
 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
Escola Paulista de Contas Públicas 

 
 

Cidades Resilientes: 
o planejamento urbano como um instrumento de prevenção a 
 desastres e de melhora na qualidade de vida da população 

 
Evento presencial com transmissão em tempo real  

pelo canal da EPCP no YouTube: streaming.tce.sp.gov.br/lives  
 

Inscrição obrigatória apenas aos participantes presenciais. 
Link de inscrições: https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/course/view.php?id=556 

 
Haverá emissão de certificado aos participantes presenciais e on-line. 

(mais informações no fim desta programação) 
 

Público-Alvo: Servidores da Administração Pública Direta e Indireta,  
Acadêmicos e Cidadãos  

 
Data: 05/05/2022 

Horário das 10h00 às 12h00 
 

Local: Auditório Nobre “Professor José Luiz de Anhaia Mello” 
Avenida Rangel Pestana, 315, Anexo I, Centro – São Paulo/SP 

 
PROGRAMAÇÃO 
 

10h00 – Abertura 
 

Dimas Ramalho – Presidente do TCESP 
Marcela Pégolo da Silveira – Coordenadora do Observatório do Futuro do 
TCESP 
 
PALESTRAS 
10h20 – Gestão de Riscos de Desastres e Desenvolvimento das Cidades: a 
importância de uma abordagem intersetorial 
  

Moema Freire (participação on-line) – Coordenadora da Unidade de Governança 
e Justiça para o Desenvolvimento do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento – PNUD Brasil  
 
10h50 – A Promoção da Resiliência Urbana no Brasil: alternativas para a 
construção de cidades resilientes e sustentáveis 
 

Debora Sotto – Procuradora do Município de São Paulo e Pesquisadora 
Colaboradora do Centro de Síntese USP Cidades Globais do Instituto de Estudos 
Avançados da Universidade de São Paulo 
  
11h20 – A Integração de Políticas Públicas para a Construção da Resiliência 
 

Tiago Luiz Lourençon – 1º Tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo – 
Diretor do Núcleo de Análise de Risco da Defesa Civil do Estado – Casa Militar 
 
12h00 – Encerramento 



OBJETIVO 
 

O evento, parte das ações do Observatório do Futuro do TCESP, trará três 
especialistas para discorrer sobre a importância do planejamento urbano como 
instrumento de prevenção a desastres urbanos e de melhora na qualidade de vida 
da população. 
 
A primeira palestra, de Moema Freire, coordenadora do PNUD Brasil, iniciará com 
uma perspectiva internacional do impacto dos desastres no desenvolvimento dos 
países e dos territórios, incluindo um panorama sobre os principais marcos 
internacionais voltados à construção de cidades resilientes, de forma conectada à 
promoção do desenvolvimento. Ainda, destacará boas práticas da atuação em uma 
gestão de riscos de desastres efetiva, valorizando especialmente estratégias de 
governança intersetorial nas cidades. 
 
Em seguida, a procuradora municipal Debora Sotto apresentará sobre a definição 
de resiliência urbana e como a promoção de resiliência deve permear as políticas 
urbanas, colocando-se como um tema transversal do planejamento e da gestão de 
cidades sustentáveis, trazendo alguns achados de sua pesquisa de pós-doutorado 
realizado no USP Cidades Globais. 
 
Fechando o ciclo de palestras, o tenente Tiago Lourençon falará sobre a 
importância da integração das políticas públicas setoriais com a política nacional 
de proteção e defesa civil, abordando elementos da iniciativa Construindo Cidades 
Resilientes 2030 – MCR2030. 
 
Emissão de Certificado 

 
Para emitir o certificado é necessário ter cadastro no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) da Escola Paulista de Contas Públicas e acessar a página do 
curso.  
Curso no AVA: https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/course/view.php?id=556 
Instruções para o cadastro: https://bit.ly/3wm2o8s  

Participantes presenciais: É necessário apresentar o comprovante de vacinação 
para ingressar no Tribunal. No local será disponibilizada lista de presença, que 
deverá ser assinada para registrarmos sua presença no sistema, liberando o 
certificado digital no AVA. 

Participantes on-line: No fim da transmissão será disponibilizado um formulário 
de avaliação no AVA, que deverá ser obrigatoriamente preenchido para liberar o 
certificado de participação correspondente à live avaliada. Esse formulário ficará 
disponível apenas por 24 horas contadas a partir do horário previsto para o término 
da live. 

Demais orientações para a emissão do certificado serão disponibilizadas no local e 
no chat da live no canal da EPCP no YouTube 

Caso não tenha interesse em receber o certificado, basta acessar o seguinte link 
para assistir à live: http://streaming.tce.sp.gov.br/lives/ 


