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RESUMO DA ATA – 16 DE JULHO DE 2015

1. Palavras de Boas vindas do Vice-Presidente da República Federativa do
Brasil, Senhor Michel Temer, aos convidados e delegações estrangeiras
2. Assinatura do Acordo Interinstitucional entre o FCCR e o MERCOSUL
Cultural.
3. Informe das Atividades da Presidência Pro Tempore do Brasil (PPTB)
Participação dos governos subnacionais do MERCOSUL na
Agenda pós 2015 e Habitat III
Colóquios Sul-americanos de Cidades Metropolitanas - MSUR
Proposta de Decisão do CMC para a promoção da integração
fronteiriça
Criação do Grupo de Trabalho de Integração Fronteiriça
V Fórum Empresarial do MERCOSUL
4. Transmissão do cargo de Presidência Pró-Tempore.
5. Encerramento da reunião

ACORDO INTERINSTITUCIONAL
ENTRE
O FORO CONSULTIVO DE MUNICÍPIOS, ESTADOS FEDERADOS,
PROVÍNCIAS E DEPARTAMENTOS DO MERCOSUL
E
O MERCOSUL Cultural

VISTO: O Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro Preto, o Protocolo de Integração
Cultural, as Decisões N° 41/04, 15/12, 54/12 e 1/13 do Conselho do Mercado Comum e
a Resolução Nº 26/07 do Grupo Mercado Comum.
CONSIDERANDO:
O Protocolo de Integração Cultural do MERCOSUL, parte integrante do Tratado de
Assunção, vigente nos Estados Partes;
Que a cultura constitui um elemento primordial no fortalecimento e consolidação do
processo de integração;
Que resulta importante facilitar a criação de espaços culturais, como estabelecer políticas de
fomento à integração regional, que se apoiam na cultura como estratégia;
Que a comemoração dos Bicentenários da independência brindou um marco propício para
exibir a cultura como uma ferramenta de transformação social y construção de cidadania
gerando, ademais, um espaço para a reflexão e difusão dos processos históricos nacionais
e a história comum dos países da região;
Que a diversidade cultural da América do Sul, está sustentada em suas populações
originárias, na herança da colonização, na presença de afrodescendentes, nas ondas
imigratórias europeias dos séculos XIX e XX e nas constantes migrações entre países
limítrofes do MERCOSUL e povos irmãos da América Latina e do Caribe que têm-se
aprofundado durante as últimas décadas;
Que a edificação regional do MERCOSUL é uma tarefa complexa, no entanto não se pode
perder de vista um sentido de pertencimento e identidade local, respeitando sempre a
pluralidade, que faz com que aquela construção se torne mais sólida;

