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MERCOSUL/FCCR /ATA N° 02/08 
 
 

IV REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORO CONSULTIVO DE MUNICÍPIOS, ESTADOS 
FEDERADOS, PROVÍNCIAS E DEPARTAMENTOS 

 
 

Realizou-se em Costa do Sauípe- Bahia, República Federativa do Brasil, na 
sede do Hotel ALL Inclusive, nos dia 14 e 15 dezembro de 2008, a IV Reunião 
Ordinária do Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e 
Departamentos, com a presença das Delegações da Argentina, do Brasil, do Paraguai, 
do Uruguai e da Venezuela. 
 

O Governador do Estado da Bahia, Senhor Jaques Wagner, o Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, 
Senhor José Múcio Monteiro, o Subchefe de Assuntos Federativos da Presidência da 
República, Coordenador Nacional, no exercício da Presidência Pro Tempore do FCCR, 
deram as boas- vindas aos Ministros, Governadores, Prefeitos, Secretários de Estado, 
Técnicos e Coordenadores Nacionais do FCCR. 

 
 
Na Reunião foram tratados os seguintes assuntos: 
 
 
1. INFORME DA PPTB SOBRE OS RESULTADOS DO SEGUNDO SEMESTRE 

2008 
  

O Subchefe de Assuntos Federativos da Presidência da República, Coordenador 
Nacional, no exercício da Presidência Pro Tempore do FCCR, apresentou a plenária o 
Balanço da  Presidência Pro Tempore Brasileira. 
 
 

Com destaque para os seguintes pontos: 
 

Continuidade das ações do FCCR com o fortalecimento do   papel dos governos 
locais e regionais no MERCOSUL e potencialização das ações dos governos locais e 
regionais, com a  assinatura de acordos bilaterais de cooperação: 

• Amazonas -Terra do Fogo; 
• Paraná – Salta; 
• Paraná – Santiago del Estero; 
• Roraima – Bolívar; 
• Mato Grosso do Sul – Itapúa; 
• Paraná – Itapúa; 
• Mato Grosso do Sul – Santa Fé. 

 
Avanços nas ações de  cooperação entre os governos locais regionais: 
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�  Feira Internacional da Amazônia; 
�  Ampliação das relações comerciais Pará-Venezuela; 
�  Protocolo de Intenção Mato Grosso do Sul – Paraná (Ferroeste). 

 
 

Os temas e ações resultantes dos encontros do FCCR pautaram reuniões 
ministeriais no âmbito do Mercosul: 

 

�  Turismo – cadastro unificado; eixo Caribe/Patagônia; eixo Iguaçu – Misiones; 
�  Grupo de integração produtiva – metas de apoio aos governos regionais; 
�  Agricultura – cooperação entre institutos tecnológicos e vigilância sanitária. 
 

Aumento crescente da participação dos governantes nas reuniões e eventos do 
FCCR: 

 
�  Rodada de integração produtiva da Frente Norte do Mercosul, Manaus, set/08; 
�  Rodada de integração produtiva do Eixo Sul, Foz do Iguaçu, nov/08; 
�  IV Reunião Plenária de governadores e prefeitos do FCCR, Bahia, dez/08. 
 
A temática da agenda dos encontros do FCCR contribuíram  para reformular as  

políticas nacionais dos Estados partes - Exemplos do Brasil: 
�  Turismo – cadastro unificado, conectividade e turismo na fronteira; 
�  Política de Desenvolvimento Produtivo - Metas Estaduais de ampliação de 

comércio exterior para o Mercosul e Encomex Mercosul; 
�  Agricultura – convênios Embrapa com os institutos estaduais de apoio a 

projetos de integração regional. 
�   Integração fronteiriça – criação de GT no âmbito da Presidência de 

coordenação das ações federais na faixa de fronteira. 
 
As relações com parceiros institucionais se consolidaram com a assinatura de 

acordos e com a realização de parcerias: 
�  Agência Espanhola de Cooperação e de Desenvolvimento - AECID 
�  Cooperação Andina de Fomento - CAF 
�  Parlamento Mercosul; 
�  Organização Internacional do Trabalho.  
� Fórum de Autoridades Locais e Amazônicas. 
 
Incentivo à cidadania e identidade do MERCOSUL, a partir de um calendário 

unificado de atividades e rede de dirigentes de cultura. 
 

Enfrentamento dos desafios permanentes, como: 
 

Integração fronteiriça 
Institucionalização do FCCR: 

• Site; 
• Informação; 
• Secretaria permanente; e 
• Relação com GMC e demais instâncias formais. 

 
Recomendação ao FOCEM de apoio à projetos de infra-estrutura logística dos 

governos locais . 
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2. REUNIÃO DOS COMITÊS 
 

• Comitê de Municípios 
 
 

MEMÒRIA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE MUNICÍPIOS DO FORO 
CONSULTIVO DE MUNICÍPIOS, ESTADOS FEDERADOS, PROVÍNCIAS E 
DEPARTAMENTOS DO MERCOSUL (FCCR), COSTA DO SAUÍPE – BAHIA, 
15.12.2008.  
 

Ordem do Dia : 
  
1. Abertura da reunião a cargo do Coordenador de Comitê de Municípios, Senhor 
Marcos Carambula, Informe da coordenação do Comitê de Municípios a Cargo da 
Secretaria Executiva de MERCOCIDADES-, com apresentação Estado do Paraná e 
Província de Santiago del Estero do Projeto Integração Fronteiriça por Igor Santander, 
Coordenador da Secretaria Executiva. 
 

