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BIOGRAFIAS DOS PRINCIPAIS PALESTRANTES DO 

10º  CONGRESSO MUNDIAL METROPOLIS – CIDADES EM TRANSIÇÃO  
(em ordem alfabética) 

 
 

Alain LeSaux 
Secretário Geral Interino da Metropolis 
 
De 1988 a 1998, Alain Le Saux integrou a Secretaria de Metropolis como diretor-
científico, participando da organização da rede Metropolis e do 
desenvolvimento de suas diversas atividades: comissões de trabalho, assistência 
técnica e formação.  

Ele representou a Metropolis em todas as grandes conferências da Organização das Nações Unidas 
(ONU) a partir da Cúpula da Terra no Rio de Janeiro em 1992 e contribuiu para o desenvolvimento 
das diferentes estruturas de coordenação entre as associações mundiais de cidades e de 
autoridades locais (G4, G4 +, WACLAC, CGLU). 
Em 1999, ingressou no Comitê Gestor da Região Ile-de-France, como diretor-geral adjunto de 
Assuntos Internacionais e Europeus. Como tal, ele foi secretário regional da Metropolis para a 
Europa. Depois de dirigir o projeto “Banco de Cidades”, ele foi eleito diretor-executivo do Fundo 
Mundial para o Desenvolvimento das Cidades (FMDV) em outubro de 2010 e nomeado secretário-
geral Interino da rede Metropolis, em setembro de 2011. 
Alain Le Saux foi assessor técnico do ministro responsável pela prevenção de riscos entre 1984 
e1986. De 1989 a 1996 foi vice-presidente do Comitê Científico do Instituto do Ambiente e da 
Prevenção de Riscos. Ele começou sua carreira profissional no setor privado trabalhando com a 
compatibilidade eletromagnética. 
 

Antanas Mockus 
Ex-prefeito de Bogotá (Colômbia) 
 
Antanas Mockus é matemático, filósofo e político colombiano. É mestre 
em Filosofia pela Universidade Nacional da Colômbia, da qual foi reitor, e 
licenciado em Matemática e Filosofia pela Universidade de Dijon. Antanas 

Mockus foi prefeito de Bogotá por dois mandatos, de 1995 a 1997 e de 2001 a 2004. Governou a 
cidade com base em uma doutrina que chamou de 'cultura cidadã'. Renunciou ao cargo no início 
de 1997 para lançar-se como candidato à presidente da República em 1998. Em 2000, regressou 
ao cenário político como candidato a uma segunda eleição para prefeito de Bogotá.  
 

Cézar Busatto 
Secretário de Coordenação Política e Governança Local de Porto Alegre 
 
Cezar Busatto, natural de Veranópolis, é economista formado pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É Agente Fiscal do Tesouro do 
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Estado, com Mestrado em Economia Política pela Universidade Nacional Autônoma do México. 
Teve militância no movimento estudantil e no PMDB. 
Eleito três vezes como deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, atuou no Governo do Estado 
como secretário da Fazenda, onde coordenou o programa "Paguei, Quero Nota", e também como 
Chefe da Casa Civil. No município de Santa Maria, assumiu a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Inovação e Projetos Estratégicos. 
Atualmente, é titular da Secretaria Municipal de Coordenação Política e Governança Local da 
cidade de Porto Alegre. 

 
Geraldo Alckmin 
Governador do Estado de São Paulo 
 
Professor, médico, vereador, prefeito, deputado estadual e deputado federal 
duas vezes, vice-governador, governador e secretário de Desenvolvimento do 
Governo do Estado de São Paulo.  
Geraldo Alckmin nasceu em Pindamonhangaba, cidade do interior paulista, em 7 