O compromisso dos Estados Partes do MERCOSUL de se emprenharem na realização de
sues maiores esforços para que a cooperação cultural abarque todas as regiões de seus
respectivos territórios;
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O interesse na discussão e na promoção de políticas públicas culturais com vistas à
integração regional;
Que em princípio de julho de 2013, se realizou em Montevidéu (Capital Ibero-americana da
Cultura) o II Encontro de Cidades e Universidades, onde ocorreu o painel “Culturas e
Integração Regional”, que levantou, entre outras questões, os acordos realizados entre a
Rede de MERCOCIDADES, através de suas Unidade Temática Cultural, e a Comissão
Permanente de Produção Artística e Cultura da Associação de Universidades do Grupo
Montevidéu (AUGM), que se consistem na promoção de investigações para criação de
mapas culturais, rotas turístico-culturais e bens culturais;
Que para alcançar os objetivos desse Acordo, deve-se buscar uma sinergia com a
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Esportes do
Parlamento do MERCOSUL.
Que se entendendo a integração como um projeto político que transcende os destinos
nacionais e é enraizado na sociedade, em sua diversidade cultural, torna-se interesse a
construção de alianças estratégicas que tenderão ao aprofundamento do processo de
integração regional com forte embasamento no local;
Que o Foro Consultivo consagra entre seus princípios a difusão de uma cultura democrática
e democratizante em nível regional, estabelecendo relações estreitas para a definição de
políticas regionais que assegurem o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos e
cidadãs.
Que o Comitê dos Municípios e o Comitê dos Estados Federados, Províncias e
Departamentos conformam o Foro que tem, entre seus princípios basilares, a promoção de
uma cultura de paz, o respeito aos direitos humanos, a igualdade de gênero e a defesa e
recuperação do patrimônio cultural como pilar de uma história e de um futuro comum; sendo
indicativo, portanto, da unidade de potência cultural do MERCOSUL;
A consciência que têm os Presidentes e Presidentas do MERCOSUL a respeito do valor do
aspecto cultural da integração, superando o MERCOSUL de outrora, baseado em um
modelo economicista, posto que, mais do que uma união de desenvolvimento comercial,
deve ser de desenvolvimento social e cultural para os povos da América Latina, e o
convencimento de que a cultura tem uma potencialidade de inclusão, de geração de
empregos e de desenvolvimento;
Que os direitos culturais são parte dos direitos humanos e, como indicado pelo artigo 54 do
Comunicado Conjunto dos Presidentes e Presidentas dos Estados Partes do MERCOSUL
emitido na ocasião da 45° Reunião do Conselho Mercado Comum – a Montevidéu, 12 de
julho de 2013 –, são fundamentais na formação de políticas públicas inclusivas que
fortaleçam a convivência e a inclusão social;
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O FORO CONSULTIVO DE MUNICÍPIOS, ESTADOS FEDERADOS,
PROVÍNCIAS E DEPARTAMENTOS DO MERCOSUL
E
O MERCOSUL Cultural
ACORDAM
PrimeIro: Combinar esforços nas áreas de promoção e proteção da cultura como elemento
primordial no fortalecimento e consolidação do processo de integração. –
Segundo: Elaborar um programa de atividades conjuntas que será considerado como
anexo do presente Acordo. –
Terceiro: Procurar unir esforços para realização de eventos acadêmicos conjuntos – como
congressos, jornadas, simpósios, mesas redondas ou conferências – sobre temáticas de
mútuo interesse. Da mesma forma, poderão canalizar ações de cooperação através da
realização de investigações em comum e a elaboração e edição de publicações. As mesmas
serão definidas em termos específicos de referência – que, uma vez subscritos, passarão a
formar parte deste Acordo – os quais deverão contemplar objetivos, resultados esperados,
cronograma de trabalho a ser realizado, prazo de execução, divulgação e responsabilidades
de uma das Partes. –
Quarto: Assumir o compromisso de reunir-se uma (1) vez por semestre com o fim de trocar
informações e opiniões sobre o desenvolvimento do MERCOSUL Cultural e de outros temas
que considerem de mútuo interesse. Não obstante, se poderá solicitar uma reunião
extraordinária, com proposta prévia do assunto a ser tratado na mesma. –
Quinto: O Foro Consultivo de Municípios, Províncias e Departamentos do MERCOSUL, por
iniciativa própria e através de sua Presidência Pró-tempore, poderá remeter à presidência
Pró-tempore da Reunião de Ministros de Cultura do MRCOSUL (RMC), opinião sobre temas
que se encontrem em consideração pela RMC ou solicitar informações sobre os mesmos. –
Sexto: Ambos os órgãos assumem o compromisso de responder às consultas e/ou
considerar as opiniões em um prazo que não supere a três (3) reuniões ordinárias do
receptor das mesmas. –
Sétimo: O Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos
do MERCOSUL e o MERCOUSL Cultural se comunicarão através de suas respectivas
Presidências. –
Oitavo: O presente Acordo entrará em vigência na data de sua assinatura e terá uma
duração de 5 (cinco) anos prorrogáveis por mútuo acordo entre as partes. –
Nono: O Acordo poderá ser modificado mediante troca de notas firmadas entre as Partes.
Ambas Presidências Pró-Tempore manifestam sua plena conformidade com todos e
cada um dos artigos determinados e combinados. Não obstante, reconhecem que o
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presente instrumento se origina no seio do Comitê de Municípios do FCCR, conforme
o disposto no artigo 20°, letra e, da Resolução n° 26/07 do Grupo Mercado Comum, e
em sinal de aceitação, subscrevem, conjuntamente com o Coordenador do Comitê
supracitado, dois exemplares, ambos com o mesmo valor e efeito, no dia 16 de Julho
de dois mil e quinze (2015).

