ATA DE REUNIÃO DA TEMÁTICA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL –
MERCOCIDADES
SANTANA DE PARNAÍBA – SP. - BRASIL

Aos quatorze dias do mês de junho, do ano de dois mil e dezoito, às
14:30 (quatorze e trinta) horas, nas dependências da CioesteConsórcio Intermunicipal da Região Oeste de São Paulo - Santana de
Parnaíba,
São
Paulo,
Brasil,foi
realizada
a
reunião
do
MERCOSUL/MERCOCIDADES da Temática de Desenvolvimento
Econômico Local.
Estavam presentes à reunião, os representantes das cidades
integrantes da Temática mencionada acima, que elencamos abaixo:
- Canelones/Uruguai - Sr. Horácio Yanes,
- Montevidéu/Uruguai - Sr. Pablo Balea,
- Quilpué/Chile - Sr. Claudio Duran,
- Itá/Paraguai – Prefeita Sra. Glória Benitez, acompanhada de sua
diretora assistente, Engª Graciela Veja,
- Santana de Parnaíba/Brasil – Engº Mauro Brunetto.
O Coordenador da citada Temática, Engº Mauro Brunetto, da cidade
de Santana de Parnaíba - São Paulo-Brasil deu início à reunião,
apresentando o Secretário Executivo da CIOESTE, Engº Francisco
Maciel e seu Diretor Executivo Carlos Abrão, que após as devidas
apresentações, o Engº Francisco acessou a vídeo conferência sobre
plataformas de financiamentos internacionais, e parcerias de
cooperação com agentes municipais e/ou estaduais, ministrada por
Mr. Hourn Thy, Coordenador da Plataforma SME Finance do
“International Finance Corporation” em Washington-DC.
Após à vídeo conferência, foram discutidos e desenvolvidos
basicamente dois temas, assuntos:
1)- Linhas de financiamentos às PIMES,
2)- Prosseguimento à elaboração do catálogo digital dos produtos das
Lojas Solidárias passamos a explanar a seguir:

Propor oportunidade para direcionamento de uma nova
plataforma para financiamento das PIMES,

Criação de uma instituição e ou agência, podendo ser a própria
CIOESTE, como mediadora dos contatos e interlocutora entre os
mais variados Fundos e Instituições de Financiamentos que


















futuramente poderão ser atrelados à Mercocidades, tudo
objetivando alavancar as PIMES,
Viabilização na criação do Fundo, pois as cidades, (países) que
integram a rede possuem leis muito diferentes entre si, o que
dificulta a formalização deste,
Viabilização e liberação do financiamento para cada cidade
solicitante, manutenção do Fundo, como seria o modo de
pagamento e a maneira para se habilitar, visando a utilização e
saque da importância monetária a ser utilizada, e qual o critério de
utilização?
Criação de um mecanismo de eleição dentro do Mercocidades
para gestão deste Fundo, responsabilidades, forma de gestão,
além do planejamento da maneira que irá ocorrer o trânsito das
mercadorias entre as cidades participantes,
O Projeto é ambicioso, e a grande dificuldade na criação do
Fundo, é a disparidade entre as PIMES, pois é muito difícil
encontrar o equilíbrio entre elas, visto que as PIMES são muito
diferentes entre as cidades, (países),
Alguns segmentos de PIMES foram sugeridas, como Tecnologia
da Informação e Turismo,
O segmento de Turismo foi o mais votado, por ser um segmento
comum a todos os membros e que sem dúvida é uma ferramenta
que une e fortalece todas as cidades, (países), como uma
verdadeira locomotiva para alavancar a Mercocidades e o
desenvolvimento econômico,
Foi sugerida uma plataforma digital para atender o turismo nas
regiões voltadas às pousadas, restaurantes e demais PIMES
vinculadas ao segmento.
Algumas observações foram feitas, em continuidade ao projeto
em andamento e já tratado em reuniões anteriores da temática,
como as “Lojas Solidárias”. Para este projeto, foi sugerido firmar
convênios com universidades para decisão do que produzir e de
que forma, desenvolvendo ainda a atuação do Fundo, uma vez que
não é possível destinar o recurso do governo para alavancar uma
PIME. Nesta seara, outro entrave foi apontado, que é a
abrangência do Fundo, ou seja, se o fundo é voltado às PIMES, não
pode ser direcionado a outro setor ou instituição.
Caso os recursos advindos da plataforma do Fundo forem
direcionados para cursos e capacitações e não diretamente para
os produtos, não trará resultados efetivos, pois estes recursos se
perderão pelo caminho.
Diante das dificuldades e complexidades do tema, para chegar
à um denominador comum que atendesse ao mesmo tempo todas
as cidades que teriam interesses em comum, o Engº Mauro
Brunetto, sugeriu a ida do Engº Francisco Maciel, da CIOESTE, à
sede do “International Finance Corporation”- Washington-DC, para
reunião em loco com os senhores dirigentes no dia 28/06, no
intuito de obtermos maiores informações que auxiliem na definição



do segmento e forma de atuação e gestão da plataforma de
financiamento, ficou decidido por unanimidade que aguardaremos
a ida do engenheiro.
Ficou resolvido também, que entraríamos em contato com
Puerto Montt, para determinação de qual cidade sediará a próxima
reunião da temática de Desenvolvimento Econômico Local, e caso
não tenhamos uma definição, já solicitamos permissão para entrar
em contato com a Presidência do Mercocidades em Córdoba para
obtermos possível aprovação de Montevidéu, como sede da
próxima reunião, afim de que os trabalhos desta temática possam
ter a devida continuidade.

Constatados e discutidos todos os propósitos, a reunião foi encerrada
às 18:00 (dezoito) horas. Os presentes assinam a ata, para seus
devidos fins.
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