de novembro de 1952. Ele é casado com Maria Lúcia Alckmin e tem três filhos: Thomaz, Sophia e 
Geraldo. Iniciou sua carreira na vida pública aos 19 anos, como vereador.  
Médico por formação, especializou-se em Anestesiologia. Em 1976, aos 23 anos, foi eleito prefeito 
de sua cidade natal e se tornou o mais jovem da história da cidade a ocupar o cargo. Foi eleito em 
1982 como deputado estadual pelo PMDB. Em 1986, elegeu-se deputado federal. 
Foi vice-líder da bancada na Assembléia Nacional Constituinte e, posteriormente, um dos 
fundadores do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Na Câmara, foi o relator do Código 
de Defesa do Consumidor, e também o relator do projeto que originou a Lei de Benefícios da 
Previdência Social. 
Em 1994, foi eleito vice-governador de Mário Covas. Além das atribuições do cargo, coordenou o 
Programa Estadual de Desestatização do Governo de São Paulo. Com a morte de Covas, em 2001, 
assumiu o governo e se reelegeu em 2002. Foi candidato à Prefeitura de São Paulo em duas 
ocasiões, em 2000 e em 2008. Concorreu à Presidência da República em 2006. Em 2009, foi 
empossado secretário de Estado de Desenvolvimento. Em 2010, venceu as eleições para 
governador do Estado no primeiro turno, recebendo mais de 11,5 milhões de votos. 

 
Joan Clos 
Subsecretário geral da ONU e diretor-executivo da ONU-HABITAT 
 
Subsecretário geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o Dr. Joan Clos foi 
nomeado diretor-executivo do Programa de Assentamentos Humanos da ONU 
(UN-HABITAT) em outubro de 2010. Ele tomou posse na sede do programa em 
Nairobi, no Quênia. 

Médico com uma respeitada carreira no serviço público e na diplomacia, o Dr. Joan Clos nasceu 
em Barcelona, na Espanha, em 29 de junho de 1949. Exerceu diversos cargos públicos, entre os 
quais o de membro do Conselho de Municípios e Regiões da Europa (CMRE), de 1997 a 2003, e o 
de prefeito de Barcelona, no período de 1997 a 2005. Em 1998, foi eleito presidente da Associação 
Mundial das Grandes Metrópoles – Metropolis. Em 2000, assumiu como presidente da Associação 
Mundial de Cidades e Autoridades Locais (WACLAC). Entre 2000 e 2007, atuou como presidente do 
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Comitê Consultivo de Autoridades Locais das Nações Unidas (UNACLA). Foi ainda Ministro da 
Indústria, Turismo e Comércio da Espanha, de 2006 a 2008. Antes de ingressar na Organização das 
Nações Unidas, ele serviu como embaixador espanhol na Turquia e no Azerbaijão. 
Reconhecido e admirado internacionalmente, o Dr. Clos inspirou a realização de grandes 
programas de investimento para a revitalização urbana de Barcelona. Desempenhou um papel-
chave para a viabilização dos Jogos Olímpicos na cidade espanhola, em 1992. Já recebeu inúmeros 
prêmios pelos serviços prestados, entre eles a medalha de ouro do Royal Institute of British 
Architects, em 1999, justamente por ter transformado Barcelona. Em 2002, ele ganhou o UN-
Habitat Scroll of Honour Award por incentivar a cooperação global entre autoridades locais e as 
Nações Unidas. 

 
Jean-Paul Huchon 
Presidente da Metropolis e presidente do Conselho Regional de Ile-de-
France 
 
Jean-Paul Huchon nasceu em Paris em 29 de julho de 1946. Em 1998, foi 
eleito presidente do Conselho Regional da Île-de-France, cargo que ocupa 

