Seminário Virtual de Capacitação Política:
Gestão Pública Municipal | 10 a 16 de junho de 2021
A parceria estratégica entre a Fundação Konrad Adenauer no Brasil (KAS Brasil) e o Secretariado
Nacional do PSDB (PSDB-Mulher) oferece uma oportunidade única de capacitação, interagindo com
quatro especialistas renomados e três expoentes da liderança feminina do PSDB em um formato
inovador e participativo.
Vamos conhecer o estado da arte de três temas essenciais para a gestão pública e compartilhar
interativamente as experiências práticas de prefeitas de segundo mandato do PSDB em um seminário
virtual exclusivo para convidadas.
Formato: Três módulos de encontros virtuais ao vivo via Zoom
Público-alvo: 55 prefeitas e 64 vice-prefeitas
Datas: 10, 14 e 16 de junho de 2021
10, 14 e 16/05
(16:30 – 17:00)

Módulo I

|

Horário: 17h – 19h30

Letramento digital (Atividade Opcional)
Aprendizado sobre o uso do Zoom e suas principais ferramentas
Políticas Públicas e Gestão Municipal
Abertura institucional KAS Brasil e PSDB-Mulher | 10 min
Dinâmica de Aquecimento em pequenos grupos | 10 min

10 de junho
(17h – 19h30)

José Mário Brasiliense, Fundador e Diretor-presidente da Oficina
Municipal | 45min
Interação com palestrante | 25 min
Raquel Lyra, Prefeita de Caruaru (PE) e presidente estadual do PSDB
| 30 min
Interação com palestrante | 20 min
Encerramento |10 min
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Módulo II

Introdução à Gestão Orçamentária Municipal
Abertura e aquecimento em pequenos grupos | 10 min

14 de junho
(17h – 19h30)

Valdemir Pires, Economista e pesquisador sobre gasto público
municipal e transparência | 60 min em dois momentos de 30 min
permeados por interação com palestrante | 20 min
Paula Mascarenhas, prefeitas de Pelotas (RS) | 30 min
Interação com palestrante | 20 min
Encerramento | 10 min

Módulo III

A Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS): implementação em escala local
Abertura e aquecimento em pequenos grupos | 10 min
Zuleica Goulart, Coordenadora da Programa Cidades Sustentáveis |
30 min

16 de junho
(17h – 19h30)

ODS 5: O compromisso das prefeituras com a igualdade de gênero
e o empoderamento de meninas e mulheres
Michelle Ferreti, diretora e cofundadora do Instituto Alziras | 15
min
Breakout Sessions com divisão temática – Qual é o seu ODS?
| 30 min
Cinthia Ribeiro, prefeita de Palmas (TO) | 30 min
Interação com Palestrante | 20 min
Encerramento do programa | 15 min
Foto coletiva e Check-out de participantes via chat
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