MERCOSUL/FCCR/ATA N° 04/08
X REUNIÃO ORDINÁRIA DOS COORDENADORES NACIONAIS DO FORO
CONSULTIVO DE MUNICÍPIOS, ESTADOS FEDERADOS, PROVÍNCIAS E
DEPARTAMENTOS (FCCR).
Realizou-se na cidade de São Paulo, República Brasileira, no dia 13 de agosto de
2008, a Reunião Ordinária dos Coordenadores Nacionais e de Comitês do Foro
Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos, com a
presença das Delegações da Argentina, do Brasil, do Paraguai, do Uruguai e, como
convidado especial, o Senhor José Manoel Quijano, Diretor da Secretaria do Mercosul.
A coordenação venezuelana não compareceu e não justificou sua ausência.
Alexandre Padilha, Subchefe de Assuntos Federativos da Presidência da República do
Brasil e Coordenador Nacional brasileiro, no exercício da Presidência Pro Tempore do
FCCR, fez a abertura da Reunião dando as boas-vindas aos coordenadores.
Na Reunião foram tratados os seguintes assuntos:
1.

INFORME DA COORDENAÇÃO BRASILEIRA
Informou-se sobre a Reunião que se realizou com representante da Secretaria
Mercosul na qual se discutiu sobre a criação de uma Secretaria Permanente do FCCR
e do portal internet do FCCR. Informou sobre a “Rodada de Integração Produtiva de
Governadores do Mercosul” que se realizará durante a Feira de Internacional da
Amazônia em Manaus/AM, nos dias 11 e 12 de setembro, e da Rodada Integração
Produtiva Eixo Sul que se realizará em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 06 e 07 de
novembro.
A primeira Rodada terá como foco o debate sobre a integração produtiva industrial e
turística e a segunda Rodada terá como foco de debate a integração produtiva agrícola,
industrial e turística.
O Coordenador Nacional brasileiro solicitou aos coordenadores do FCCR seu empenho
para concretizar a construção de um calendário unificado do FCCR.
Informou que a coordenação brasileira solicitou aprovação do assento de observador
do FCCR no GMC. A proposta será analisada durante a Reunião do Grupo de Alto
Nível de Reforma Institucional (GANRI), prevista para realizar-se nos dias 13 e 14 de
agosto em Brasília/DF.

A coordenação argentina sugeriu que se fizesse necessária a participação como
observador da Presidência Pro Tempore do FCCR apenas em reuniões do GMC que
sejam de interesse do Foro.
Para a coordenação uruguaia existem propostas a partir dos seminários de Tandil e
Formosa, Argentina, que vão ao encontro da reforma institucional do FCCR e que
podem ser utilizados.
Informou-se a definição do calendário de atividades no marco da Cúpula dos
Presidentes do Mercosul em Salvador: i) 13 e 14 de dezembro, Reunião dos
Coordenadores Nacionais do FCCR; ii) 15 de dezembro: Reunião do Pleno do FCCR;
iii) 16 de dezembro: Cúpula do Mercosul; e iv) 16 e 17 de dezembro: Reunião dos
representantes da America do Sul e Caribe (CALC). Informou-se sobre a proposta e a
importância do Evento Cultural no marco da Cúpula.
A coordenação uruguaia comunicou sobre as eleições presidenciais no Uruguai, que
ocorrerão em setembro de 2009 e dos governos locais em 2010. Em razão do debate
nacional sobre o Mercosul, a participação de representantes uruguaios nas Rodadas
tanto em Manaus quanto em Foz do Iguaçu será dificultada. A coordenação uruguaia
sugeriu que as Rodadas incluíssem a participação de prefeitos. Essa proposta foi
aceita.

2.

INFORME DAS AÇOES DOS COORDENADORES NACIONAIS
A coordenação uruguaia destacou a importância que o plano de trabalho do FCCR
contemplasse dois grandes eixos: integração e internacionalização da fronteira dos
governos locais.
Sugeriu trazer para agenda do FCCR o tema da cooperação internacional regional, que
dialoga com as necessidades dos governos locais. Sugeriu que os coordenadores
elaborarem uma proposta para esta discussão para o Capitulo Nacional.
Sugeriu levar aos Comitês Municípios e de Estados o debate para se ter conhecimento
sobre as ações de cooperação que cada país realiza que contemplem os governos
locais.
A coordenação argentina abordou o momento político que o país passou ao longo da
PPTA. Informou que está preparando reuniões para o Grupo de Trabalho de Integração
Fronteiriça, o Capitulo de Governadores argentinos e Capitulo Argentino, ainda sem
datas definidas. Sobre a renúncia do Subsecretario Horacio Quiroga, Coordenador
Nacional argentino do FCCR, informou que a agenda de trabalho da coordenação
argentina não sofrerá alterações.
Também informou sobre a organização de Seminário que debaterá sobre o FCCR
“Estrutura, agenda, perspectiva para a integração”, em Buenos Aires, dia 17 de outubro
de 2008.
A coordenação do Paraguai foi representada pelo Consulado paraguaio em São Paulo.
Não se pronunciou com contribuições para o informe.
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3.

