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MERCOCIUDADES/UTDEL/ACTA Nº 02/03

Reuniao da Unidade Temática Desenvolvimento Economico Local

Foi celebrada, na cidade de Montevideo, Uruguay, aos dias 17 e 18 do mes de setembro de
2003, a Reuniao da Unidade Tematica Desenvolvimento Economico Local.

Os nomes dos delegados que participaram da reuniao estao colocados no Anexo I.

A agenda dos temas tratados está no Anexo II.

1. Seminário “Os Municípios e o Desenvolvimento Econômico no Lançamento do
Mercosul: Gestao Local Participativa e Complementariedade Produtiva”.

Com os objetivos de desenvolver uma metodologia orientada ao desenvolvimento econômico
dos municìpios e compartilhar instrumentos de gestao e experiências na perspectiva de
identificaçao de práticas exitosas ou nao, foram apresentadas, durante o dia 17 de setembro, as
seguintes palestras:

1.1 Abertura (moderador: Alberto Rosselli, Diretor do Departamento de Desenvolvimento
Econômico e Integraçao Regional de Montevideo):

• Arquiteto Mariano Arana, Intendente de Montevideo, Uruguay,

• Manuel Bernales, representante da UNESCO,

• Alvaro Padron, do Foro Consultivo Econômico e Social.

1.2 Mesa 1 – Estratégias de Promoçao Econômica na Regiao (moderador: Juan Carlos
Piriz, Coordenador Executivo da Corporaçao Turística de Montevideo):

• Jeroen Klink, Secretário de Desenvolvimento e Açao Regional de Santo André, Brasil;

• Humberto Zamorano, Consultor, Chile;

• Juan Manuel Rodriguez, Consultor, Uruguay.

1.3 Mesa 2 – Apresentaçao de Experiências (moderador: Juan Carlos Bengoa, Diretor da
Divisao de Promocao Econômica de Montevideo, Uruguay):

• José Carlos Ferreira, Coordenador de Projetos da Secretaria de Produçao, Indústria e
Comércio de Porto Alegre, Brasil;

• Osvaldo Alonso, Subsecretário de Produçao e Emprego de Buenos Aires, Argentina;

• Ember Martinez, Diretor do PTI, Montevideo, Uruguay;
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• Relator: Gustavo Bittencourt, Departamento de Economia da Faculdade de Ciências Sociais
da Universidade da República, Uruguay.

2. REUNIAO DA UNIDADE TEMÁTICA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL (UT
DEL)

No dia 18, das 9h às 12h30, reuniram-se representantes das seguintes cidades integrantes da
UT DEL: Sao Bernardo do Campo, Brasil; Montevideo, Uruguay, Sao Caetano do Sul, Brasil;
Mossoro, Brasil; Uberlandia, Brasil; Buenos Aires, Argentina; Porto Alegre, Brasil; Recife, Brasil
(subcoordenadora); Assuncion, Paraguay (subcoordenadora) e Santo Andre, Brasil
(coordenadora). Alem das cidades integrantes da UT DEL, estiveram presentes representante de
do governo local de Sao Jose do Rio Preto, Brasil e representantes de organizaçoes sindicais,
empresariais, sociais e universidades, como observadores técnicos.

2.1 BALANÇO DA GESTAO 2002/2003

Durante a VIII Cumbre Mercociudades (setembro de 2002), foi definido o Plano de Trabalho da
Unidade Temática Desenvolvimento Econômico Local – UTDEL – que contemplou três projetos
principais. O referido plano foi cumprido integralmente, como passamos a descrever.

• Organização e publicação de revista com experiências de financiamento no plano
municipal, destinados ao suporte e fortalecimento de micros e pequenas
empresas. A revista, batizada Diálogo Econômico Local, foi oficialmente lançada no dia 21
de julho de 2003, durante a Reunião da UTDEL em Santo André. Ao todo, 22 artigos sobre
programas locais de microfinanciamento e microcrédito compõem o primeiro número de
nossa revista. A tiragem de 3000 exemplares está sendo distribuída em toda Rede
Mercocidades, atingindo também outras organizações dedicadas ao tema das microfinanças
e disseminando programas bem-sucedidos de microfinanciamento e microcrédito.

