Indicação 0359/2016
SENHOR PRESIDENTE
O Vereador que este subscreve, requer a Vossa Excelência, ouvido o plenário na forma regimental, o
encaminhamento de ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Edson Renato Dias, contendo os
termos da seguinte INDICAÇÃO:
Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, a sugestão de criação do Conselho
Municipal de Relações Internacionais e Federativas – CMRIF.
JUSTIFICATIVA:
A presente proposição tem por objetivo sugerir ao Poder Executivo municipal a criação do Conselho Municipal
de Relações Internacionais e Federativas - CMRIF no âmbito do Município de Balneário Camboriú e/ou
estabelecer no quadro do Poder Executivo, estrutura que atue com foco estratégico de Relações Internacionais e
Federativas.
O Conselho Municipal de Relações Internacionais e Federativas – CMRIF tem como principal atribuição o
apoio técnico a órgãos do município no relacionamento com entidades governamentais e não governamentais
internas e externas, mais especificamente na cooperação com a União, os Estados, os Municípios, em especial
os da Região Metropolitana da Foz do Rio Itajaí bem como entes e organizações de outros países, prestando
assessoria direta em atividades de interesse da municipalidade.
Há uma grande tendência e necessidade dos municípios atuarem em parceria, em rede, na evolução da
governança, seja com outros entes da federação, bem como com cidades e organizações de diferentes nações
com o objetivo de melhorar as políticas públicas locais, estimular e difundir as boas práticas e buscar o
desenvolvimento sustentável.
Mais de 30 municípios do país já possuem estrutura da área internacional de acordo com a Confederação
Nacional de Municípios – CNM, sendo que em parte deles a área internacional está em conjunto com a
federativa, utilizado como referência as áreas internacionais de Prefeituras de São Paulo, Jundiaí, Guarulhos, do
Fórum Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Relações Internacionais –FONARI, entre outros.
São várias as formas que os municípios podem atuar no cenário internacional. De acordo com CNM, os eixos de
atuação dos municípios de forma internacional podem ser com Política Internacional, Cooperação Internacional,
Promoção Econômica Internacional e Marketing Urbano.

Na política internacional as formas de atuação são: fóruns internacionais, cidades-irmãs, redes de políticas
públicas e outras ações políticas. Já a cooperação internacional é dividida entre Cooperação Técnica e

Cooperação Financeira. Quanto à promoção econômica internacional as ações são Comércio Exterior, Atuação
de Investimento Externo Direto e Turismo Internacional. Há ainda o Marketing Urbano internacional com
exemplo de premiação de políticas públicas e construção de marca da cidade.
No ano de 2013 o Município de Balneário Camboriú foi classificado pela Organização das Nações Unidas como
a quarta melhor posição no país de índice de desenvolvimento humano - IDH, considerando critérios como
longevidade, renda e educação, além dos diversos e seguidos prêmios que o município recebe nas mais diversas
áreas como qualidade de vida, gestão fiscal e desenvolvimento do turismo que reforçam a tendência de ser a
cidade utilizada como referência na busca por parcerias e atuação em redes de cidades e parcerias de cooperação
a exemplo de cidades irmãs com localidades brasileiras e de outras nações, na busca frequente de boas práticas
de gestão pública, melhoria na qualidade de vida e no intuito de favorecer o turismo.
Balneário Camboriú se destaca como uma das 10 cidades brasileiras que mais recebem turistas estrangeiros no
Brasil e um dos 65 destinos indutores de turismo do país de acordo com o Ministério do Turismo e vem desde
2015 buscando expandir a projeção turística além da América Latina, tendo iniciado divulgação na Europa.
Além disso, em breve a Capital Catarinense do Turismo terá seu centro de eventos, o que potencializará ainda
mais a vocação turística da cidade.
Em 2016 serão realizados os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e, Balneário Camboriú foi uma das
cidades de Santa Catarina que foram aprovadas pelo Comitê Organizador dos Jogos e estão no catálogo Rio
2016 como um dos locais de treinamento pré-jogos, permitindo que delegações venham fazer a aclimatação na
cidade. Cabe destacar ainda, que estas ações oportunizaram a divulgação do nome de Balneário Camboriú e de
Santa Catarina nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 para mais de 200 nações. Além disso, BC faz parte do
seleto grupo de cidades que receberá a Tocha Olímpica antes da realização dos Jogos Rio 2016.
O Município de Balneário Camboriú tem buscado a sua inserção no cenário nacional e internacional somando
esforços para dar visibilidade e atrair os olhares do mundo e os Jogos Olímpicos são uma oportunidade única de
projeção global sendo ainda possibilidade de estabelecer parcerias e ações de paradiplomacia duradouras,
promovendo maior divulgação da Capital Catarinense do Turismo e da própria Região Metropolitana da Foz do
Rio Itajaí.

Assim, o Conselho Municipal de Relações Internacionais e Federativas – CMRIF e/ou estrutura equivalente,
possibilitaria estudos estratégicos para a atuação de Balneário Camboriú, tanto nas parcerias da região
metropolitana, como consórcio de cidades, redes de cidades, cidades irmãs, do Brasil e do exterior utilizando-se
dos melhores exemplos de políticas públicas, e buscar o desenvolvimento sustentável da Capital Catarinense do
Turismo – no equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais, ambientais, culturais entre outros, fortalecendo a
vocação turística da cidade e projetando-a como referência.

