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I Encontro da Comissão Diretiva da Rede Mercocidades

No dia 10 de fevereiro de 2011, durante o I Encontro da Comissão Diretiva da

Rede Mercocidades em Belo Horizonte, ocorreu a Apresentação da Secretaria

Executiva das Mercocidades gestão 2010/2011 e a palestra acerca do tema de

Tendências  e  Trajetórias  da  Cooperação  Descentralizada  apresentada  pela

Superintendente  de  Relações  Internacionais  e  professora  da  PUC  Minas

Chyara Sales.

Abertura dos trabalhos

Na solenidade de abertura, que foi realizada no dia 10 de fevereiro, estavam

presentes o Secretário Municipal Adjunto de Relações Internacionais, Rodrigo

de Oliveira Perpétuo; a Chefe do Ereminas (Escritório de Representação do

Ministério  das  Relações  Exteriores  em  Minas  Gerais),  Mariane  Leite;  o

Coordenador Geral da Secretaria Executiva das Mercocidades e Professor da

PUC Minas,  Onofre dos  Santos  Filho;  o Embaixador e Cônsul  Honorário da

Argentina Ramón Villagra Delgado e o Cônsul Honorário do Paraguai, Marcos

Pereira Cardoso. O público presente foi composto de técnicos, secretários e

funcionários da PBH, além de estudantes de Relações Internacionais.

O professor Onofre dos Santos Filho agradeceu a oportunidade do convênio

da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais com a Prefeitura Municipal

de Belo Horizonte para a condução dos trabalhos da Secretaria Executiva da

Rede Mercocidades Gestão 2010/2011.  O professor  explicou que a Rede é

resultado da Declaração de Assunção de 1995 e abordou ainda como se deu a

busca pela de solução de problemas locais para além dos territórios nacionais.



Além disso, o professor falou ainda sobre a estrutura da Rede Mercocidades

(Secretaria  Técnica  Permanente,  Secretaria  Executiva,  Comissão  Diretiva,

Unidades Temáticas e Grupos de Trabalho) e a vinculação desta com o Foro

Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos do

MERCOSUL (FCCR).

Ainda sobre a Rede o coordenador geral falou sobre as Unidades Temáticas

(UTs).  Explicou  que  atualmente  há  14  UTs:  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável;  Autonomia,  Gestão  e  Financiamento  Municipal;  Ciência,

Tecnologia  e  Capacitação;  Cooperação  Internacional;  Cultura;

Desenvolvimento Econômico Local; Desenvolvimento Social; Desenvolvimento

Urbano; Educação; Gênero e Município; Juventude; Planificação Estratégica;

Segurança Cidadã e Turismo. Dentro deste assunto ressaltou que a gestão de

Belo  Horizonte  pretende  se  aprofundar  nas  Unidades  Temáticas  com  a

finalidade de tornar mais dinâmicas as interações entre as cidades.

Os projetos que a rede vem desenvolvendo também foram apresentados pelo

professor Onofre. Em suas palavras finais ele discorreu acerca do modelo de

integração  regional  da  União  Europeia  e  sobre  a  importância  da  busca  de

esforços em conjunto para a resolução dos problemas do cotidiano.  

Logo  em  seguida  foi  apresentado  um  vídeo  síntese  da  XV  Cúpula  das

Mercocidades, a qual foi realizada em Belo Horizonte em dezembro de 2010.

Ruben  Garcia,  Diretor  de  Relações  Internacionais  da  Intendência  de

Montevidéu,  repassou  a  saudação  enviada  pela  prefeita  de  Montevidéu  e

proferiu algumas palavras sobre a Rede. Em seguida ressaltou o papel central

das cidades no processo de integração, perceptível pela crescente adesão de

membros  à  Rede,  e  a  necessidade  do  fortalecimento  do  Parlamento  do

MERCOSUL.



O embaixador e cônsul da Argentina, Ramon T. Villagra Delgado, falou sobre a

importância do âmbito local para a diplomacia e sobre a participação popular

no MERCOSUL.

