
REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNIDADE TEMÁTICA DE TURISMO DA REDE MERCOCIDADES

VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TURISMO DA REDE MERCOCIDADES

PORTO ALEGRE - BRASIL

14 DE SETEMBRO DE 2004

Aos 14 dias do mês de setembro de 2004, às 13h30, na cidade de Porto Alegre, Brasil

reuniram-se os representantes dos municípios integrantes da Unidade Temática de Turismo da

Rede Mercocidades, a saber:  Porto Alegre (coordenadora), através da coordenadora da UTT

-  Marutschka Martini Moesch e Eneida Brasil  Secretária Executiva da UTT, São Paulo,

através de Denise Battistine, Florianópolis, através de Rafael Rigotto e Lilian Schmeil,  Belo

Horizonte através de Sérgio Lopes e Márcio Veloso, Foz do Iguaçú através de Silvia Thomazi,

Santa Maria através de Marlene Bamberg, São Carlos através de Kátia Keppe e Carlos

Fernando Stevanato, Joinville  através de Vilmar Pedro de Souza, todas brasileiras.

Montevidéu, através de Sílvia Altmark, Uruguai. Argentina representada pelas cidades de

Buenos Aires, através de Marcela Cuesta, Pergamino através de Gabriela Messing e Sílvia

Pirez responsável pela Secretaria Técnica Permanente de  Mercocidades, com sede em

Montevidéu. Participaram na condição de convidados  a Professora Juliane Noschang e

Professor Lúcio Flavo Adorno, representantes da cidade de Tocantins e George Winnik

representante do Conselho Intermunicipal de Turismo do Grande ABC Paulista. Dando  início a

Reunião Ordinária da Unidade Temática de Turismo da Rede Mercocidades, a coordenadora

da UTT, Marutschka Moesch apresenta a proposta de pauta, onde inclui-se: 1. Relato da

Secretaria Técnica Permanente de  Mercocidades; 2. Relato do Ministério do Turismo

através do Diretor de Relações Internacionais, Pedro Wendler - A UTT e as relações com

a RET - Reunião Especializada em Turismo do Mercosul; 3. Apresentação do Projeto de

Intercâmbio entre Municípios do Mercosul; 4. Apresentação do Informe da JICA (Agência

de Cooperação Internacional do Japão);  5. Lançamento do I Congresso de Gestão da

Qualidade da Cidade de Buenos Aires; 6. Agenda da Rede Mercocidades e UTT; Aprovada

a pauta a coordenadora da UTT  Marutschka faz uma  saudação de boas vindas aos

participantes do VI Congresso e da reunião e ressalta a importância da representação dos três

países em Porto Alegre. 1. Relato da Secretaria Técnica Permanente de  Mercocidades:

Sílvia Piriz resgata os quatro eixos que integram o Plano de Trabalho da Secretaria Técnica,

onde inclui-se a Inclusão Social, o Fortalecimento Institucional da Rede, a Visibilidade da Rede

e o Relacionamento Externo. Ressalta a busca de uma maior proximidade entre o trabalho da

Secretaria Técnica e as Unidade Temáticas, o que inclui a participação da mesma em Porto

Alegre.  Na seqüência, solicita o envio de um artigo técnico da UTT para veiculação na Revista

Diálogo, de dezembro de 2004. Informa a criação de um “Portal das Cidades”  que busca dar

dinamicidade à Rede e que deverá ser alimentado pela coordenação da UTT, através do



recebimento e sistematização das informações enviadas pelos municípios. O Módulo Turismo

dará acesso aos sites das cidades que integram a Rede. Marustschka salienta a necessidade

de uma dinâmica para receber e sistematizar as informações a constarem do Módulo; A

secretaria Executiva da  UTT, reforçando seu planejamento estratégico, coordenará  as

relações com a Secretaria Técnica na viabilização do Portal das Cidades. Os participantes

ressaltam a atualidade dos sites das cidades presentes, Belo Horizonte buscará informações

quanto ao projeto de captação de recursos junto ao Ministério para produção da página da

UTT, Florianópolis se responsabiliza pela coordenação do site da UTT, a partir do recebimento

dos recursos; Quanto a discussão que se apresenta de financiamento das atividades da UTT,

fica como encaminhamento de construir um movimento junto aos ministérios de turismo dos

países do Mercosul para incentivos e recursos via descontos especiais nos bilhetes aéreos

referente as atividades da UTT. Gabriela Messing sugere que a UTT busque a experiência da

UT Gênero que, através de projetos, capta recursos que financiam as reuniões, seminários e

publicações da mesma. Sílvia Piriz sugere a  busca de recursos junto a Urbal, através da Rede

Específica, para tanto indicarás as linhas de financiamento para constituição de projetos; 2.