• Organização da base de informações econômicas para a Rede Mercocidades. 0 site
www.utdelmercocidades.org.br também foi lançado na Reunião da UTDEL, no dia 22 de
julho. O objetivo da página na internet é funcionar como porta de entrada para esta Base de
Dados Econômicos, que reúne os Perfis Econômicos das cidades integrantes da UTDEL. Além
de porta de entrada para a base de informações econômicas, o site serve também como
fórum de debates e como espaço privilegiado para a divulgação das atividades relacionadas
ao desenvolvimento econômico local de cada uma das cidades participantes. O fórum de
debates permite o intercâmbio das idéias em temas como complementação produtiva,
microfinanças, Mercosul e Alca, dentre outros.

• Realização de uma reunião específica da UTDEL em Santo André. A Reunião da
Unidade Temática Desenvolvimento Econômico Local foi realizada nos dias 21 e 22 de julho
de 2003, em Santo André (o programa da Reunião encontra-se no anexo), sem a presença
de representações empresariais (indicado inicialmente, durante reunião anterior), tendo em
vista a necessidade de uma articulação anterior entre os governos municipais no que diz
respeito às estratégias de complementação produtiva.

A Reunião teve como eixo principal de debate exatamente esta temática, a complementação
produtiva, tema central na Rede Mercocidades e uma das cinco orientações constantes na
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Declaração de Assunção (13 de setembro de 2002) e no Plano Estratégico da Secretaria
Executiva 2002/2003, buscando um esquema de articulação produtiva cuja prioridade é a
geração de emprego e a distribuição da renda.

Das cidades integrantes da UTDEL, além de Santo André, estiveram presentes os
representantes das seguintes cidades: Gustavo Ruíz Díaz Benítez, de Asunción; Marcelo
Cunha, de Brasília; Gerardo Mendes Melo, de Campinas; Nílson Grisante, de Mauá; Alberto
Rosseli, de Montevidéu; Emerson Azevedo, de Mossoró; Rodolfo Guimarães, de Recife; Auro
Mendes, de Rio Claro; Néverton Ribeiro Moraes, de Rio Grande; Paulo Henrique Tinoco, de
São Bernardo do Campo; Jerson Ourives, de São Caetano do Sul; Olavo Vieira da Silva, de
Uberlândia; e Jeroen Klink, Luis Paulo Bresciani, Andrea Piccini, Eduardo Valle e Patrícia
Laczynski, de Santo André.

Além das cidades participantes, estiveram presentes como observadores técnicos Mariluce
Zepter Valença, do Programa de Voluntariado das Nações Unidas em Lima, Peru; Norberto
Iglesias, de Malvinas Argentinas e Hudson Simonetto de Carvalho e José Manuel, da
Prefeitura de Santos.

2.2 PLANO DE TRABALHO 2003/2004

O plano de trabalho discutido pelas cidades integrantes da UT DEL tem como objetivo a
continuidade às discussoes iniciadas no ano de 2002, ou seja:

• Complementaçao produtiva: desenvolver esforços tendendo à atualizaçao das informaçoes
estatísticas das cidades, no sentido de localizar geograficamente as atividades produtivas
que podem ser complementares e estimular a relaçao com os empresários e sindicatos,
gerando estratégias e açoes comuns.

• Obras de infra-estrutura: difundir entre as cidades participantes as obras de infra-estrutura
que cada uma está planejando e executando.

• Cidades fronteiriças: dar continuidade às discussoes e ao trabalho referente à integraçao
fronteiriça, privilegiando a identificaçao dos problemas e propondo soluçoes.

Neste sentido, foram definidas as seguintes prioridades de atuação desta UT:

• Produção de uma revista sobre complementação produtiva a partir de artigos e
de outras contribuições eventualmente sugeridas pelas cidades da UT DEL. Após a
publicação de uma revista sobre experiências de microcrédito e microfinanciamento das
cidades integrantes da UT DEL, foi sugerido que esta UT produza uma publicação. A próxima
revista terá como tema a complementação produtiva, discutida intensamente na reunião
realizada em julho em Santo André.