Em seguida Mariane  Bravo  Leite,  chefe  do Escritório  de Representação do

Ministério de Relações Internacionais em Minas Gerais, discursou. Ela abordou

a questão da cidadania no âmbito das Mercocidades e citou a harmonização

das cédulas de identidade, contendo a palavra MERCOSUL, com a finalidade

de facilitar a livre circulação dos indivíduos na região do MERCOSUL.

Rodrigo de Oliveira Perpétuo, a fim de introduzir a palestra que viria a seguir,

retomou  a  palavra  e  falou  sobre  a  importância  das  cidades  para  a

concretização dos objetivos do milênio e discorreu sobre a paradiplomacia.

A Superintendente de Relações Internacionais do Governo de Minas Gerais,

Chyara  Sales,  apresentou  a  palestra  que  teve  como  tema  “Tendências  e

trajetórias da cooperação descentralizada”. Chyara Sales iniciou discorrendo

acerca de como a globalização vem redefinindo o papel das cidades; abordou

a captação de recursos como forma de complementar o orçamento municipal,

tendo em vista o elevado número de frentes de trabalho e falou ainda de uma

nova  percepção  de  como  executar  políticas  públicas  vai  permitindo  novos

processos  de  integração  e  finalmente  discorreu  sobre  cooperação

descentralizada.

10/02/2011 – Tarde

1° Mesa de Trabalho: Parte Operacional da Rede.

Na primeira Mesa de Trabalho foram abordados quatro temas: Personalidade

Jurídica da Rede, Projetos da Rede Mercocidades, Parte Operacional da Rede

e  Unidades  Temáticas.  Ela  foi  aberta  pelo  Secretário  Adjunto  de  Relações

Internacionais, Rodrigo Perpétuo. 

1) Personalidade Jurídica da Rede.



Ruben Garcia  explicou que o desenvolvimento da personalidade jurídica da

Rede  se  dará  através  de  uma  organização  não  governamental  de  direito

internacional público e está em processo de implementação.  

2) Projetos da Rede Mercocidades

A  representação  de  Montevideo  apresentou  os  projetos  que  a  Rede  está

desenvolvendo como o Laboratório de Políticas Locais, Plataforma Diálogo e

Projeto IN.

3) Parte Operacional da Rede

A representação da Secretaria Técnica Permanente (STPM) esclareceu alguns

pontos  sobre  as  funções  da  STPM,  da  Secretaria  Executiva  e  da  Comissão

Diretiva.

4) Unidades Temáticas

As Unidades Temáticas foram discutidas na reunião. Ruben Garcia ressaltou a

preocupação da STPM em relação à possibilidade das UTs se tornarem redes

paralelas.



11 de fevereiro de 2011.

I Encontro da Comissão Diretiva
No dia 11 de fevereiro de 2011, durante o I Encontro da Comissão Diretiva da
Rede  Mercocidades  em  Belo  Horizonte  –  MG,  ocorreu  a  terceira  mesa  de
trabalho, que foi composta pela Secretaria Executiva e pela Secretaria Técnica
Permanente da Rede. O enfoque da terceira mesa de trabalho foi a discussão
do Plano de Trabalho para o ano de 2011, além da elaboração conjunta pela
Secretaria Executiva e pela Secretaria Técnica Permanente de um Calendário
de Atividades. Ademais, uma breve apresentação acerca de uma capacitação a
ser realizada juntamente com a Fundação Dom Cabral foi realizada por Luiz
Gonzaga Leal.
  
3ª Mesa de trabalho
Estiveram  presentes  na  terceira  mesa  de  trabalho  os  representantes  da
Secretaria Técnica Permanente, Jorge Rodriguez e Ruben Garcia, o Secretário
Adjunto de Relações Internacionais da Prefeitura de Belo Horizonte, Rodrigo
de Oliveira Perpétuo e a equipe da Secretaria Municipal Adjunta de Relações
Internacionais: Stephania Aleixo, Camilla Vieira, Lygia Oliveira, Rafael Pinto da
Silva, Laura Medeiros e Janine Avelar, além da equipe da Secretaria Executiva
Gestão  2010/2011:  professor  Leonardo  Ramos,  Nathalie  Padovani  Steffen,
Giovanna Arjonilla de Mattos e Flávia Andrade.

