    feminina são enfatizados
no último dia do encontro de    agentes públicos e privados

OVereador da Praia Grande, 
Cadu Barbosa, um dos gran-
des defensores da causa ani-

mal na vereança, abriu o painel co-
mentando que, em São Paulo, 185 
vereadores foram eleitos no último 
pleito por defenderem o tema, es-
tando todos entre os cinco primeiros 
colocados em número de votos em 
seus municípios.

O vereador lembra que a relação 
dos seres humanos com os animais 
anteriormente, era totalmente dife-
rente da de hoje, que traz os ani-
mais de pequeno porte para dentro 
de casa, passando a tratá-los com 
membros da família. 

“Nosso tema traz a luz para neces-
sidade da castração”, diz ele convi-
dando o colega de São Vicente para 
fala sobre o a importância dessa ação. 

Dr. Erick, que é veterinário, tra-
balha com castração desde 2001 e 
diz que a falta de políticas públicas 

conheçam o trabalho que as mulheres 
fazem nesses locais. Segundo Cris-
tiana, 87% das presidentes de rua de 
Paraisópolis são mulheres. “Elas em-
preendem, elas fazem a gestão da co-
munidade, elas cuidam das crianças, 
elas fazem acontecer ali dentro”

A empresária também explanou 
sobre o projeto de um reality show 
de impacto social positivo, que visa 
atender as pessoas que moram em co-
munidades no Brasil.

“É uma realidade que a gente 
pode mudar agindo, na prática. Se 
a gente fi zer cada um pouquinho, as 
coisas acontecem”.

A Embaixadora para a Paz, Ma-
ria Aparecida Pinto ratifi cou o ter-
mo sem fronteiras que nomeia o 
painel dizendo que: “sem fronteira, 
é sem fronteira de racismo, de fome, 

de preconceito. Favela não é carên-
cia, favela é potência”.

Cidinha Raiz também abordou o 
projeto de jogos de futsal para me-
ninas pretas, LGBTQ+ e de periferia 
que já conta com 16 times e tem 240 
meninas sendo atendidas neste ano.

Em seguida, falou também a Co-
ordenadora de Estudos, treinamento e 
estratégias eleitorais e políticas, Gaby 
Morais, que afi rmou que é preciso 
discutir como é que se muda o qua-
dro de representatividade feminina. 
“Nós precisamos mudar esse quadro. 
Nós temos que nos unir. Não serve 
mais falar precisamos de mais mulhe-
res na política, precisamos ampliar a 
participação das mulheres na política, 
nós precisamos atuar de fato, ajudar 
a nossa companheira, olhar para ela e 
ver o que ela precisa”.

Marta Lìvia, que estava median-
do o painel, também falou sobre re-
presentatividade. “A gente precisa da 
representatividade feminina, precisa 
do fortalecimento, a gente precisa de 
muito mais mulheres. Mas a gente 
precisa, também, fortalecer aquelas 
que estão aí, enfrentando seus man-
datos, a violência, as difi culdades di-
árias. E é para isso que a gente tem 
que estar unida”.

A representante da Virada Femini-
na ainda salientou que: “a boa gestão 
não tem sexo, ela é boa. O que a gen-
te espera é a equidade no parlamen-
to. É isso que a gente espera, é por 
isso que a gente luta”.

A fala da Autora do Projeto In-
ternacional Virada do Bem, Adria-

no setor, que tirava antes os animais 
das ruas, enviando-os aos centros de 
zoonose e realizando a eutanásia. De 
alguns anos para cá essa ação não é 
mais legal. 

“Em 2020 chegamos a realizar 
mais de 2000 castrações, que são 
sobretudo um controle de vetores de 
doenças transmissíveis por animais, 
além de trazer o bem-estar animal. Os 
prefeitos precisam ter, o mais rápido 
possível esse entendimento”, comen-
tou ele.

Sônia Modena, vereadora de Mogi 
Mirim, uma forte ativista da causa, 
conseguiu através de um intenso tra-
balho, atendimento médico diário, 
pelas manhãs, para animais. A verea-
dora fez a exibição de um vídeo sobre 
os animais abandonados em seu mu-
nicípio altamente impactante, que fez 
várias pessoas verterem lágrimas.

