
Ata da Reunião em 25 de setembro de 2015 da Unidade Temática de Integração Fronteiriça 

(UTIF) de Mercocidades, realizada na cidade de Porto Alegre. 

A Unidade Temática de Integração Fronteiriça (UTIF) de Mercocidades esteve reunida no dia 

25 de setembro, em Porto Alegre, Brasil, no auditório do BRDE/CODESUL, na rua Uruguai, 155; 

tendo como objeto de pauta a discussão de medidas para o desenvolvimento das zonas 

fronteiriças dentro do processo de integração regional do Mercosul, com a apresentação de 

propostas visando a criação de regiões de cooperação transfronteiriça e de consórcios públicos 

de fronteira e o debate sobre a necessidade de criar-se legislações específicas para as zonas 

fronteiriças dos países do MERCOSUL 

Relação de presenças: 

NOME  INSTITUIÇÃO  PAÍS CIDADE CONTATO 
RONALDO 
GARCIA 

PREF.PORTO 
ALEGRE 

BRASIL PORTO 
ALEGRE 

ronaldo.garcia@gestao.prefpoa.com.br  

DANIEL 
ROSANO 

INTEND. 
QUILMES 

ARGENTINA QUILMES drdanielrosano@gmail.com  

BRUNO 
SADECK 

SAF – PRES. DA 
REPÚBLICA 

BRASIL BRASILIA bruno.sadeck@presidencia.gov.br  

EDUARDO 
MORRONE 

PREF. STA. 
VITÓRIA DO 
PALMAR 

BRASIL STA. 
VITÓRIA DO 
PALMAR 

morronesvp@yahoo.com.br 

GUILHERME 
SUZIN 

UNIRITTER BRASIL PORTO 
ALEGRE 

guilhermesuzinpr@gmail.com  

CLAUDIO 
SBRISSA 
JUNIOR 

UNIRITTER BRASIL PORTO 
ALEGRE 

csbrissa@gmail.com  

BERNARDO 
BONIFACIO 
FERREIRA 

UNIRITTER BRASIL PORTO 
ALEGRE 

 bernardocs12@hotmail.com 

 
BRENDA DA 
FONSECA 
MONTENEGRO 

UNIRITTER BRASIL  PORTO 
ALEGRE 

bre.fonseca@hotmail.com  

ARTHUR 
SILVEIRA 

UNIRITTER BRASIL PORTO 
ALEGRE 

  

JOSÉLI FIORIN 
GOMES 

UNIRITTER BRASIL PORTO 
ALEGRE 

joselifg@yahoo.com 

LIANE GELATTI PREF.PORTO 
ALEGRE 

BRASIL PORTO 
ALEGRE 

liane.gelatti@smgl.prefpoa.com.br  

ELINAE DE 
OLIVEIRA 
FIALLA 

PREF.PORTO 
ALEGRE 

BRASIL PORTO 
ALEGRE 

eliane.fialla@smgl.prefpoa.com.br  

MARIA 
EDUARDA 
VIEGAS 
PELLEGRINI 

UNIRITTER BRASIL PORTO 
ALEGRE 

 dudapellegrini@gmail.com 

 

PAULO 
HENRIQUE 

PREF. 
URUGUAIANA 

    segov@uruguaiana.rs.gov.br  

JOSÉ LUIS 
NOVAES 

IPA METODISTA BRASIL  PORTO 
ALEGRE 

Jl.novaes@uol.com.br 

PEDRO 
OLIVEIRA 

REVISTA 
MERCOSUL 

BRASIL PORTO 
AEGRE 

contato@nm.mercosul.co.br  

DALTRO 
FOGAÇA 
BERNARDES 

PREF. ITAQUI     gabinete@itaqui.rs.gov.br 

mailto:ronaldo.garcia@gestao.prefpoa.com.br
mailto:drdanielrosano@gmail.com
mailto:bruno.sadeck@presidencia.gov.br
mailto:morronesvp@yahoo.com.br
mailto:guilhermesuzinpr@gmail.com
mailto:csbrissa@gmail.com
mailto:bre.fonseca@hotmail.com
mailto:joselifg@yahoo.com
mailto:liane.gelatti@smgl.prefpoa.com.br
mailto:eliane.fialla@smgl.prefpoa.com.br
mailto:segov@uruguaiana.rs.gov.br
mailto:Jl.novaes@uol.com.br
mailto:contato@nm.mercosul.co.br
mailto:gabinete@itaqui.rs.gov.br