DEBATE SOBRE A PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UMA SECRETARIA
PERMANENTE DO FCCR
Por sugestão da Secretaria do Mercosul, propõe-se utilizar recursos do
FOCEM/Programa de Fortalecimento Institucional para se elaborar um estudo técnico
com intuito de definir as funções e custos de uma Secretaria Permanente. Propôs-se
elaborar um cronograma para a apresentação do estudo.
A fim de amadurecer a discussão, foram sugeridos pontos para debate: i) a Secretaria
Permanente deve fazer parte da estrutura do Mercosul; ii) Qual perfil da Secretaria
Permanente; iii) Como a Secretaria Permanente dialogará com a reforma institucional
do Mercosul.
A coordenação uruguaia apresentou uma proposta de constituição da Secretaria
Permanente (anexo I).
A coordenação argentina preferiu não apresentar proposta para que se possa debater
melhor o projeto. Ressaltou a necessidade de se avaliar primeiro se a Secretaria será
técnica ou permanente.
Sobre o FOCEM, a coordenação uruguaia fez objeção para que se utilize recursos do
recurso para financiar o estudo técnico para a Secretaria, uma vez que poderia ser
visto de forma negativa pelos próprios membros do FCCR seu primeiro projeto
financiado ser destinado a um estudo para um órgão burocrático, diante das diversas
necessidades dos governos locais.
A coordenação argentina posicionou-se favoravelmente, ressaltando que na ultima
reunião do Capitulo argentino, em Rosário, foi destacado pelos membros o interesse na
constituição de uma secretaria permanente.
Sugestão de encaminhamento da coordenação brasileira: cada coordenação fazer
aportes sobre a proposta uruguaia e/ou que se faça outras para construir a constituição
da Secretaria. Definiu-se que até dezembro de 2008 os coordenadores terão elaborado
uma proposta e que o tema será tratado em todas as reuniões de coordenadores até
dezembro de 2008.

4.

DISCUSSÃO SOBRE ACORDO DO PARLAMENTO DO MERCOSUL
A coordenação uruguaia propôs a realização de audiências sobre o Parlamento, a fim
de estimular o debate acerca dessa instancia. Esta seria uma forma de dar dinamismo
ao acordo institucional assinado entre o FCCR e o Parlamento.
Foi proposto um Plano de Trabalho para ser adicionado como anexo ao Acordo e para
que seja assinado na Cúpula do Mercosul.
A coordenação brasileira fará uma Reunião com Deputado Dr. Rosinha, Presidente do
Parlamento, a fim de trabalhar essa questão, antes da Cúpula de Salvador.

5.

COLABORAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO MERCOSUL E O FCCR
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Sobre o portal internet do FCCR, o Senhor Quijano, da Secretaria do Mercosul,
informou que houve uma reunião para redesenhá-lo e que haverá recurso para investir
no redesenho.
A coordenação brasileira relatou a reunião com a Secretaria do Mercosul sobre o portal
informando o formato de alimentação sugerida pela Secretaria.
O portal ficará hospedado no site da Secretaria do Mercosul e cada coordenação
poderá ter uma senha para alimentá-lo com suas informações. Sugeriu-se definir o
formato e linguagem para que haja padrão nas informações inseridas no site.
A Secretaria do Mercosul sugere que o portal do FCCR possa entrar no ar até
dezembro de 2008. A pessoa de contato na Secretaria é a Sra. Juliana.
Sobre a proposta de criação de Secretaria Permanente, a coordenação brasileira
relatou como foi a discussão sobre o tema durante a reunião com Secretaria do
Mercosul.
O Senhor Quijano relatou que vários organismos e instâncias do Mercosul já
solicitaram estruturas permanentes. Sugeriu que a proposta do FCCR seja pequena,
dinâmica e executiva e não com perfil político, mas administrativo.
6.

