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Aconteceu hoje (28/03), a partir das 9 horas, no auditório do Paço Municipal de Francisco
Morato, o evento "Pessoas no centro das políticas públicas - O protagonismo dos municípios
na implementação da Agenda 2030", que marcou também o lançamento da estratégia "Morato
inclusiva e sustentável",
O evento, que foi realizado pela Prefeitura de Francisco Morato com apoio institucional do
Onu-habitat, UNESCO, da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e Estratégia ODS, com apoio
técnico da Fundação Instituto de Administração (FIA), serviu para a assinatura da declaração
oficial de comprometimento do município de Francisco Morato com a Agenda 2030 para o
desenvolvimento sustentável, que estabelece o compromisso do município com a elaboração
e implementação de políticas públicas inclusivas e sustentáveis alinhadas com o ODS 11, a
nova Agenda Urbana da ONU e o arcabouço nacional e internacional de direitos humanos.
Foram realizados painéis temáticos com convidados nacionais e internacionais sobre temas
fundamentais para a implementação da Agenda 2030 a nível local, como o estabelecimento
de parcerias e governança multinível, instrumentos institucionais para localização dos ODS e
estratégias de antidiscriminação para "Não deixar ninguém para trás".
A mediadora dos paineis foi Karina Gomes, diretora-executiva da Local Change Assessoria e
Consultora da Fundação Instituto de Administração (FIA) e mentora do Programa Municipal de
Implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável de Francisco Morato.
A abertura das discussões foi feita pela prefeita Renata Sene, que abordou o tema
"Construindo juntos um futuro sustentável", e os temas discutidos nos paineis:
Apresentação da Estratégia Morato Inclusiva e Sustentável
Convidados: Rosemeire Oliveira, diretora da Gerência Municipal da Prefeitura de Francisco
Morato (presencial), Karina Gomes, diretora-executiva da Local Change Assessoria e mentora
do Plano Estratégico de Elaboração do Programa Municipal de Implementação da Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável (FIA) (presencial).
Parcerias para o desenvolvimento urbano sustentável: Do local para o global:
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Convidados: Paula Zacarias, analista de Programas do ONU-Habitat no Brasil (remota), Fábio
Eon, coordenador de Programas para Ciências Sociais e Humanas da UNESCO no Brasil
(remota), Ana Paula Fava, coordenadora Executiva da Comissão Estadual para os Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável do Governo do Estado de São Paulo (remota), Ellen
Benedetti, secretária municipal de Planejamento de Niterói (RJ) (remota).
"Estratégias de implementação da Agenda 2030 nas cidades: Caminhos para uma
governança multinível"
Convidados: Sarah Habersack, diretora do Projeto
ANDUS - Apoio à Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável - GIZ (Agência
de Cooperação Alemã) (remota), Rômulo Paes de Sousa, coordenador do Grupo de Pesquisa
Políticas de Saúde e Proteção Social, Fiocruz (presencial), Jorge Abrahão, coordenador Geral
do Instituto Cidades Sustentáveis (presencial), Izaias José de Santana, prefeito de Jacareí
(presencial).
"Não deixar ninguém para trás: Pessoas no centro das políticas públicas".
Convidados: Klaus Starl, Diretor do Centro Internacional da UNESCO para a Promoção dos
Direitos Humanos aos Níveis Local e Regional (Graz, Áustria) (remota), Wagner Carneiro de
Santana, secretário da Assistência Social de Francisco Morato (presencial), Pablo Yañes
(remoto do Chile), Débora Oliveira Cerazza Ferreira, presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher de Francisco Morato (presencial).
Também participaram como convidados Edvaldo Nogueira, prefeito de Aracaju (SE),
presidente da FNP (presencial), Denise Verdade, assessora do Programa de Cooperação da
Delegação da União Europeia (UE) no Brasil (remoto).
Representando a cidade de Francisco Morato, participaram do evento a prefeita Renata Sene,
o vice-prefeito, Ildo Gusmão, os veredaores Adriano Fernandes, Agnaldo Vidali, Anderson da
Auto Escola, Edson Nepomuceno, Jailton Santos, Jair Sene, Pastor Jorge Gabriel e Rodrigo
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Marrone, e os secretários e secretárias municipais.
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