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Seminário do FALP do 22 ao 25 de novembro de 2017 

SAVE THE DATE!! 

 

Com a vontade de continuar a fazer ouvir a voz as cidades de periferias, a rede 

FALP organizará um seminário internacional do 22 ao 25 de novembro à Porto 

Alegre e São Leopoldo (Região Metropolitana de Porto Alegre). 

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e a Prefeitura municipal 

de São Leopoldo serão os hóspedes desse evento. 

 

Num contexto difícil de tensões, de crise política, social e financeira através do 

mundo, trata-se de levar a voz das nossas cidades, dos nossos habitantes para 

resistir e construir metrópoles policêntricas, solidárias, sustentaveis e 

democráticas. 

Os temas do direito à cidade, da juventude, da democracia e a igualdade são 

assuntos que serão abordados durante o seminário. 

O programa está em construção e informações mais precisas serão dadas em 

breve. 

 

Os poderes locais, as universidades, as organizações do movimento social são 

convidadas a participar à este encontro. Uma mobilização internacional 

importante é essencial para construir uma agenda comum da rede e renovar os 

pensamentos num momento também complexo na história da Humanidade. 
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Um texto (em anexo) foi realizado a fim de apresentar os desafios aos quais 

confrontamos-nos. Este é apresentado as vossas sugestões, à observações, 

propostas e outros comentários para fazer um instrumento coletivo e servindo à 

mobilização. 

  

  

CGLU renova a sua organização 

   

Na sua definição das prioridades estratégicas, a organização mundial dos 

poderes locais CGLU renovou os seus mecanismos de elaboração de políticas e 

consulta dos atores. 

 

O objetivo é reforçar a participação das dirigentes políticas. É a razão pela qual 

CGLU criou 4 conselhos políticos:  

- Direito à cidade e territórios inclusivos 

- Oportunidades para todos, cultura e diplomacia das cidades: as chaves do 

desenvolvimento e a paz 

- Cidades mais certas, resilientes, duradouras e capazes de responder às crises 

- Governança territorial multiniveaux e financiamento duradouro 

 

A rede FALP tera represantantes em 2 conselhos politicos :  
- Abdoulaye Thimbo, prefeito de Pikine, et Patrick Braouezec, presidente de 
Plaine Commune, participarão no conselhos do Direito a cidade.  
- Patrick Jarry, prefeito de Nanterre, estara no conselho politico da 
Governança territorial multiniveis. 
 
E um reconocimento e uma grande opportunidade, de levar a voz adas cidades 
perifericas e trazer nossa mensagem politica dentro de Cidades e Governos 
Locais Unidos para métropoles policentricas, solidarias, democraticas e 
sustentaveis. 

 

Também, na nova organização de CGLU, o número de comissões será reduzido e a 

proposta foi feita que a comissão “Cidades de Periferias” de CGLU torne-se em 

um Fórum.  



Fizemos a proposta que o FALP seja integrado como tal e inteiramente na 

organização mundial. 

Um apoio sera dado nesta nova etapa e um evento da rede acontecera todos os 

dois anos e será apoiado por CGLU. 

 

O Bureau executivo de CGLU aconteceu em Madri do 18 ao 20 de abril 2017. Ary 

Vanazzi, prefeito de São Leopoldo (Brasil) estava presente e foi a ocasião de 

convidar poderes locais ao encontro do FALP ao mês de novembro ao Brasil. 

Participou tabém do Fórum mundial sobre as violências urbanas organizado pela 

prefeitura de Madri.  

 

Agenda dos eventos 

 

Do 16 ao 19 de junho teve a 17a conferência do Observatório da Democracia 

Participativa (OIDP) em Montreal (Canadá). 

Após o grande sucesso da conferência em Matola (Moçambique) em maio de 2016, 

este ano as trocas de experiencias foram em redor da temática “da participação 

sem exclusão”. Este tema aparece completamente relevante num contexto onde a 

necessidade de reforçar a democracia é manifesta e onde a necessidade de 

voltar a dar do sentido ao processo de democracia participativa é essencial. 

Cidades de periferias estavam presentes a esse encontro. Foi a ocasião de 

continuar as nossas trocas de experiencias e assim como reforçar o nosso 

compromisso para cidades mais democráticas.  

 

 



Na sequência da conferência do OIDP, aconteceu do 19 ao 23 de junho o 

congresso de Metropolis (Associação mundial das metrópoles). 

Durante esse congresso, a rede FALP co-organizou uma sessão sobre a temática 

do direito à cidade com a Comissão Inclusão Social, Democracia Participativa e 

Direitos Humanos (CISDPDH) de CGLU. 

Esse debate político era baseado num diálogo entre eleitos, representantes da 

sociedade civil e universitários em volta da relação “Direito à cidade” e 

“Metrópole competitiva”. Os prefeitos de Pikine e de Nanterre representavam o 

FALP. Também contou com a presença do prefeito de Montevideu e os 

representantes de México, de Séoul, de Montreal nessa mesa. 

 

 
 

A rede rede FALP foi convidada a participar numa sessão plenária do congresso 

sobre o diálogo dos atores da metrópole organizada pelo Observatório de 

Metropolis. 

 

Do 14 ao 17 de setembro de 2017 terá lugar o 7° Fórum mundial das cidades para 

os Direitos Humanos em Gwangju (Coreia do Sul).  

 

O conselho mundial e o Bureau Executivo acontecera em Hangzhou (China) do 7 

ao 10 de dezembro. Uma reunião dos Conselhos políticos (como anunciado acima) 

esta prevista.  



Será a ocasião de abordar as próximas etapas da nova organização de CGLU bem 

como de fazer um relatorio sobre o seminário internacional de Porto Alegre e 

São Leopoldo de novembro. 

 


