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Boa tarde a todos os participantes e autoridades aqui presentes. Agradeço à
Frente Nacional de Prefeitos pelo convite para participar nesta plenária.
O Brasil e a União Europeia compartilham uma relação de longa data com base em
fortes laços históricos e culturais que contribui no tempo para reforçar suas
relações econômicas e políticas.
Em 2007, o Brasil e a União Europeia estabeleceram as bases de uma parceria
estratégica visando ao fortalecimento das relações culturais, econômicas, políticas
e de cooperação.
Em 2019 foi assinado o Acordo União Europeia e Mercosul, que abre novas
oportunidades em diversas áreas além das trocas comerciais, possibilitando ainda
uma cooperação mais estreita em vários domínios.
As cidades desempenham um papel crucial como motores da economia, como
espaços de conectividade, de criatividade e inovação, e também enquanto centros
de serviços para as áreas circundantes. Porém, as cidades são também locais onde
se concentram problemas de desemprego, segregação e pobreza.
A União Europeia está convencida de que o fortalecimento das cidades é um fatorchave para o fomento do desenvolvimento sustentável em nível global, regional e
local e pela coesão social.
Por isso a União Europeia decidiu apoiar o projeto “Fortalecer” com a Frente
Nacional de Prefeitos. A União Europeia está contribuindo por meio deste projeto
para maximizar o impacto de políticas públicas estratégicas para os municípios.
Ao capacitar gestores municipais, realizar reuniões e seminários com prefeitos,
secretários e representantes do governo federal, o projeto Fortalecer aumentou a
capacidade institucional dos municípios participantes em atender mais e melhor
suas populações.
Cabe destacar a contribuição europeia para promover a solidariedade entre os
municípios do g100, essencial para a superação dos seus grandes desafios comuns
e para a obtenção de novas conquistas.

Para a União Europeia é estratégico apoiar os municípios do g100, tendo em conta
que são 108 municípios com população acima de 80 mil habitantes (totalizando
21 milhões de pessoas), com alto índice de vulnerabilidade social – baixa receita
per capita, com crianças fora da escola e população abaixo da linha da pobreza.
Esses municípios necessitam de apoio dado a baixa capacidade de investimento e
de arrecadação.
É importante criar condições mais favoráveis a projetos de modernização que
possam possibilitar a alavancagem dos investimentos e a melhoria da saúde fiscal
do município, gerando benefícios para todas as pessoas.
A União Europeia trabalhou com a Frente Nacional de Prefeitos sobre o tema da
Modernização da Administração Tributária e auxiliou os municípios na elaboração
e execução de seus projetos, com o desenvolvimento de metodologias e
disponibilização de modelos de documentos. Permitiu ainda importante troca de
experiências com entidades de representação federativa de países europeus.
Conforme dados apresentados pela Frente Nacional de Prefeitos, a cooperação
com a União Europeia permitiu à FNP realizar apoio direto a 194 municípios, por
meio de 46 oficinas que contaram com mais de mil participações. São mais de 50
projetos em elaboração, sendo 11 já aprovados por instituições financeiras, com
valor total disponibilizado para os municípios de aproximadamente R$ 260
milhões.
É nosso desejo que as atividades realizadas neste projeto tragam muitos
resultados positivos e contribua para a busca de alternativas de desenvolvimento
sustentável e para a redução da pobreza.
Muito obrigado.