O Vereador de São Caetano do 
Sul, Ubiratan Figueiredo, comentou 
que sempre teve como bandeira a 
luta a favor dos animais, e por isso 
criou a ONG SOS Cidadania Ani-
mal, oferecendo consultas e procedi-
mentos a baixo custo, e com verba 
transferida da prefeitura, realizaram 
castração e vacinação. 

Priscila Finamori, vereadora de 
Louveira, está no seu segundo man-
dato e é fundadora da ONG AMÁ-
-LO, hoje com 300 animais acolhidos 
e trabalham com o projeto CED (Cap-
tura, Esterilização e Devolução de fe-
linos), que são vacinados e devolvi-
dos para o mesmo local onde foram 
capturados. O projeto tem patrocínio 
de empresas privadas. A vereadora 
comenta que é preciso sensibilizar os 
prefeitos para essa causa. 

O vereador Cadu concluiu o pai-
nel falando da necessidade não ape-
nas de mostrar os problemas que 
permeiam a Causa Animal, mas de 
apresentar soluções, como o projeto 
IBEA que pode, em parceria com a 
prefeitura, desenvolver planos de 
planejamento e ações. 

Compuseram o painel: a Presi-
dente Executiva da Uvesp, Silvia 
Melo, a Presidente da Virada Inter-
nacional Feminina e do Conselho 
Superior Feminino da FIESP, Marta 
Livia, a Empresária, empreendedo-
ra, palestrante e escritora, Cristia-
na Arcangeli, a Coordenadora de 
Estudos, treinamento e estratégias 
eleitorais e políticas, Gaby Morais, 
a Fundadora do projeto Renda na 

Rua, Autora do Projeto Internacio-
nal em parceria com a embaixada 
da Síria – Virada do Bem e Mem-
bro do Conselho Superior da Fiesp, 
Adriana Restum, a Embaixadora 
para a Paz, Maria Aparecida Pin-
to - Cidinha Raiz, a Vice-Presi-
dente da Uvesp, Sonia Beolchi, a 
Coordenadora da Uniespp, Mari 
Kaypó, e a Presidente do CEAME, 
Dalva Christofoletti.

A Presidente Executiva da Uvesp 
abriu o programa reforçando a ne-
cessidade de ampliar esse debate em 
todos os eventos. “A causa da mu-
lher não tem como fi car de fora de 
nenhuma pauta mais. A mulher tem 
que estar em todos os temas, na pau-
ta principal do evento e não em uma 
pauta separada”.

E, por fi m, falou sobre o trabalho 
social da La’Brizza, empresa de cos-
méticos de São José do Rio Preto que, 
em parceria com as prefeituras, leva 
uma carreta para proporcionar trata-
mentos de beleza às mulheres de co-
munidades carentes. 

Marta Lívia ressaltou que a Vi-
rada feminina não tem partidos, ela 
tem partida. “Partiu vitória, partiu 
sororidade, partiu respeito. É isso que 
a gente quer”. E acrescentou: “nós 
vamos lá ajudar vocês com nosso 
conhecimento, nossa competência e 
nossa capacidade”.

Em sua fala ainda disse que é 
importante trocar o competir pelo 
compartilhar. “A vez e a voz é nos-
sa, mas a mão tem que ser de todas 
nós unidas”.

A Presidente da CEAME falou 
sobre o respeito que tem com os 
gestores, prefeitos, vereadores, pri-
meiras damas que saem da zona de 
conforto para ir cuidar do coletivo 
e comentou que isso mantem sua 
esperança. “O que move a gente é 
a esperança. Se a gente acreditar, a 
gente chega lá”.

Cristiana Arcangeli apresentou 
um projeto que começou em 2020, a 
pedido do Ministério Público, contra 
a violência contra a mulher focado no 
empreendedorismo.

“Empreender liberta. Afi nal de 
contas, se a gente empreender, a gen-
te pode ter a nossas escolhas, pode 
tomar nossas decisões, e mais do que 
tudo tem liberdade de tempo”.

