
XI Encontro de Diretores de Relações Internacionais e 
Coordenadores UCCI 

Cidade do Panamá, de 27 a 29 de abril de 2016 

 
 

De Paris a Panamá 

 
Reunião de seguimento sobre o processo de unidade na diversidade do 
municipalismo latino-americano. 
 
Presentes: 
 
Antonio Zurita                                 UCCI  (assinaturas no original em Espanhol) 
 
Eugene Zapata Garresché             Al-Las /CDMX 
 
Hernan Ratzlatt                              Assunção 
 
Felipe Llamas Sánchez                  Madrid 
 
Nelson Fernández                          Montevideu 
 
Cristian Espinosa                            Quito 
 
Jorge Villalobos                               São José 
 
Beatriz Leandro                               São Paulo 
 
Gonzalo Durán                                AchM/ FLACMA 
 
Altagracia Tavarez                          FEDOMU / FLACMA 
 
Claudio Sule                                   MERCOCIDADES 
 
Jorge Rodríguez                            MERCOCIDADES 
 
 
Com a finalidade de dar seguimento aos compromissos adotados na 
Declaração de Paris para a unidade na diversidade do municipalismo latino-
americano, acorda-se: 
 

1) Compôr de imediato uma mesa de ligação para a unidade na diversidade 
como mecanismo de diálogo e coordenação. 

2) A mesa será integrada por representantes (2 titulares/ 2 suplentes) 
designados da seguinte maneira: 

2 + 2 por organização das cidades capitais 



2 + 2 pelas associações nacionais de municípios (FLACMA), 
2 + 2 por MERCOCIDADES 

3) A moderação da mesa será em forma de rodízio e aproveitar-se-ão os 
espaços e datas próximas para ir avançando nos acordos. 

4) O objetivo da mesa será: 
a. Estabelecer a ordem da moderação 
b. Estabelecer o calendário de reuniões presenciais e vituais 
c. Procurar a composição da lista de delegados latino-americanos às instâncias 
de decisão da CGLU, incluindo a posição latino-americana ante a presidência e 
co-presidência da CGLU. 
d. Articular uma proposta de mensagem política da América Latina com vistas a 
Habitat III e outros foruns e espaços globais que sejam de nosso interesse. 

5) A Mesa de Ligação é um espaço de construção de confiança e trabalho 
em equipe. Cada organização validará as suas decisões conforme os 
procedimentos internos, considerando sempre a necessidade de que a 
decisão seja ratificada pelos prefeitos e prefeitas. 

 