atualmente. Graduado pelo Instituto de Estudos Políticos (IEP) de Paris e ex-aluno da Escola 
Nacional de Administração (ENA), foi administrador civil na Diretoria de Orçamento do Ministério 
de Finanças. Assumiu o cargo de diretor de gabinete de Michel Rocard quando este último foi 
ministro de Planejamento (1981-1983), ministro de Agricultura (1983-1985) e primeiro-ministro 
(1988-1991). De 1985 a 1986 foi diretor- geral da Caisse Nationale du Crédit Agricole antes de ser 
nomeado conselheiro do presidente do banco. De 1992 a 1994 foi diretor geral e conselheiro do 
presidente da Pinault Printemps. Membro do Partido Socialista, foi prefeito de Conflans-Sainte-
Honorine de 1994 a 2001. É presidente do Conselho Regional da Île-de-France desde 1998, tendo 
sido reeleito em março de 2010. É presidente do Sindicato de Transportes da Île-de-France desde 
2006, ano em que também passou a ocupar o cargo de presidente da Metropolis, de presidente da 
seção metropolitana da CGLU e de vice-presidente da CGLU. É autor dos livros Jours tranquilles à 
Matignon, Ceux qui aiment ne peuvent pas perdre e De battre ma gauche s’est arrêtée, entre 
outros. 
 

Josep Roig 
Secretário geral, Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU) 
 
Josep Roig é secretário Geral das Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU) 
desde setembro de 2011. 
Membro fundador da Metropolis em 1985 e secretário-geral da Metropolis a 
partir de 1999, ele também ocupou os cargos de secretário-adjunto, assim 
como de diretor-executivo do Congresso Metropolis’99. 
Anteriormente, Josep Roig, foi secretário da Barcelona Quality Network até 

1997, e coordenador de Qualidade do Plano Estratégico de Barcelona 2000.  
Na Corporação Metropolitana de Barcelona (CMB) em três períodos (1983-1990, 1996-2000, 2009-
2011), ele trabalhou para a promoção econômica, gestão de ativos, finanças e planejamento, 
coordenou os Parques Tecnológicos e Industriais do Estado, foi diretor-adjunto e finalmente, 
diretor financeiro e vice-diretor geral.  
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No mundo acadêmico, Josep Roig foi diretor geral da Universidade de Barcelona entre 1990 e 
1994, depois de atuar como professor de Planejamento Urbano e Regional do Departamento de 
Economia da Universidade de Barcelona entre 1977 e 1985. 
 

José Fortunati  
Prefeito de Porto Alegre 
 
Alberto José Fortunati Reus, 54, nasceu em Flores da Cunha, RS. Licenciado em 
Administração Pública e de Empresas e em Direito pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), também freqüentou a Escola de Matemática da 
universidade. Foi deputado estadual (1987) e foi o parlamentar com mais 
alterações legislativas propostas e aprovadas durante o processo constitucional. 
Em 1990, foi eleito Deputado Federal e reeleito em 1994. Em 1997, ele assumiu 

o cargo de vice-prefeito de Porto Alegre e da Secretaria de Governo da Cidade. Durante este 
período, coordenou o Fórum de Política Social da Cidade, que levou duas vezes o prêmio do 
Prefeito para Crianças da Fundação Abrinq. Em 2000, ele foi eleito vereador com a votação mais 
expressiva de Porto Alegre até hoje: 39.989 votos. Em 2002, Fortunati assumiu a Presidência do 
Conselho da Cidade. 
Em 2003, começou seu trabalho no Departamento de Estado da Educação. Durante seu mandato, 
o Rio Grande do Sul foi reconhecido como o Estado de melhor qualidade do ensino e a rede 
pública com o melhor ensino médio. 
Na Secretaria Municipal de Planejamento, em 2006, promoveu um grande debate em toda a 
cidade no desenvolvimento do novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. 
Em 2008, ele foi novamente eleito como vice-prefeito de Porto Alegre, assumindo também a 
Secretaria Especial da Copa do Mundo de 2014, cuja missão é preparar a cidade para o mega 
evento esportivo promovido pela FIFA. 
Em 2010, assumiu como prefeito da cidade de Porto Alegre. 
 