O projeto Comunidades A1000 
apoia e dá espaço para que as pessoas 

na Restum, esteve focada na ne-
cessidade da inclusão de mulheres 
que vivem em situação de extrema 
vulnerabilidade. “Para tirar essas 
mulheres da situação de rua é gera-
ção de emprego. Nosso projeto é ser 
geradores de oportunidades. Nós 
queremos que essas mulheres saiam 
da rua com a sua família, porque a 
gente não muda a vida de uma mu-
lher, muda de uma família”. 

Encerrando o painel, Mari Kayapó 
explanou sobre a inclusão das mulhe-
res indígenas, com um projeto que 
visa valorizar o artesanto e oferecer 
futebol para as meninas.

Da esquerda para a direita: Val Barbieri, Eduardo Ricci, Marcia Maturo, Mariene Maia, Marcia Campos, Ubiratan Figueiredo, 
Gustavo Palmieri, Sebastião Misiara, Cadu Barbosa, Silvia Melo, Sonia Módena, Priscila Finamore e Valdir Galupo

Da esquerda para a direita: Mari Kaypó, Cristiana Arcangeli, 
Aparecida Pinto - Cidinha Raiz, Adriana Machado, Marta Livia, Silvia Melo, 
Dalva Christofoletti, Sonia Beolchi, Gaby Morais e Adriana Restum

O vereador Cadu Barbosa reforçou 
a necessidade de se apresentar soluções 
para a Causa Animal nos municípios

A empresária Cristiana Arcangeli 
destacou projetos que vêm sendo 
feitos em prol do empreendedorismo 
feminino nas comunidades

• MULHERES 
SEM FRONTEIRAS •

Os dois painéis evidenciaram a necessidade de, não só dar        voz, como também realizar projetos concretos pelas causas

A causa da 
mulher não tem 

como ficar de 
fora de nenhuma 

pauta mais. 
A mulher tem 
que estar em 

todos os temas, 
na pauta 
principal 

do evento e 
não em uma 

pauta separada’ Nosso projeto 
é ser geradores 

de oportunidades. 
Nós queremos 

que essas 
mulheres saiam 

da rua com a sua 
família, porque a 
gente não muda 

a vida de uma 
mulher, muda de 

uma família’

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br
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Amesa do painel que abordou 
“A Tecnologia na Geração 
de Empregos do Futuro” 

foi composta, além do palestran-
te Caio Cristófalo, Coordenador 
do Programa Conecta SP do In-
vestSP, pela Presidente Executiva 
da Uvesp, Silvia Melo, a Prefeita 
em exercício de Guarujá, Adriana 
Machado, a Presidente da Virada 
Internacional Feminina e do Con-
selho Superior Feminino da FIESP, 
Maria Livia, a Empresária, empre-
endedora, palestrante e escritora, 
Cristiana Arcangeli, a Autora do 
Projeto Internacional em parceria 
com a embaixada da Síria – Vira-
da do Bem e Membro do Conselho 
Superior da Fiesp, Adriana Res-
tum, o Ministro do TCU, Augusto 
Nardes, o Secretário de Governo 
do Estado de São Paulo, Marcos 
Penido, o Presidente da UVB, Gil-
son Conzatti, e o Vereador Sérgio 
Santa Cruz de Guarujá.

5º Conexidades se encerra falando 
de tecnologia para geração de empregos
Além do painel sobre tecnologia 5G, a última sessão do evento reforçou a importância 
de fortalecer os poderes municipais

Cristófalo iniciou sua explanação 
ressaltando que o Invest SP oferece 
o suporte no contato com o Gover-
no do Estado. “Fazemos essa ponte 
entre os setores privados e público. 
A gente acompanha todos os inves-
tidores que chegam aqui no Estado 
querendo investir, abrir uma fábrica. 
A gente tem toda uma atuação para 
promover a geração de renda e em-
prego diretamente junto ao poder lo-
cal e prefeituras são os nossos maio-
res parceiros”.

Sobre a tecnologia 5G, o Coorde-
nador do Conecta SP afi rmou que é 
uma ferramenta que, nos próximos 
5 anos, estará em todos os lugares. 
O 5G é a quinta geração de internet, 
que tem capacidade de transmitir da-
dos com vários tipos de aplicação, 
promovendo uma revolução na eco-
nomia, nas fabricas e nos campos.