• Implementação do Observatório Econômico da rede Mercocidades. A partir do
lançamento do site da UT DEL, foi enfatizada a importância da sua ampliação, com a
inserção dos perfis econômicos de todas as cidades da Rede Mercocidades e incremento do
questionário base das informações econômicas. Este levantamento visa, posteriormente,
abarcar todas as cidades vinculadas à Rede Mercocidades, o que resultará em importante
acervo de consulta e referência a todos os interessados em ampliar seus conhecimentos
sobre a economia das cidades do Mercosul, Chile e Bolívia. O site
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(http://www.utdelmercocidades.org.br) servirá como porta de entrada para a
implementação do Observatório Econômico da rede Mercocidades.

• Ampliação dos atores da UT DEL. As cidades nao sao constituídas apenas por
representantes dos governos locais, mas sim, por empresas, sindicatos, organizacoes nao-
governamentais, universidades. Neste sentido, para que sejam concretizadas as metas
definidas pela Rede Mercocidades, é fundamental envolver outros atores sociais nas
discussoes.

Desta maneira, ficou resolvido que a UT DEL levará ao Conselho a sugestao de entrada de
outros parceiros institucionais (liderancas do setor privado e de entidades sindicais) nos
debates e no plano de trabalho, com a finalidade de promover a integração empresarial e
facilitar os negócios entre as cidades integrantes, seguindo assim a estrutura tripartide do
Mercosul.

• Organizaçao de uma rodada internacional de negocios em Sao Caetano do Sul.
Ficou decidido que Sao Caetano do Sul, pela sua experiencia acumulada, ira organizar uma
rodada de negocios, a partir do convite aos empresàrios e tendo o apoio da Rede
Mercocidades, em especial a UT DEL.

• Captação de recursos e cooperacao tecnica para a UT DEL. Ficou resolvido que as
cidades integrantes da UT DEL farão um esforço conjunto de captação de recursos para o
desenvolvimento dos trabalhos da UT DEL, como por exemplo, a publicação de revistas
periódicas, a manutenção do site e a realização de reuniões anuais; e para o financiamento
de projetos coletivos.

• Atividades integradas com outras UT‘s. Neste sentido, as UT‘s Turismo e Genero e
Municipio ja demonstraram interesse em se aproximar da UT DEL. A UT Turismo esta
trabalhando com o tema de complementacao produtiva e a UT Genero e Municipio, com a
geracao de trabalho e renda.

2.3. INDICAÇAO DA CIDADE COORDENADORA E CIDADES SUBCOORDENADORAS

Foi resolvido por unanimidade que a cidade coordenadora da UT DEL para o ano de 2003/2004
continuará sendo Santo André, Brasil e as cidades subcoordenadoras serao Recife, Brasil e
Montevideo, Uruguay, em substituiçao a Assunción, Paraguay, que se retirou, voluntariamente,
tendo em vista novas tarefas assumidas.

______________________________________
Secretário de Desenvolvimento e Açao Regional de Santo André
Jeroen Klink

______________________________________

Secretário de Desenvolvimento Economico e Turismo de San Bernardo do Campo
Hermes Soncini
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______________________________________
Responsable de la Unidad Técnica – Secretaría Ejecutiva- Asunción
Gustavo Ruíz Dias

______________________________________

Diretor Geral do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Integraçao Regional de
Montevideo
Alberto Rosselli

______________________________________
Prefeito de Uberlândia
Zaire Rezende

______________________________________

Coordenador de Projetos da Secretaria de Produçao, Indústria e Comércio de Porto Alegre
José Carlos Ferreira Gomes

______________________________________

Diretor de Desenvolvimento Econômico de Buenos Aires
Matias Kulfas

______________________________________

Prefeito em exercício de Mossoró
Antonio de Farias Capistrano

______________________________________

Secretário de Desenvolvimento Econômico de Sao Caetano do Sul
Jerson Ourives

______________________________________

Assessor da Secretaria de Desenvolvimento de Recife
Rodolfo Guimaraes
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ANEXO I

Lista dos Participantes

ANEXO II

Programaçao da Reuniao (Semiário + Reuniao)


