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Ofício n. 038/2019 – CRIF/SMRI Porto Alegre, 2 de agosto de 2019. 

Aos membros da Unidade Temática de Autonomia, Gestão e Participação - Rede 

Mercocidades 

Prezados, 

Em 2019 o Orçamento Participativo de Porto Alegre completa 30 anos. Esta 

precursora ferramenta de Democracia Participativa, reconhecida mundialmente, promove, 

dentre as diversas ações de seu aniversário, o Seminário Internacional - 30 Anos do OP. 

Os temas que serão abordados passam por Sustentabilidade do OP, Avanços e 

Desafios da Participação, Planejamento Urbano e Resiliência, ODS, Financiamento da 

Participação, OP Digital. Serão diversos painéis e atividades que ocorrerão entre 21 e 24 de 

agosto próximo na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e em outros locais a serem 

confirmados nos próximos dias. 

É com muita satisfação que os convidamos ao “Seminário”, e em especial à 

Reunião Conjunta das Unidades Temáticas de Gestão e Participação & de 

Desenvolvimento Social da rede Mercocidades, que acontecerá no dia 22 de agosto 

(quinta-feira), entre 10h e 13h. Em apoio à sua participação, serão cobertos os seguintes 

custos: 

Hospedagem durante os dias do evento por até 4 noites para até 5 representantes de 

cidades integrantes desta Unidade Temática; 

Traslados terrestres aeroporto - hotel em sua chegada e em seu retorno. 

Agradeceríamos receber sua confirmação com relação a sua participação até o dia 

12 de agosto (segunda feira) para que possamos melhor atendê-lo com relação a dúvidas e

outras informações sobre o seminário. 

A equipe da Coordenação de Relações Internacionais e Federativas está à 

disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, por meio dos contatos (51) 

3289-6679, Shayana Fanaya ou (51) 3289-6688, Liane Gelatti. 

Atenciosamente, 

Rodrigo de Souza Corradi 

Coordenador de Relações Internacionais e Federativas 