“Geração adicional de renda em 
vários setores, porque a internet está 
em quase todos os lugares hoje em 
dia. A gente não vive sem o celular. 

A gente 
tem toda 

uma atuação 
para promover 

a geração de 
renda e emprego 

diretamente junto 
ao poder local e 

prefeituras são os 
nossos maiores 

parceiros’

E isso vai gerar uma expectativa de 
negócios, de investimento”.

O palestrante apontou ainda que 
houve um crescimento exponencial 
no ano passado de empregos no se-
tor, e a pandemia acelerou esse pro-
cesso. Além disso, enxerga como 
uma oportunidade que as prefeituras 
têm que aproveitar para gerar empre-
go e renda em seus municípios.

O programa Conecta SP foi criado 
pelo Governo do Estado para acele-
rar a implantação do 5G e prevê que 
a InvestSP dê suporte aos municípios 
no processo de modernização das le-
gislações, oferecendo serviços como 
indicação de texto padrão, apoio téc-
nico e treinamento dos gestores.

Após a quarta manhã de pai-
néis do Conexidades, o encontro de 
agentes públicos e privados encer-
rou sua programação em Guarujá. 
O Presidente da UVB, Gilson Con-
zatti, abriu a sessão afi rmando que a 
mensagem que se leva é de união, de 
unidade, de construção. “De pensar 
um Brasil mais desenvolvido, mais 
inovador, mais transparente, mais 
ético e muito mais comprometido 
pelos homens e mulheres que fazem 
a gestão municipal e também nos le-
gislativos municipais”.

Em seguida, o Ministro do TCU 
reforçou que as demandas observa-
das no evento são as mesmas: de ge-
rar empregos, criar oportunidades. E 
acrescentou: “todas as demandas que 
foram aqui colocadas são decorren-
tes de um crescimento desorganiza-

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

Encerrou ofi cialmente a quinta edi-
ção do Conexidades o Presidente do 
Conselho Administrativo, Sebastião 
Misiara, reafi rmando que o vereador 
precisa, cada vez mais, se capacitar 
para enfrentar as novas legislações que 
são um desafi o: o vereador tem que 
ser o partícipe do desenvolvimento. A 
nossa luta não tem fi m e é necessária 
que seja cada dia entendida, estudada e 
empregada no município”.

O encerramento contou ainda 
com homenagens aos representantes 
da Uvesp pela Secretaria de Turismo 
de Guarujá e a Virada Feminina, as-
sim como a entrega do Troféu Cone-
xidades à Prefeita de Guarujá.

Da esquerda para a direita: Juliana Farah, Marta Livia, Gilson Conzatti, Adriana Machado, Marcos Penido, Sebastião Misiara, 
Silvia Melo, Caio Cristófalo, Augusto Nardes, Adriana Restum, Dalva Christofoletti e Sérgio Santa Cruz | 

Caio Cristófalo explanou sobre 
a tecnologia 5G e a necessidade 
de se adaptar a legislação 

Marcos Penido frisou que o encontro 
foi mais um momento de divisão de 
conhecimento e troca de ideias

• ENCERRAMENTO 
COMEMORA MAIS UMA 
EDIÇÃO DE SUCESSO •

do do conjunto da população e nós 
não temos capacidade de fazer trans-
versalidade nem organizar o país”. 

Sobre os cinco dias de evento, a 
Prefeita em exercício de Guarujá, 
Adriana Machado, afi rmou: “conse-
gui tirar um pouquinho de cada um 
e fazer disso meu combustível. Para 
conseguir tirar dos exemplos, a força 
que eu preciso”.

Representando o Governo do Es-
tado, Marcos Penido falou das esco-
lhas que o governo fez, principalmen-
te pelo desenvolvimento sustentável. 
“Não adianta querer fazer política 
pública no Palácio dos Bandeirantes, 
longe das cidades, porque ela não vai 
se tornar realidade. É através do bra-
ço dos municípios, é através do braço 
dos representantes do legislativo mu-
nicipal, que fazemos a efetiva mudan-
ça, revolução da política pública che-
gar aqueles que mais precisam”.