Presidências Pró-Tempore

Pelo FCCR

Pela Reunião de Ministros
de Cultura do MERCOSUL (RMC)

Coordenador Nacional do FCCR Brasil

Testemunhas de Honra

Coordenador Nacional Titular
pela República Argentina

Alto Representante Geral do MERCOSUL

Coordenador Nacional Titular
pela República Federativa de Brasil
Intendente de Quilmes
Coordenador Nacional Titular
pela República do Paraguai

Coordenador Nacional Titular
pela República Oriental do Uruguai

Coordenador Nacional
Republica Bolivariana da Venezuela
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Informe das atividades da Presidência
Pro Tempore do Brasil – PPTB 2015
Brasília- DF
16 de julho de 2015

Presidência Pro Tempore Brasileira 2015

Assuntos desenvolvidos na PPTB
 Agenda pós-2015 e Habitat III;





Colóquios Sul-americanos de Cidades Metropolitanas;
Proposta de decisão CMC – Integração fronteiriça;
Criação do GT- Integração Fronteiriça
V Fórum Empresarial do MERCOSUL

Presidência Pro Tempore Brasileira 2015

Agenda pós-2015 e Habitat III
• Objetivo:
- Incorporar ao debate os entes subnacionais, entidades nacionais de
representação dos municípios e outros atores representativos dos entes da
Federação brasileira;
• Temas/Conferências globais:
- Financiamento para o Desenvolvimento Sustentável
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
- Clima – Cop21
- Habitat III

Presidência Pro Tempore Brasileira 2015

Agenda pós-2015 e Habitat III
 Participação dos governos locais nas Agendas Globais - A contribuição
das cidades e governos locais como agentes do desenvolvimento
sustentável foi reconhecida de forma concreta em 2012 durante a
conferência Rio+20
 Financiamento ao Desenvolvimento - processo de Conferências da ONU
que busca ampliar a capacidade financiadora e mobilizar os recursos
necessários para o cumprimento da Agenda Pós -2015.

 Adis Abeba, Etiópia, 13 a 16 de julho: III Conferência Internacional sobre
Financiamento ao Desenvolvimento
 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) - Um dos principais
processos de construção da nova Agenda Pós-2015 é a renovação dos
compromissos dos ODM por meio do processo de definição dos novos
ODS.
Presidência Pro Tempore Brasileira 2015

Agenda pós-2015 e Habitat III
 Brasil: Grupo Interministerial e consultas - A posição brasileira sobre os
ODS, defendida pelo MRE nas reuniões da ONU, é definida por um Grupo
de Trabalho Interministerial. A mobilização dos governos locais vem
sendo feita pela SAF (Subchefia de Assuntos Federativos) com o apoio das
entidades municipalistas.
• Paris, França, 30 de novembro a 15 de dezembro: Conferência das Partes
(COP21) – Objetivo: alcançar um acordo juridicamente vinculativo e
universal sobre o clima, com o objetivo de manter o aquecimento global
abaixo dos 2° C.
• Habitat III – 3ª Conferência da ONU sobre Habitação e Desenvolvimento
Urbano Sustentável - Quito, Equador, outubro/2016: Objetivo discutir e
traçar novos caminhos em resposta aos desafios que acompanham o
processo de urbanização atual
Presidência Pro Tempore Brasileira 2015

Colóquios Sul-americanos de Cidades Metropolitanas –MSUR
 Objetivo: identificar os problemas mais comuns às metrópoles da região,
e estimular a atuação integrada no enfrentamento a esses desafios.
 4 Encontros do MSUR:
a) Santiago/Chile: abril de 2015 (realizado) – Temas: Ecossistemas Urbanos
e Sustentabilidade;
b) São Paulo/Brasil: junho de 2015 (realizado) – Temas: Desenvolvimento
Urbano e Desigualdades socioespacias.
c) Quito/Equador: 13 e 14 de agosto de 2015 (a realizar) – Temas:
Economia Urbana, Trabalho, Renda e Sustentabilidade

Presidência Pro Tempore Brasileira 2015

Colóquios Sul-americanos de Cidades Metropolitanas –MSUR
d) Montevidéu/Uruguai: 28 e 29 de setembro de 2015 (a realizar) – Temas
Governo, Governança, Cidadania, Educação e Cultura.
Assuntos principais:
- Diretrizes de uma política de desenvolvimento urbano que promova a
redução das desigualdades;
- Acesso a bens e serviços públicos, ao emprego e aos espaços públicos
qualificados;
- Assumir uma posição comum sobre o novo modelo de desenvolvimento
urbano que está em debate para a Conferência da ONU, Habitat III