Melissa Mark-Viverito 
Vereadora da cidade de Nova York 
 
Melissa Mark-Viverito atua hoje como Membro do Conselho da Cidade de Nova 
York, representando o Distrito 8, que inclui El Barrio/East Harlem, Manhattan 
Valley e Mott Haven. Ela nasceu e cresceu em San Juan (Porto Rico) e cursou o 
Columbia College da Universidade de Columbia em Nova York, onde obteve seu 
bacharelado em Ciências Políticas em 1991. Melissa foi selecionada para 
participar do Programa Nacional de Urban Fellows e ganhou seu mestrado em 
Administração Pública, do Baruch College, City University de Nova York, em 1995. 

Em 2005, Melissa se tornou a primeira mulher porto-riquenha eleita para atuar como Membro do 
Conselho para o Conselho Distrital 8. Em 2009, foi eleita para seu segundo mandato na Câmara 
Municipal.  
Em seu papel atual como Membro do Conselho, Melissa tem trabalhado para avançar uma agenda 
focada em questões que afetam a classe trabalhadora e famílias de baixa renda, jovens, idosos e 
comunidades de imigrantes. Em particular, ela tem sido defensora para a criação e preservação de 
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um programa de habitação orientada á classe menos favorecida. Ela também já liderou várias 
iniciativas para resolver problemas da comunidade local. 
Legislativamente, Melissa tem servido como a principal impulsora de leis importantes, cobrindo 
temas como os direitos dos inquilinos, a construção de inspeções, representação local em placas 
de conservação de parques e da publicação de estatísticas sobre a violência doméstica e crimes de 
ódio. 
Antes de sua eleição, Melissa trabalhou como organizadora Estratégica para o SEIU United 
Healthcare Worker, Diretora de Educação hispânica e Fundo Legal (helf), e como vice-diretora de 
ASPIRA de Nova York. Ela também trabalhou para o Escritório do Censo em 2000 e ofereceu-se 
para a campanha presidencial de Howard Dean e John Kerry em 2004. 
Além de sua vida profissional, Melissa tem sido muito ativa nos assuntos da comunidade. Ela é 
membro fundador da Mulher de El Barrio- uma organização que promove o desenvolvimento das 
mulheres como líderes na vida econômica, política e social de sua comunidade. Ela também atuou 
como membro tanto da Conselho Comunitário 11 e Conselho Comunitário 2, em Manhattan. 

 
Parks Tau 
Prefeito de Johanesburgo (África do Sul) 
 
Parks Tau traz uma combinação única de juventude e experiência para sua nova 
função como prefeito executivo de Johanesburgo, maior cidade da África do Sul. 
Com 41 anos, ele já serviu por mais de 10 anos nas posições mais exigentes da 
Câmara de Johanesburgo e também cabe citar suas raízes profundas no ativismo 

comunitário e estruturas políticas. 
Nascido e criado em Soweto, ele se tornou ativo na política estudantil desde cedo. Na década de 
1980, ele desempenhou um papel de liderança como presidente no Colégio Pace Commercial e 
como presidente do Congresso Juvenil de Soweto. Sua introdução na política de resistência 
coincidiu com o auge da repressão do governo de organizações democráticas e ele foi 
repetidamente detido durante o estado de emergência nacional. 
A transição da política juvenil para um ativismo cívico mais amplo veio naturalmente, ocupando 
várias posições de liderança nas estruturas locais. Na idade de 25 anos, ele foi nomeado 
presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano onde foi o responsável pela função de 
planejamento. Ele foi uma força motriz na Transformation Lekgotla que acabou resultando na 
criação de uma Johanesburgo unida. 
Não foi nenhuma surpresa quando ele se tornou membro da Câmara Municipal após a primeira 
eleição democrática em 2000. Ele ficou responsável pela vasta gama de carteiras como 
Planejamento do Desenvolvimento, Transporte e Meio Ambiente. 
Em 2004 foi-lhe dada a responsabilidade de Finanças e Desenvolvimento Econômico. Como chefe 
de finanças de Johanesburgo, que ele presidiu o crescimento do orçamento municipal refletindo o 
sucesso contínuo de Johanesburgo na prestação de serviços para as comunidades e criar um clima 
para o crescimento e desenvolvimento econômico. 
O Sr. Tau serve na Comissão Executiva Provincial do Congresso Nacional Africano (ANC) desde 
2009 e foi eleito o presidente da Região da Grande Johanesburgo em outubro de 2011. 
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Win Elfrink 
Vice-Presidente executivo, Soluções Emergentes e Diretor de Globalização da 
Cisco 
 