Relato do Ministério do Turismo através do Diretor de Relações Internacionais, Pedro

Wendler - A UTT e as relações com a RET - Reunião Especializada em Turismo do

Mercosul; Pedro Wendler ressalta as iniciativas da UTT em aproximar-se do  governo

brasileiro, buscando contribuir com o acúmulo da Rede na busca de alternativas para a

integração concreta do Mercosul. Ressalta que a RET - Reunião Especializada de Turismo que

ocorrerá em Salvador, paralela ao Fórum Mundial de Turismo, deverá fazer um balanço dos

resultados já obtidos bem como abordará o visto comum, através do passaporte Mercosul e da

abertura do Escritório do Ministério em Tóquio. Ressalta a aproximação do Mercosul com o

Conselho Executivo da OMT - Organização Mundial do Turismo.  Questionado sobre a agenda

do Fórum Mundial de Turismo, compromete-se a enviar o calendário das atividades que

ocorrerão  bem como do convite para participação da um representação da UTT na reunião da

RET, que deverá ocorrer no final do mês de novembro, em Salvador.  Para encerrar Pedro

solicita uma oportunidade para apresentar a OMT e a plataforma de candidaturas à OMT no

ano de 200
o
 e sugere a criação de um link com o site da RET para promoção do Mercosul via o

Portal das Cidades. Salienta que já existe um link da Rede Mercocidades na página do

Mercosul. Marustschka  relata o posicionamento brasileiro quanto a participação na REMI e o

acúmulo da Rede Mercocidades para representar as cidades do Mercosul. Na seqüência relata

os entraves burocráticos que impedem a escuta das reivindicação das cidades. Como

encaminhamento surge a necessidade de socializar a agenda da Rede Mercocidades e da UTT

como Ministério. Pedro formaliza convite para a reunião da Rede, ficando de oficializar o

convite à coordenação da UTT. Sílvia Altmark indica que o processo de integração regional é

recente e  deve preservar as autonomias locais. Segundo Sílvia, devemos mudar as bases

éticas da integração, garantindo sustentabilidade econômica e social. Como linha de ação para

integração sugere substitui a idéia de vantagens competitivas por vantagens de  cooperação



entre as cidades.  Ressalta ainda a necessidade de estabelecer estratégicas de promoção

conjunta e a criação de um calendário de eventos das cidades do Mercosul. Sílvia Thomasi

relata a dificuldade de manter a continuidade nos processos, exemplifica que os arquivos da

RET já sinalizavam o tipo de encaminhamentos necessários e que se perderam. 3.

Apresentação do Projeto de Intercâmbio entre Municípios do Mercosul; Como parte

integrante do Planejamento Estratégico da UTT, as cidades de Belo Horizonte e São Bernardo

do Campo apresentam o projeto para o estabelecimento de convênio de intercâmbio entre

municípios para o financiamento de viagens de servidores. Florianópolis e Buenos Aires

destacam que já iniciaram tratativas de forma a viabilizar este intercâmbio, restando a

avaliação jurídica entre os municípios. Como encaminhamento a coordenação da UTT

encaminhará junto com a ata o projeto apresentado para recebimento de sugestões, ficando a

critério das cidades o estabelecimento dos referidos convênios. 4. Apresentação do Informe

da JICA (Agência de Cooperação Internacional do Japão); Como pauta da última  reunião

da UTT em Buenos Aires, Florianópolis entrega um relato do  seminário da JICA ocorrido em

São Paulo, em 05 de julho de 2004. O referido relato deverá ser encaminhado pela

coordenação a todas as cidades da UTT. 5. Lançamento do I Congresso de Gestão da

Qualidade da Cidade de Buenos Aires; Marcela Cuesta apresenta o programa do Congresso

de Gestão da Qualidade e convida a todos para participarem do evento e contribuírem na

divulgação do mesmo. 6. Agenda da Rede Mercocidades e UTT, a coordenação ressalta a

importância da Cumbre que ocorre entre os dias 02 e 03 de dezembro de 2004, em Buenos

Aires, e deverá definir as novas coordenações das Unidades Temáticas, Marcela Cuesta

sugere a organização de um seminário da UTT anterior no dia 01 de dezembro, antecedendo a

Cumbre. Ficando definido a realização do Seminário, em 01 de dezembro,  que tratará das

Parcerias Público Privado e da reunião de apresentação do relatório da gestão de Porto Alegre,

na coordenação da UTT,  e eleição da  nova coordenação da UTT.   Sílvia Thomasi,  resgata a

reunião de Foz do Iguaçú, ficando definido que ocorrerá no dia 05 de novembro de 2004, tendo

como pauta a Integração Fronteiriça, a escolha da sede do EMEHTUR 2006 e a apresentação

da Experiência “Anfitriões” desenvolvido pela cidade de Montevidéu.  George Winnick, solicita

que a Secretaria Técnica avalia a solicitação de inclusão do Consórcio Intermunicipal de

Turismo do ABC Paulista na Rede, Sílvia Piriz  esclarece que deverá ser avaliada a solicitação.

Gabriela solicita autorização da UTT para representar a Unidade na reunião da UT Cooperação

Internacional, onde deverá buscar as linhas de financiamento de projetos para a UTT. Márcio

Veloso, lembra a todos a resolução de inclusão do logo da Rede Mercocidades em todos os

materiais institucionais das cidades integrantes. Como sugestão, aceita por todos,  encaminha

projeto desenvolvido  por Belo Horizonte para criação de uma identidade única em todos os

Centros de Informações da cidades da Rede Mercocidades, tendo como referência, em

português e espanhol, a frase “Bem vindo a este Destino das Mercocidades”, ficando sob a

responsabilidade de cada município a confecção do material . A secretária executiva da UTT

apresenta a justificativas pela ausência encaminhas pelas cidades de São Bernardo do Campo,



Mar del Plata, Aracaju, Assunção e Macaé. A secretária faz um chamamento a todos acerca da

confecção das lâminas do encarte Panorama Turístico das Mercocidades, as lâminas devem

ser confeccionadas pelas cidades no total de 30 mil unidades e terão como formato: ............

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai

assinada pela Coordenadora Geral e pela Secretária Executiva da UTT. Porto Alegre, 14 de

setembro de 2004.

MARUTSCHKA MARTINI MOESCH

Coordenadora Geral

ENEIDA BRASIL

Secretaria Executiva