A Unidade Temática de Integração Fronteiriça (UTIF) de Mercocidadesesteve reunida no dia 25 

de setembro, em Porto Alegre, Brasil. Tendo como objeto de pauta a discussão de medidas 

para o desenvolvimento das zonas fronteiriças na região como a criação de regiões de 

cooperação transfronteiriça e de consórcios públicos de fronteira e de legislações específicas 

para as zonas fronteiriças dos países do MERCOSUL 

Encaminhamentos: 

1) que Mercocidades através da Unidade Temática de Integração Fronteiriça (UTIF) amplie a 

discussão sobre a redefinição do conceito de fronteira visando a integração regional, 

concebendo as fronteiras como espaços de direitos -espaços de vida complexos e de direitos 

diversos; 

2) se coexistem competências nacionais e locais, os municípios não são o espelhamento das 

províncias ou das nações. Eles podem ser um ponto de concertação das competências  e da 

conciliação de interesses dos seus cidadãos. 

3) Não se pode perder de vista que, com o conceito de globalização, se produz uma 

intensificação das relações sociais / políticas / institucionais. Quando uma administração 

municipal começa, por exemplo, a ter um protagonismo  internacional, como por exemplo na 

defesa dos cidadãos como sujeitos de direitos, isto é, "de muitos direitos" começa a enfrentar  

barreiras que estão arraigadas em outros níveis de ação, como no âmbito nacional. 

4) Com o trabalho de articulação entre governos locais de regiões fronteiriças, desenvolvido 

pela UTIF,  a Rede Mercocidades terá uma excelente oportunidade de  contribuir com 

propostas através da atuação do Grupo de Trabalho de Integração Fronteiriça - GTIF criado 

para atuar no âmbito do FCCR.(O Grupo de Trabalho do FCCR foi criado na última reunião 

plenária do Foro, em julho passado, durante a Presidência Pro Témpore do Brasil e, os 

coordenadores atualmente são Brasil e Argentina. O FCCR é o canal de participação direta dos 

estados e municípios na estrutura institucional do MERCOSUL). 

5) Em 2016, se comemora os 25 anos do MERCOSUL (1991-2016); portanto, esta é uma data 

propícia para se fazer não apenas uma visão retrospectiva, mas também mostrarmos através 

da Mercocidades uma visão prospectiva, com análises e sugestões de políticas públicas em 

vários setores, além de temas de integração regional e regulamentação internacional, de 

forma objetiva, para o Mercosul. 

6) Pautar para o UTIF o debate de temas como as alterações nas legislações nacionais que 

venham favorecer  a integração regional e fronteiriça e a implementação de projetos que  

atendam demandas dos governos locais, como a criação de merco-regiões e o estabelecimento 

de acordos de cooperação bilaterais, multilaterais ou transnacionais, citando-se como exemplo 

o consórcio Pampa Gaúcho, dentre outros projetos. O consórcio Pampa Gaúcho está para ser 

firmado em breve e envolve 17 municípios gaúchos localizados na região da campanha e 

fronteira oeste. 

 

 



7) Reunião de Cúpula de MERCOCIUDADES em São Paulo: Propõem-se a realização de uma 

segunda reunião com FCCR dentro da próxima Cúpula das MERCOCIUDADES  

Concluindo os trabalhos, registrou-se o o apoio da Secretaria de Relações Institucionais da 

Presidência da República do Brasil, da Prefeitura de Porto Alegre, do Conselho para o 

Desenvolvimento e Integração do Sul (Codesul) e do Banco de Desenvolvimento Regional do 

Extremo Sul (BRDE) para promover esta reunião  da Unidade Temática de Integração 

Fronteiriça de Mercocidades, criada na Cúpula de Porto Alegre em 2013 e que tem atualmente 

na sua coordenação as cidades brasileiras de Bagé e a argentina, Rosário; enquanto que a sua 

subcoordenação é exercida pelas cidades de Porto Alegre de Brasil, Quilmes de Argentina, e 

Assunção de Paraguai. 

Porto Alegre, 25 de setembro de 2015. 

Ronaldo Garcia 
Secretário de Gestão Adjunto da Prefeitura Municipal de Porto Alegre 


