
 
 "Espaço Municipalista: 

a Água e o Mundo" 
DIAS 18 a 23 de Março de 2018 

Local: Sede da CNM – Confederação Nacional de 

Municípios – SGAN, Quadra 601, Módulo N – Brasília/DF 

 

 

I. Justificativa 

 

O Fórum Mundial da Água é o maior evento global sobre o tema água e é 

organizado pelo Conselho Mundial da Água, uma organização internacional 

que realizará a 8ª edição pela primeira vez na América Latina, em Brasília, 

nos dias 18 a 23 de março de 2018. 

 

Considerando que este tema é de extrema importância para os Municípios, 

mas a capacidade de participação dos gestores locais é limitada, a 

Confederação Nacional de Municípios sediará no mesmo período o “Espaço 

Municipalista: A Água e o Mundo”. O evento será paralelo ao 8º Fórum 

Mundial de Água, e reunirá centenas de autoridades brasileiras (prefeitos, 

secretários e presidentes de entidades estaduais) e da América Latina, 

debatendo e buscando soluções sobre os desafios que o tema Água impõe 

aos Municípios, seja pela escassez, pelo excesso ou pelo grande desafio de 

levar água potável para toda a população brasileira de maneira sustentável. 

 

 

II. Objetivos  

 

Objetivo geral: contribuir para o diálogo do processo decisório sobre o tema 

água em nível local e regional, buscando conhecer novas tecnologias e boas 

práticas no Brasil e América Latina.  

 

Objetios específicos:  

 



 Agregar gestores locais e internacionais para debater sobre os desafios 

da gestão da água; 

 Propiciar participação aberta e democrática de váios atores de 

diferentes setores, desde gestores públicos, setor empresarial, 

sociedade civil, escolas, dentre outros; 

 Difundir novas tecnologias relacionadas ao uso da água; 

 Apresentar boas práticas nacionais e internacionais que estimulem o 

uso racional e sustetável da água; 

 

 

III. Público alvo 

 

Prefeitos e vice-prefeitos do Brasil e da América Latina, vereadores, 

servidores públicos, gestores públicos em geral, sociedade civil organizada e 

setor empresarial. 

 

IV. Estratégias de divulgação e organização 

 

Mailling, sms, hotsite, divulgação em eventos da CNM e outros meios de 

comunicação como site, redes sociais, rádio, dentre outros. 

 

 

V. Cronograma das ações 

 

Em elaboração. 

 

VI. Programação Preliminar 

 

 
DIA 19 DE MARÇO 
 
Manhã 

Abertura 
Local: Plenário (Salão Nobre) 
Mesa de autoridades: Agência Nacional de Água, Ministério do Meio Ambiente, Ministério 
das Cidades,  (ANA), Sarney Filho (MMA), Bruno Araújo (MCIDADES), Ministério da Saúde, 
Organização das Nações Unidas. 
 
Mesa 1: Financiamento do Saneamento – 
 
Palestrantes: MCIDADES, Funasa, ONU - PNUD , CAF – CAIXA, BNDES –  

 
Tarde  
Mesa 2: Reúso da Água: desafios e oportunidades  
 



Palestrantes: Centro Internacional de Referência em Reúso de Água,  Abes, MMA, 
MCIDADES, DEPUTADOS. 
 
DIA 20 DE MARÇO 
Fórum de Mulheres Municipalistas 
 
Manhã:  
Mesa 3: 1 prefeita de cada região para falar sobre os problemas de suas regiões e suas 
boas-práticas (locais e internacionais)  
 
Tarde:  
Mesa 4: Secretárias de diversas áreas para trabalhar a água de forma integrada  
 
DIA 21 
Manhã 

 
Mesa 5: Dessalinização: estudos de caso e oportunidades 
Palestrantes: DNOCS; representante do Programa Nacional de Água e Energia Renovável 
de Israel, Abes, empresas. 

 
Mesa 6:  Apresentação de artigos: estudos de caso de Municípios 
Tema: soluções inovadoras em saneamento para Municípios pequenos 
 
Tarde 
Mesa 7: ODS – o que são, como identificá-los e implantá-los nas políticas públicas locais 
Local: Salas moduláveis 
Palestrantes: convites em elaboração 
 
DIA 22 
Manhã 
 
Mesa 8: Controle de Perdas e o Enfrentamento da Escassez Hídrica 
Palestrantes: SABESP - representante da Câmara Temática de Gestão de Perdas da ABES, 
representante da ANEEL, ANA, empresas. 
 
 
Tarde  
Mesa 9: Saneamento Rural: soluções isoladas e compartilhadas 
Palestrantes: FUNASA, Embrapa, ASA, empresas, Federação da Agricultura e Pecuária 
 
DIA 23 
Manhã 
Encerramento – Atividade cultural e Mesa de autoridades 
 

FORMA de PARTICIPAÇÃO   –   ATRAVÉS DE  PATROCÍNIO   
  
Cota 1 (UM) = R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) 

Contrapartidas: 

● Espaço físico de 16m2 para montagem de estande na área da Exposição, 

com montagem básica (vide abaixo); 

● Espaço para palestra na Programação Oficial de 45 minutos; 

● Logomarca da Entidade no material visual e gráfico (convites,Programação 

Oficial, pastas e blocos de anotações); 

● Logomarca no Painel de Fundo do palco no Auditório; 



● Logomarca nas placas de orientação para os acessos no prédio da CNM; 

● Material gráfico dentro das Pastas entregues aos participantes; 

● Logomarca no site da CNM, imediatamente após a assinatura do contrato 

até o término do evento. 

 

Cota 2 (DOIS) = R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) 

 

Contrapartidas: 

● Espaço físico de 12m2 para montagem de estande na área da Exposição, 

com montagem básica (vide abaixo); 

● Espaço para palestra na Programação Oficial de 30 minutos; 

● Logomarca da Entidade no material visual e gráfico (convites, Programação 

Oficial, pastas e blocos de anotações); 

● Logomarca no Painel de Fundo do palco no Auditório; 

● Logomarca nas placas de orientação para os acessos no prédio da CNM; 

● Material gráfico dentro das Pastas entregues aos participantes; 

● Logomarca no site da CNM, imediatamente após a assinatura do contrato 

até o término do evento. 

MONTAGEM BÁSICA 

• Piso: Forração de carpete de 4mm; 

• Paredes: Divisórias construídas em placas de fórmica na cor gelo, 

molduradas com perfis de alumínio com 2,20m de altura; 

• Teto: Travessas de alumínio sobre toda a área do estande; 

• Energia Elétrica: Uma tomada monofásica de 220 volts a cada 20m2, com 

capacidade de 1 KVA; 

• Iluminação: Lâmpada de 100 watts, foco dirigido, instalado em arandelas 

reguláveis, a cada 3m2 de estande; 

• Placa de identificação: na testeira do balcão. 

  Mobiliário: 

- Balcão com prateleira e testeira;  

- Mesa redonda com 4 cadeiras e 

- Mesa e cadeira para computador. 

*  Os interessados em montagem especial, contatar a montadora oficial. 

 

Comercialização 

  falar com Dalva ou Ben-Hur 
Fone/fax: (11) 3063-5775 - VIVO: (11) 9 9979-1560  (11) 999537444 

    www.ceame.com.br / dalva@ceame.com.br /   benhur@ceame.com.br 

 

 

 

http://www.ceame.com.br/
mailto:dalva@ceame.com.br

