
 

 

Financiamento das cidades é tema da quarta edição do maior 

evento sobre sustentabilidade urbana do Brasil 

“Reinventar o financiamento e a governança das cidades” é o tema 

do IV Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável 

(EMDS), promovido pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP). O evento 
será realizado de 24 a 28 de abril, no Estádio Nacional Mané 

Garrincha, em Brasília/DF, com atividades voltadas à nova geração 

de prefeitos e temáticas totalmente alinhadas à vida e aos problemas 

dos municípios. 

Construído com base no contexto atual, de dificuldades financeiras 

das cidades, o tema foi pensado para promover o diálogo com a nova 

geração de prefeitos para que pactuem alternativas para o 

enfrentamento da grave situação fiscal dos municípios brasileiros. Os 

debates serão norteados pelos eixos temáticos: • Serviços e políticas 

públicas como direitos da cidadania; • Cidades inteligentes, 

inovadoras, democráticas e transparentes; • Direito à Cidade; • 

Repactuação federativa, consorciamento e desenvolvimento regional; 

• Qualidade e eficiência na gestão pública e a judicialização da 

escassez; • Agenda urbana global e mudanças climáticas; • Incentivo 

à economia local, empreendedorismo, emprego, trabalho e renda. 

São esperados mais de 500 governantes locais, além de mais de 10 

mil participantes, entre os quais: governadores, deputados, 

senadores, ministros, autoridades do poder judiciário, secretários 

municipais e estaduais e acadêmicos. 

O maior evento sobre sustentabilidade urbana do país reunirá, ainda, 

mais de mil palestrantes que estimularão a participação em 

atividades como Arena de Diálogos, TED-alike, Salas Temáticas, 
debates da Praça de Boas Práticas, conversas no Ponto de Encontro e 

na Expo Cidades, a feira de oportunidades e soluções inovadoras, 

instalada na entrada do IV EMDS. 

III EMDS: 

Em 2015, o III EMDS reuniu 9.458 pessoas, 512 prefeitos, três 

governadores, 15 ministros e 52 deputados e senadores. 1507 
municípios estavam representados no evento, além de 17 delegações 

estrangeiras dos cinco continentes. A terceira edição do EMDS contou 

com o apoio de 109 instituições nacionais e internacionais. 
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Sobre a FNP: 

Fundada em 1989, a FNP é a única entidade municipalista nacional 

dirigida exclusivamente por prefeitas e prefeitos em exercício dos 
seus mandatos. Tem como foco de atuação os 658 municípios 

brasileiros, que abrangem 100% das capitais e contemplam 68% dos 

habitantes e 80% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. 

Serviço: 

Coordenação de Comunicação FNP 

Contato: (61) 3044-9826  

paula.aguiar@fnp.org.br 

 

 

 

 