Wim Elfrink é diretor de globalização da Cisco e vice-presidente executivo para 
soluções emergentes. Neste papel, Elfrink tem três funções globais: líder global 

da Cisco para Soluções emergentes globais, iniciativas para Países Emergentes e gestão da 
estratégia de globalização da empresa. Elfrink trabalha diretamente com o presidente e CEO da 
Cisco, John Chambers. Suas responsabilidades incluem a condução dos esforços da Cisco para se 
tornar a empresa global mais relevante do mundo, incubar novos modelos de negócio e arranjos 
de parceria, crescer em mercados estratégicos e transformar as operações globais. 
 

Xavier Trias 
Prefeito de Barcelona (Espanha) 
 
Xavier Trias nasceu em Barcelona em 5 de agosto de 1946. Casado com 
Puri Arraut, ele tem quatro filhos - Xavier, Alex, Roman e Maria - e seis 

netos. Depois de se formar pela Universidade de Barcelona, em 1970, com um diploma de 
bacharel em Medicina e Cirurgia, ele se especializou em pediatria. Entre 1971 e 1973, completou o 
ensino de pós-graduação em Gênova (Itália) e, em seguida, Berna (Suíça), onde trabalhou por um 
ano e meio em pesquisas sobre doenças metabólicas, seu diagnóstico e  tratamento. 
De 1974 a 1981, foi pediatra do Hospital Vall d'Hebron infantil. De 1979 a 1981, foi o 
representante nacional dos hospitais dentro do Conselho Geral Espanhol de Medicina e 
representante dos hospitais na Assembleia da Associação Médica de Barcelona. 
Em 1981, tornou-se chefe do Serviço de Atendimento Hospitalar do Ministério da Saúde e da 
Segurança Social no Governo da Catalunha, que até então tinha sido liderada por Josep Laporte, 
um homem que Trias considera seu mentor político. Em setembro de 1983, tornou-se diretor geral 
do Planejamento e Organização da Saúde. 
Em julho de 1984, foi nomeado diretor geral do Instituto Catalão de Saúde (ICS), um posto que 
ocupou até  substituir Josep Laporte como  ministro da Saúde, em julho de 1988. Com Josep 
Laporte, Xavier Trias foi considerado o idealizador do projeto e desenvolvimento do modelo de 
saúde catalão, que é reconhecido internacionalmente. 
Em 12 de janeiro de 1996, foi nomeado ministro da Presidência e trabalhou ao lado do presidente 
Jordi Pujol como seu número dois e porta-voz do Governo da Catalunha. Suas principais 
realizações incluíram a criação do Conselho Audiovisual da Catalunha (CAC) e a melhoria dos 
termos de emprego e condições dos funcionários públicos do Governo da Catalunha, 
particularmente em relação ao equilíbrio trabalho-vida pessoal. 
Em março de 2000, ele concorreu como o primeiro candidato na lista apresentada pelo 
Convergência i Unió (CiU) à eleição para o Congresso dos Deputados da Espanha e, após a eleição,  
se tornou presidente e porta-voz do Grupo Catalão Parlamentar (CiU) e presidente da Comissão de 
Ciência e Tecnologia. 
Em 14 de junho de 2003, tornou-se vereador da Câmara Municipal de Barcelona e, em 1 de julho 
de 2011, foi empossado como prefeito de Barcelona. 
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