Ofício FNP Nº 58/2015

Brasília, DF, 27 de maio de 2015

Aos Prefeitos da Frente Nacional de Prefeitos

Assunto: Convite para participar do 3º Encontro França/Brasil de Gestores de Políticas
Públicas de Economia Solidária que terá lugar em Paris de 1º a 7 de julho de 2015

Senhores Prefeitos, Senhoras Prefeitas,

Com cordiais cumprimentos, é com imensa satisfação que a Frente Nacional de
Prefeitos (FNP) em parceria com o Fundo Mundial para o Desenvolvimento das Cidades
(FMDV), a Rede de Gestores de Economia Solidária e a Embaixada da França no Brasil,
convida os municípios associados à FNP a participar do 3º Encontro França/Brasil de
Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária que terá lugar em Paris, França, de
1º a 7 de julho de 2015.
Este encontro é a primeira grande agenda da vice-presidência para economia solidária
da FNP instituída por ocasião da 67ª Reunião Geral da FNP realizada durante o 3º Encontro
dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS) em abril de 2015.
O debate acerca da economia solidária é promovido num contexto de crescente
demanda por formas de trabalho, geração de emprego e renda mais inclusivos, e tem tido
amplo destaque no cenário internacional.
Desde assinatura do acordo de cooperação técnica entre Brasil e França para
intercâmbio de experiências para promoção da economia solidária como política pública em
dezembro de 2013 entre o Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil e o Ministério da
Economia Social e Solidária da França, foram realizadas diversas atividades de cooperação
entre governos locais franceses e brasileiros. Dentre elas, dois encontros realizados em
Brasília em novembro de 2014 e abril de 2015, durante os quais a delegação de gestores
públicos de regiões e municípios franceses compartilharam experiências com gestores
brasileiros. O intercâmbio de experiências tem sido de grande importância para o
aprimoramento dos programas de economia solidária nos dois países.
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Desta forma, sugerimos que os prefeitos mobilizem os gestores de seus municípios
para participarem de mais essa etapa fundamental da cooperação entre os dois países para
contribuir a aperfeiçoar as políticas públicas de economia solidária.
A Srta. Mariana Nascimento está à disposição por meio do telefone (61) 3044-9838 e
do e-mail mnascimento@fmdv.net para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se
façam necessários.
Contamos com a valiosa contribuição de cada um dos municípios para obtermos
sucesso na realização deste evento
Com cordiais saudações,

Mauricio Moromizato
Prefeito de Ubatuba (SP)
Vice-Presidente da FNP para Economia Solidária
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