O projeto já foi assinado com a Cooperação Espanhola- AECID e se destina a 
elaboração de um diagnóstico e sistematização sobre as dificuldades que envolvem as 
cidades e os cidadãos quem vivem nas regiões de fronteira como o objetivo de integrar 
os quatro países do MERCOSUL. A pesquisa possui um cronograma de atividades 
previsto para dezoito meses, com início em janeiro de 2009. Ao longo do ano de 2009 
serão realizadas atividades de trabalho para informar aos atores sobre as etapas  de 
execução da pesquisa. 
 
2. Elaboração da Agenda do Comitê de Municípios para o ano de 2009. 

 
Realização de Seminário, a Agenda Positiva do MERCOSUL Local : o realizado 

e as ações futuras, a ser realizado , nos dias 28 e 29 de maio, na cidade de Tandil 
na Argentina, com o objetivo de gerar um espaço de intercâmbio entre 
municipalidades para promoção de sua participação no MERCOSUL. 
 

Será apresentado na próxima Cúpula do MERCOCIDADES, em Rosário, 
Argentina e na próxima reunião do FCCR, uma publicação escrita e em meio 
eletrônico com todos os conteúdos discutidos e aprovados no seminário. 
 

Passagem da direção da secretaria executiva da rede MERCOCIDADES para a 
cidade de Rosário, Argentina. Proposta de plano de trabalho, apresentação da 
estrutura do evento e possíveis atividades a serem realizadas na próxima Cúpula, 
nos dias 01 a 03 de julho de 2009. 
 

Temas para a agenda de trabalho para o ano de 2009: 
 

Integração Fronteiriça 
Integração Produtiva 
Meio Ambiente 
Genero 
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3. Consideração da disposição transitória da Coordenação do Comitê de 
Municípios 

 
Por consenso se mantém a coordenação do Comitê de Municípios sob a 

responsabilidade do MERCOCIDADE, que será levado para apreciação do plenário. 
 
 

4. Proposta do FCCR para a Cúpula de Presidentes e Chefes de Estados do 
MERCOSUL 

 
Aguardam definição da Presidência Pro Tempore sobre a possibilidade da 

participação da representação do Comitê de Municípios na a Cúpula de Presidentes 
e Chefes de Estados do MERCOSUL. 
 
 
Decisão levada à plenária pelo Comitê de Municípios:  
 

O Comitê reunido nesta data, aprovou uma proposta de consenso para sua 
coordenação de acordo com a memória da reunião aqui registrada. Parte da 
delegação Argentina, ausente da referida reunião por causas alheias a sua própria 
vontade, expressa seu desacordo, no tocante memória acima registrada, sobre à 
definição da coordenação do Comitê de Municípios. Portanto, não havendo 
possibilidade de designar a Coordenação, a mesma se manterá com a coordenação 
atual, em conformidade à norma do MERCOSUL, até sua resolução na próxima 
Presidência Pró Tempore. 
 

 
• Comitê de Governadores 

 
Não foi realizada reunião, a atual Coordenadora do Comitê de Governadores, Ana 

Julia Carepa, Governadora do Estado do Pará, Brasil, comunicou ao Pleno que por 
consenso os governadores indicaram Jose Jorge Alperovich, Governador da Província 
de Tucumán, Argentina, como próximo Coordenador do Comitê de Governadores. 
 
 
3.  Posse da Presidência Pro Tempore Paraguai 
 
4. Próxima da Reunião. 
 
A Presidência Pro Tempore do Paraguai informou que comunicará a data e o lugar de 
realização da V Reunião Ordinária do FCCR. 
 
 
ANEXOS:  
 
Os Anexos que fazem parte da presente Ata são os seguintes: 
 
 
Anexo I Lista de Participantes 
Anexo II Agenda 
Anexo III 
Anexo IV 

Resumo da Ata 
Termo de Adesão da Estratégia de Trabalho Decente 
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Anexo V Assinatura de Convênios bilaterais entre os membros do 
FCCR:  
Estado do Amazonas/SUFRAMA e Província de Terra do 
Fogo; 
Estado do Paraná e Departamento de Itapúa 
Estado do Paraná e Departamento de Canindéyú 
Estado de Mato Grosso do Sul com Departamento de Itapúa 
Estado de Mato Grosso do Sul e a Província de Santa Fé 
Estado de Roraima e Estado de Roraima e Estado Bolívar 
CODESUL e Corporação Andina de Fomento 

Anexo VI Assinatura de Termos de Cooperação e entre o Foro 
Consultivo do MERCOSUL e Instituições Parceiras: 
FCCR  e Parlamento do MERCOSUL; 
FCCR e Corporação Andina de Fomento ; 
FCCR e Agência Espanhola de Cooperação Internacional 
para o Desenvolvimento 

Anexo VII Carta da Bahia do Foro Consultivo de Municípios, Estados 
Federados, Províncias e Departamentos do MERCOSUL 
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________________________________ 
Pela Delegação da Argentina 

 
 

 
 

________________________________ 
Pela Delegação do Brasil 

 
________________________________ 

Pela Delegação do Paraguai  
 
 
 
 
 

 
 

________________________________ 
Pela Delegação do Uruguai  

 
 
 

 
________________________________ 

 
Pela Delegação da Venezuela  

 

 
____________________________ 
Pela Coordenação do Comitê de 

Municípios  

 
____________________________ 
Pela Coordenação do Comitê de 

Governadores  

 

 


