
Aos 13 dias do mês  do maio de 2014, por ocasião da  realização da FEIRA BIT 2014, nas
dependências da FIERGS  na cidade de Porto Alegre, foi realizada a Reunião da Unidade
Temática   de  Ciência,  Tecnologia    da  Rede  Mercocidades,  com  representantes  das
seguintes cidades: 

Coordenação da UT   –      Tandil  - Sr .Pedro Espondabaru 

Sub Coordenação da UT – São Leopoldo – Mario Rosito
                                            Porto Alegre – Sra. Carla Zitto

Secretaria Técnica Permanente- Sr. Jorge Rodriguez

Secretária Executiva – Sr. Rodrigo Corradi –Sra. Liane Gelatti –Professora Joséli Gomes 

Uruguai – Canelones -  Sr. Luis Garrido –Sra. Alicia Garcia de Leon 
Argentina – Santa Fe –  Sr. Simon Gonzales / Morón -  Sr. Leonel Stillo

Representante do Vice-Prefeito de Porto Alegre Sr. Plínio Zalewski

A  reunião  foi  coordenada  pelo  representante  de  Tandil  Sr.  Pedro  Espondabaru  e  sub-
coordenadores da UT Mario Rosito e Carla Zitto.

Saudação inicial da representação da coordenação reforçando a continuidade dos assuntos
tratados durante a reunião realizada em fevereiro , com foco nos eventos do ano de 2014: 
Seminário de Boas Práticas  e a Mostra e Prêmio de Ciência e Tecnologia.

Saudação e palavras de boas-vindas da  Sra. Carla Zitto  ressaltando o desafio da unidade
em articular ações integrando as UTs  da rede e a busca de projetos que tenham impacto
nas cidades e dêem ênfase ao nosso trabalho em rede, ressaltando o primeiro passo que é
a  presença  de  representantes  da  UT  de  Desenvolvimento  Econômico  na  reunião  e  a
atividade a ser realizada amanhã, dia 14, que vai tratar de questões de financiamento de
projetos .

O  Sr.  Luis  Garrido  apresentou  as  atividades  do  UT  Desenvolvimento  Econômico  e  a
importância da realização de atividades conjuntas.

A seguir representante da Secretaria Técnica Permanente Sr. Jorge Rodrigues: tratou sobre o
que ocorre atualmente na Rede e relatou sobre a reunião em Montevidéu, destacando os
temas relevantes para a SE e de planejamento estratégico da Rede (três eixos). Preparação
para Conferência Habitat III (Doc. Rio +20 e Doc. de referência sobre posição pública da
Rede – valor do documento: envolver UTs nos eixos e pela transversalidade – contribuições
para a Rede e para documentos a partir dos eixos). Falou, ainda, sobre o trabalho conjunto
com  ROLAC,  que  se  realizará  em  junho,  apontando  linhas  de  trabalho  possíveis  para
cooperação técnica. Relatou sobre a relação com FAMSI. Abordou a agenda internacional da
Rede;  Discussão  sobre  posicionamento  da  Rede  quanto  C&t  e  sua  relação  com  o
desenvolvimento econômico das cidades;



O Sr. Rodrigo  Corradi  pela Secretaria  Executiva destacou  que a participação das UTs é
fundamental  para o desenvolvimento das atividades da Rede; abordou sobre os eixos e
transversalidade (temas presentes no planejamento estratégico da Rede e necessidade de
fortalecimento  de  atividades  transversais  na  Rede);  UT  Integração  Fronteiriça:  nascida
como  espaço  de  transversalidade  –  fundamento  para  projetos  conjuntos  de  UTs para
desenvolvimento da Rede; Necessidade de contemplar realidade de fronteira – conexão das
demandas das UTs, pensando nas carências especiais das cidades de fronteira (a Rede deve
responder  a  estas  demandas);  Participação  cidadã  como  “DNA”  de  Porto  Alegre  –
capacidade das cidades de apresentarem alternativas coerentes no cenário internacional
com participação cidadã;  Responsabilidade Rede quanto à questão do desenvolvimento
sustentável – Habitat III – Nova Agenda Urbana (metas desenvolvimento sustentável e sua
conexão com o desenvolvimento urbano - posicionamento internacional);

Necessidade de coerência na representação da Rede em diferentes foros internacionais –
documento  e  participação  cidadã  (ponto  de  partida  para  participação  interna  na  Rede
quanto a este debate) – interesse nas atividades das UTs, atividades conjuntas; Após houve
debates e posicionamentos referentes aos temas apresentados e então ligando a realização
das atividades da UT.

Na  seqüência  foi  convidado  o  representante  de  Santa  Fé,  Sr.  Simon  Gonzalez:  para
apresentar a proposta da realização da Mostra de Ciência e Tecnologia na referida cidade
com proposta de data para outubro, onde ainda haviam questões a serem resolvidas como:
financiamento da mostra, participação da AUGM, confirmação da disponibilidade  do local
na  data  proposta.  Ficou  acordado  entre  os  participantes  que  a  cidade  de  Santa  Fé
encaminharia até o final de junho o pré – projeto da Mostra e sua convocatória. Da mesma
forma ratificou-se a temática da mostra de C&t:  Tecnologia como forma de melhorar  a
administração municipal e a participação dos cidadãos.

Sobre o Prêmio foram levantadas várias hipóteses de viabilização, uma delas foi sugerida
por Porto Alegre, em que o Prêmio poderá ser por categoria e através da viabilização de
intercâmbios, na oportunidade os diretores da Hanover Fairs estiveram presentes e, sendo
encaminhada  proposta  pela  UT,  verificar  a  possibilidade  de  viabilizar,  por  exemplo,  a
presença do grupo premiado na Hanover Fair (Feira mundial de tecnologia).

Foi apresentado pelo Sr. Pedro Espondabaru  a realização do  Seminário organizado pela UT,
AUGM  a Cátedra Libre Artigas da Universidade Nacional de La Plata, a ser realizada nos
dias 11 e 12 de setembro na cidade de Tandil.

Foi  solicitado  pela  coordenação  que  as  Boas  Práticas  realizadas  pelas  administrações
municipais  fossem  registradas   e  enviadas  para  o  Banco  de  Boas  Práticas  da  Rede
Mercociudades.  Com  a  finalização  das  discussões  dos  temas  proposto  à  reunião  foi
encerrada e realizado o convite para a reunião conjunta com a Frente Nacional dos Prefeitos
do Brasil a ser realizada na manhã do dia 14 de maio, neste mesmo local.