Luiz Gonzaga Leal, gerente de projetos da Fundação Dom Cabral, deu início
aos  trabalhos  fazendo  uma  exposição  do  plano  elaborado  pela  instituição
supracitada,  que visa à formulação de um Planejamento Estratégico para a
Rede  Mercocidades.  Este  Planejamento  seria  construído  através  da
capacitação de técnicos que tomam decisões estratégicas dentro da Rede com
o  intuito  de  produzir  um  trabalho  coeso,  consistente  e  uniforme  para  os
próximos anos. 
A metodologia proposta foi de realização de um Workshop que seria dividido
em dois níveis: 

1. Nível mais amplo: definição de missão e valores da Rede;
2. Nível mais aprofundado: indicar objetivos e linhas de ação estratégicas

para a Rede Mercocidades.  

Dando sequência aos trabalhos conjuntos da Secretaria Técnica Permanente e
da Secretaria Executiva, foi requisitado pelo Secretário Adjunto de Relações



Internacionais Rodrigo de Oliveira Perpétuo que a Secretaria Técnica fizesse
uma  exposição  acerca  dos  convênios  nos  quais  a  Rede  está  inserida  e  a
situação dos mesmos.
Convênios:

a) FAMSI (Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional)

– firmado na XV Cúpula da Rede Mercocidades - ainda dependente de

assinatura;

b) Mayors for Peace – sem intenções de aprofundamento;

c) FNP  (Frente  Nacional  de  Prefeitos)  –  possibilidades  de  ampliação,

tentando  promover  relação  das  Unidades  Temáticas  com  fóruns

temáticos da FNP;

d) RAC (Rede Andina de Cidades) – série de problemas; STPM não sabe

como está este convênio;

e) Rede de cidades da Europa – não está funcionando;

f) Federação  de  Municípios  do  Ístmo  Centro-Americano  –  não  está

funcionando;

g) Mercosul Social e Solidário – em bom funcionamento;

h) CEFIR  (Centro  de  Formação  para  a  Integração  Regional)  –  em  bom

funcionamento;

i) Instituto  Latino-Americano  de  Segurança  Social  e  Democracia  –  não

está funcionando;

j) UCCI  (União  de  Cidades  e  Capitais  Ibero-Americanas)  –  em  bom

funcionamento;

k) Convênios entre as próprias Unidades Temáticas – Rede não tem tido

controle sobre estes convênios.



Após  a  discussão  dos  convênios,  passou-  se  a  discutir  as  propostas  da
Secretaria  Executiva  de  reuniões  do  COMUM  (Comitê  de  Municípios),  que
integra o FCCR (Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias
e Departamentos do Mercosul).  As propostas de reuniões,  resumidamente,
são:

a) Tandil, Argentina – tema: Integração Produtiva;
b) Assunção, Paraguai – tema: Cidadania Regional;
c) Bagé, Brasil – tema: Integração Fronteiriça.

A programação destas reuniões encontra-se no Anexo I.

Encerrando  a  mesa  de  trabalho,  passou-se  à  discussão  do  Calendário  de
Atividades da Rede para o ano de 2011, o qual foi construído em conjunto
entre  as  Secretarias  Técnica  e  Executiva.  Ressalta-se  que  este  poderá  ser
alterado ao longo do ano em virtude das atividades da Rede.
O Calendário se encontra no Anexo II.



ANEXO 1: PROPOSTAS DE REUNIÃO DO COMUM (COMITÊ DE
MUNICÍPIOS) COM OS TEMAS “INTEGRAÇÃO PRODUTIVA”, “CIDADANIA

REGIONAL” E “INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA”

Proposta para a Reunião do COMUM/ FCCR em Tandil (Argentina)
Tema: Desenvolvimento Econômico / Integração Produtiva

1. Data: 14 e 15 de abril

2. Local: Tandil – Argentina

Proposta para Reunião do COMUM/ FCCR em Assunção (Paraguai)
Tema: Cidadania Regional

1. Data: 12 e 13 de maio de 2011

2. Local: Assunção – Paraguai

Proposta para a Reunião do COMUM/ FCCR em Bagé (Brasil)
 Tema: Integração Fronteiriça

1. Data: 30 e 31 de Agosto de 2011;

2. Local: Bagé (Brasil).
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