Presidência Pro Tempore Brasileira 2015

Proposta de decisão CMC – Integração fronteiriça
 Objetivo: Criar regiões de cooperação transfronteiriça do MERCOSUL –
Mercoregiões.
 A cooperação transfronteiriça é uma ação coordenada destinada a
promover relações de vizinhança entre autoridades subnacionais dos
Países da região.
 A função das regiões de cooperação transfronteiriça é realizar ações
conjuntas, com vistas a melhorar a qualidade dos serviços públicos como:
saúde, educação, assistência social, promoção da economia e trânsito de
pessoas que são prestados à população daquelas localidades fronteiriças

Presidência Pro Tempore Brasileira 2015

Proposta de decisão CMC – Promoção da integração
fronteiriça
 Criação: das regiões de cooperação transfronteiriça do MERCOSUL.
 Situação atual: Em fase de discussão no FCCR
 Encaminhamento: Será enviada proposta de decisão do Conselho
Mercado Comum para assinatura dos chanceleres e/ou presidentes dos
países do bloco.

Presidência Pro Tempore Brasileira 2015

Reativação do GT- Integração Fronteiriça
 Objetivo: Atender a demanda dos governos locais e regionais das cidades
localizadas nas regiões de fronteira dos países do bloco e cumprir com o
Plano de Ação do foro.
 Função do GT – Elaborar uma agenda de trabalho em sinergia com órgãos
do MERCOSUL como o GMC, Grupo de Educação, Saúde, Justiça e Interior.
 Tema principal: Criação das regiões de cooperação transfronteiriça do
MERCOSUL

Presidência Pro Tempore Brasileira 2015

V Fórum Empresarial do MERCOSUL
 Realização: em Belo Horizonte nos dias 13 e 14 de julho de 2015.
 Objetivo: Impulsionar o aprofundamento das relações comerciais e o
aprofundamento de parcerias empresariais envolvendo setores
estratégicos do MERCOSUL.
 Áreas principais: energia, biotecnologia, ciências da vida, tecnologia da
informação, automotivos, mineração, agronegócio e audiovisual;
 Participação de empresários, investidores, agências de fomento e
organismos internacionais .

Presidência Pro Tempore Brasileira 2015

FIM
Obrigado
Presidência Pró-Tempore Brasileira 2015

Presidência Pro Tempore Brasileira 2015

DECLARAÇÃO DE BRASÍLIA
Os Governadores e Governadoras, Intendentas e Intendentes,
Prefeitas e Prefeitos do
MERCOSUL reunidos no dia 16 de julho de 2015, na cidade de Brasília – DF, por meio do Foro
Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos do MERCOSUL.
RECONHECENDO que o desenvolvimento ultrapassa os limites do crescimento econômico e comercial,
incorporando aspectos sociais, culturais e ambientais;
CONSIDERANDO que durante os últimos anos a dimensão social do MERCOSUL consolidou-se como
um dos eixos prioritários e estratégicos do processo de integração Regional;

CONSIDERANDO a universalidade, a indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos; a
transversalidade das dimensões de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, procedência,
raça e faixa etária no desenvolvimento das políticas públicas regionais e locais;
RECONHECENDO que as pessoas vivem e trabalham nas cidades e, portanto, os governos locais são
atores fundamentais na construção e implantação de políticas públicas para a plena integração do bloco
e a garantia de direitos às cidadãs e aos cidadãos;

RECONHECENDO que a plena integração regional se dá antes pela integração fronteiriça por meio da
articulação de propostas e coordenação de ações entre governos nacionais e subnacionais;

TENDO EM CONTA que a integração produtiva incorpora as micro, pequenas e médias empresas de
economia local, as cooperativas, redes, associações de economia social e solidária e a relevância de
ampliar o nível de formalidade para a redução de assimetrias;
RECONHECENDO que a importância de valorizar a identidade regional, ampliar o acesso a direitos
humanos e promover a inclusão social de cidadãs e cidadãos do MERCOSUL por meio de políticas
públicas comuns de saúde, educação, turismo, cultura, meio ambiente, segurança cidadã e promoção
da equidade:

DECLARAM:

1. O interesse em participar das distintas reuniões especializadas de Ministros e outros foros
comprometidos com a dimensão social, econômica, cultural e humana do bloco;
2. A necessidade de ampliação do fluxo de informação entre as diversas instâncias do MERCOSUL
para que províncias, estados, regiões, cidades e municípios possam não apenas contribuir com as
discussões, como também contribuir para a implementação das ações, garantindo-se alinhamento dos
princípios e diretrizes em políticas públicas para o desenvolvimento social sustentável;
3. Manifestam o desejo de que se concretize a incorporação da República Plurinacional de Bolívia e
República do Equador como membros plenos do MERCOSUL, que ampliarão e fortalecerão a
integração regional.