INFORMES DAS AÇÕES DOS GRUPOS DE TRABALHO
A) GT de Integração Fronteiriça
Participação dos governos locais para os recursos do FOCEM. Conhecer e divulgar da
legislação de fronteira.
Convocar para o marco da Rodada de Integração Produtiva Eixo Sul uma reunião do
GT de Integração Fronteiriça, nos dias 06 e 07 de novembro, em Foz do Iguaçu.
Sugere-se que cada coordenador mobilize seu capítulo nacional para que, ao longo do
semestre, seja posto em funcionamento a agenda do GT e que se elabore uma
proposta concreta para ser apresentada em Foz do Iguaçu.
A coordenação brasileira solicita a possibilidade de cada coordenação nacional
levantar um diagnóstico sobre sua legislação nacional fronteiriça.
A coordenação argentina sugere construir uma agenda comum dos coordenadores
nacionais e que se planejem condições sobre a continuidade/rotatividade das
coordenações dos comitês.
As atividades do GT de Comunicação foram relatadas quando dos informes sobre o
portal pela coordenação argentina.
B) GT Cidadania Regional, Políticas Sociais e Cultura.
Premio ODM Mercosul: propôs-se utilizar as experiências existentes para a elaboração
do Prêmio ODM Mercosul. O lançamento do Premio está previsto para ocorrer em
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dezembro, durante a Cúpula de Salvador. A avaliação dos projetos ocorreria ao longo
de 2009 e a premiação, no segundo semestre de 2009 ou em 2010. A Rede
Mercocidades se colocou à disposição para apoiar na metodologia e ofereceu sua
parceria, pois não promoverá seu próprio Premio ODM este ano.
Trabalho Decente OIT: a coordenação brasileira propôs que o FCCR construa, até
dezembro, um protocolo padrão de adesão a Agenda de Trabalho Decente para os
membros do FCCR durante a Cúpula. O intuito é que o FCCR seja a plataforma de
ampliação dessa agenda no âmbito do governos subnacionais do Mercosul.
A coordenação brasileira sugere um evento cultural a se realizado na Cúpula do
Mercosul, que expresse a diversidade cultural de cada país e suas regiões.
7.

ENCAMINHAMENTO
PORTAL INTERNET: elaborar uma instrução normativa para ser enviada à Secretaria
do Mercosul solicitando os detalhes para a construção da página internet.
PROPOSTA DE CRIAÇÃO DA SECRETARIA PERMANTE DO FCCR:
i) Elaborar uma proposta de maneira clara e sucinta até dezembro para apresentar na
próxima reunião do Pleno em Salvador;
ii) ter claro onde buscar financiamento;
iii) discutir, de forma permanente os seguintes pontos nas reuniões dos coordenadores
nacionais e de comitês: a proposta da Secretaria Permanente, FOCEM e Cúpula de
Salvador.
Cada coordenação nacional informará, oficialmente e com maior brevidade possível, a
nomeação dos coordenadores nacionais e alternos, a composição dos capítulos
nacionais – com os nomes dos membros, governos que representam e contatos
(telefone, e-mail e fax) - e as atividades desenvolvidas pelos governos subnacionais de
cada país para a composição do calendário unificado.

8.

PRÓXIMA REUNIÃO
Acordou-se realizar a XI Reunião de Coordenadores Nacionais do FCCR, no dia 13 de
setembro em Manaus/AM, Brasil.
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São Paulo, 13 de agosto de 2008.

________________________________
Delegação da Argentina

________________________________
Delegação do Brasil

________________________________
Delegação do Paraguai

________________________________
Delegação do Uruguai

________________________________
Delegação da Venezuela
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X REUNIÃO DE COORDENADORES NACIONAIS, ALTERNOS E DE COMITÊS DO
FORO CONSULTIVO DE MUNICÍPIOS, ESTADOS FEDERADOS, PROVÍNCIAS E
DEPARTAMENTOS DO MERCOSUL
ACTA Nº 04/08
Buenos Aires, 13 de agosto de 2008.

ANEXO I
LISTA DE PARTICIPANTES
DELEGAÇÃO ARGENTINA
NOME

ÓRGÃO

E-MAIL

Gustavo Torres

Ministerio
de
Relaciones tgc@mrecic.gov.ar
Exteriores,
Comercio
Internacional y Culto.

Alejandro Piñeiro
Aramburu

Ministerio
de
Relaciones apa@mrecic.gov.ar
Exteriores,
Comercio
Internacional y Culto.
DELEGAÇÃO DO BRASIL

NOME
Alexandre Padilha

ÓRGÃO
Presidencia de la Republica

Alberto Kleiman

Presidencia de la Republica

E-MAIL
alexandre.padilha@planal
to.gov.br
alberto.kleiman@planalto.
gov.br

DELEGAÇÃO DO PARAGUAI
NOME
Carlos a. Gamarra

ÓRGÃO
E-MAIL
Consulado do Paraguai em gamarra10@hotmail.com
Santos
DELEGAÇÃO DO URUGUAI

NOMBRE
Jorge Rodríguez

ÓRGANO
Intendencia
Montevideo

Municipal

E-MAIL
de stpm@mercociudades.org
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