
SÃO CARLOS RECEBE O MAIOR ENCONTRO DE PARCEIROS 
PÚBLICOS PRIVADOS DO ESTADO – O CONEXIDADES

 “Esse evento nasceu da necessidade colocada por agentes públicos de se discutir, um 

modelo de administração voltada para o futuro, onde se exige interação, respostas em tempo real e 

pensando na qualidade de vida da população”, afirmou o presidente da Uvesp, Sebastião Misiara, 

que, com apoio da Ademesp – Associação de Desenvolvimento dos Municípios do Estado de São 

Paulo e União dos Vereadores do Brasil, abre o II Conexidades que acontecerá de 04 a 08 de junho 

em São Carlos, no Centro de Convenções CENACON.

 “O local e o global são uma realidade única, por isso, o Conexidades coloca no seu radar, as 

“Cidades Inteligentes”, que deverá ficar conectada com todos os modelos de administração pública 

do mundo, admite o presidente da União dos Vereadores do Brasil, Gilson Conzatti.

 “Esse é o século dos municípios. Assistiremos todos a um processo de fortalecimento e de 

autonomia do poder local para operar políticas públicas e ampliar a disposição das pessoas em 

permanecer em suas cidades. O Conexidades pensa em estratégias para municiar os prefeitos, 

vereadores e empresários a juntarem esforços para isso”, afirma a jornalista Silvia Melo, 

coordenadora geral do Conexidades. 

 “Surge um novo mundo na política e no jeito de governar, após as eleições de 2018. É preciso 

estar conectado com essa realidade”, sugere o professor Luis Mário Machado, presidente da 

Ademesp e coordenador da Sala dos Municípios.

 Quatro eixos serão desenvolvidos no Conexidades, com mais de 20 palestrantes e apoio 

técnico de um grupo de profissionais especializados em várias áreas. Sustentabilidade e Educação; 

Direito Público e Transparência na Administração Pública; Tecnologia e Inovação; Turismo e 

Mobilidade Urbana.

 Importantes instituições estão envolvidas no Conexidades: Tribunal de Contas da União, 

Tribunal de Contas do Estado, Controladoria Geral da União, Funasa, Observatório Social Brasileiro, 

Ministério Público do Estado de São Paulo, Ministério Público de Contas, Unidestinos, Frente 

Parlamentar Mista em Apoio ao Turismo, Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, Frente 

Parlamentar em Apoio aos Municípios, Frente Parlamentar dos Consórcios Públicos, Oficina 

Municipal, Ministério do Turismo, Secretaria de Infraestrutura e  Meio Ambiente, Cetesb, Global 

Council Sales Marketing,  entre outras.

 Como a espinha dorsal da questão urbana é o saneamento básico, capítulo especial será 

dedicado a esse tema, em trabalho conjunto com o turismo, porque no processo de crescimento 

desordenado, com infraestrutura abaixo da média, ela destrói o patrimônio paisagístico e perde o 

dinamismo turístico. A participação dos deputados federais Geninho Zuliani e Herculano Passos é 

certa na direção dos dois painéis.

 O impasse entre teoria e prática na questão da transparência na administração publica, 

merecerá atenção especial dos representantes de todos os órgãos de fiscalização e uma 

apresentação do manual “Política de Governança” pelo Ministro Augusto Nardes, do Tribunal de 

Contas da União.

 As inscrições podem ser feitas pelo site www.conexidades.com.br. 
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