ANEXO VII
Discurso de Encerramento da XI Assembléia Geral, proferido por João
Avamileno, Prefeito de Santo André

É com muita alegria que nesse momento encerro a XI Cúpula de
Mercocidades. Nesses dias de discussões, seminários, debates e muito
trabalho conjunto, acredito que demos mais um passo em direção à tão
sonhada integração sul-americana.

Nós, representantes das cidades, temos a importante missão de unir
nossos povos no combate à exclusão social e na luta por melhores
condições de vida.

Os desafios são muitos e a construção de um modelo alternativo de
desenvolvimento local no Mercosul exige muito esforço comum; esse
esforço ocorre nas nossas cidades.

Ainda está muito distante da realidade cotidiana da população a noção do
que seja ou do que possa ser o Mercosul.

Precisamos tornar o Mercosul concreto em todas as suas dimensões,
precisamos utilizar com mais intensidade nossa Rede Mercocidades como
base de uma nova vivência e uma nova identidade regional, estimulando a
aproximação entre nossos povos.

Os desafios sociais e econômicos que os países latino-americanos vêm
enfrentando nos últimos tempos não são menores do que sua dimensão
geográfica, pois após décadas de recessão e aumento do desemprego, não
construímos ainda uma estrutura econômica capaz de garantir acesso a
bens e serviços básicos para a maioria de nossa população.

Para pagar essa dívida social, nossos países devem diminuir urgentemente
as deficiências em suas atividades produtivas e isso implica em mais

investimentos em infra-estrutura, educação e pesquisas científicas em um
ritmo muito mais acelerado do que temos realizado.
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Ouvimos aqui especialistas do Mercosul e do mundo inteiro discutirem suas
experiências

nas

principais

áreas

que

representam

os

desafios

que

enfrentamos atualmente: autogestão de nossas empresas, financiamento
local, projetos urbanísticos de transformação sócio-econômica, instituições
de governança metropolitana, articulação entre governo nacional e poder
local, infra-estrutura e cooperação técnica.
Acredito que conseguimos realizar um excelente trabalho. Mas ainda resta
muito para fazer. Mercocidades completa 10 anos de vida reforçando o
importante papel das cidades no processo de integração.

A rede terá de assumir um papel de ator e sujeito político na construção de
um novo pacto para a integração do Mercosul.
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macroeconômicos entre os países que fazem parte do bloco. Mas com
certeza a Rede Mercocidades tem a capacidade de se inserir nesse
processo para enriquecer a integração do Mercosul.

E é nesse momento tão essencial para as cidadãs e cidadãos das cidades
do Mercosul que Santo André assume, hoje, a coordenação da Secretaria
Executiva.
A Secretaria Executiva tem o importante papel de representação da rede. E
eu me comprometo, como prefeito de Santo André e Secretário Executivo
da Rede Mercocidades, a me esforçar para fazer o melhor, o possível e o

impossível para melhorar a vida nas nossas cidades, e no fim do próximo
ano passar a Secretaria Executiva para as mãos de Morón com o
sentimento de que contribuímos para o ideal da rede.

Por fim, eu gostaria de agradecer a todos os presentes pela paciência e
pela participação na XI Cúpula de Mercocidades. Santo André se orgulha
da presença de vocês e espera recebê-los novamente.

Como comecei falando em sonhos, e eu gostaria de terminar dizendo que
sabemos que os homens e mulheres sul-americanos fazem a história na
sua luta diária pela sobrevivência e pela inclusão social.

Nesse momento estamos contribuindo para essa história, dando uma nova
cara
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necessidades de seu povo. Muito obrigado.
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