4. Destacam sua intenção de reforçar as atividades de cooperação no marco das ações do Plano de
Ação do FCCR, enfatizando os eixos temáticos de integração produtiva e de cidadania regional e
sobretudo, a integração fronteiriça
por meio do reconhecimento das regiões de cooperação
transfronteiriça do MERCOSUL – Mercoregiões e consórcios públicos, que permitam uma maior
coordenação das políticas públicas e serviços públicos nessas localidades.
5. Propõe que as instâncias diretivas do MERCOSUL definam normas e regras para a constituição de
arranjos institucionais de coordenação, de cooperação e de financiamento entre as municipalidades e
os governos regionais do bloco. O FCCR com base na sua normativa constitutiva se propõe a colaborar
com essa iniciativa.
6. A vontade de participar ativamente dos colóquios sul-americanos sobre cidades metropolitanas –
MSUR para construir uma agenda urbana fundada em um novo paradigma de desenvolvimento
sustentável e inclusivo, consolidando uma posição sul-americana rumo à Conferência das Nações
Unidas sobre habitação e desenvolvimento urbano sustentável – Habitat III.
7. Ressaltam
subnacionais dada pela
e a sociedade civil organizada no processo rumo à Habitat III. Na agenda Pós 2015 da ONU,
comprometemo-nos a incorporar os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) às experiências
territoriais dos municípios e estados, conforme o 11º ODS : “Construir cidades e assentamentos
humanos inclusivos, seguros e sustentáveis", em diálogo aberto com a sociedade civil mercosulina e em
parceria com os governos nacionais do bloco, de acordo com as necessidades dos territórios de
diferentes perfis.
8. Acolheram, com especial satisfação, a assinatura do Acordo Interinstitucional entre o Foro Consultivo
de Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos do MERCOSUL e o MERCOSUL
Cultural.

9. Rejeitam fortemente manobras especulativas, exercidas pelos “Fundos Abutres” sobre a República
Argentina. Reafirmando a necessidade da comunidade internacional de trabalhar na construção de uma
arquitetura financeira internacional que impedirá as ações desses grupos financeiros transnacionais.
10. Reafirmam o apoio ao governo da República Argentina em sua reivindicação permanente para a
soberania das Ilhas Malvinas, Geórgia do Sul e Sandwich do Sul e os espaços marítimos circundantes,
ocupada ilegalmente pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte desde 1833.
11. Manifestam seu apoio à continuidade e prorrogação do Fundo de Convergência Estrutural do
MERCOSUL – FOCEM e solicitam sua otimização e agilização dos seus mecanismos de acesso aos
financiamentos de projetos, bem como a participação dos governos subnacionais na gestão do referido
Fundo.
12. Celebram a próxima realização na República Argentina da eleição direta dos parlamentares
MERCOSUL, em agosto e outubro, como um passo importante para consolidação institucional do bloco
regional.

13. Reconhecem que a cooperação internacional descentralizada, estabelecida entre entidades
territoriais e conduzida pelos governos subnacionais é uma forma de ação internacional que favorece o
crescimento de uma governança dos sistemas de desenvolvimento local, alimentada pela convergência
entre políticas internas de coesão e políticas externas de cooperação.
14. Solicitam ao Grupo Mercado Comum - GMC e ao Conselho Mercado Comum – CMC maior
agilidade nas negociações diplomáticas que tratam de acordos multilaterais sobre assuntos fronteiriços,
assim como na incorporação de acordos bilaterais no ordenamento jurídico de cada país.

15. Reafirmam o apoio à efetivação de acordos binacionais existentes e aos que forem criados nas
áreas sociais, com ênfase na Saúde e Educação de modo a possibilitar e definitivamente regulamentar
a utilização de serviços e profissionais do país vizinho às respectivas cidades.
Brasília, 16 de julho de 2015

