
Ata -  Reunião Ordinária da Unidade Temática de Turismo da Rede

Mercocidades

FLORIANÓPOLIS - BRASIL - 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2003

Aos quatro dias do mês de dezembro de 2003, às dez horas, na cidade de

Florianópolis - 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 da Secretária Executiva Eneida Brasil Florianópolis, através de

Rafael Rigotto e Marly Boosle Firmo, Mossoró, através do Senhor Emerson

Azevedo, Belo Horizonte, através do Senhor Manoel da Silva Costa Júnior e

Hélio Rabelo, Rio Claro, através do Senhor Luis Fernando Brumimi,  Joinvile

através do Senhor Waldir Felício Xavier e Campina Grande através do Senhor

Silvestre de Almeida Filho. A Coordenadora da UTT Marutschka agradeceu o

apoio e a hospitalidade da Prefeitura de Florianópolis na organização da

presente reunião. Tendo como pauta única o Planejamento Estratégico da

Unidade Temática de Turismo, a coordenadora explicitou a metolodogia que

será utilizada na oficina, ressaltando que serão dois dias de trabalhos intensos

e que as definições quanto a Visão e Missão da Unidade seguem as definições

estratégicas extraídas do Seminário de Planejamento Estratégico da Rede

Mercocidades,  ocorrido em Assunção, em abril de 2003. Em nome da

Prefeitura de Florianópolis,  Rafael Rigotto fez a saudação de boas vindas a

todos. Na seqüência a coordenação dos trabalhos foi repassada para a

Secretária Executiva da UTT, Eneida Brasil e Rafael Rigotto. Inicialmente foram

apresentadas as justificativas de ausência das cidades que integram a Unidade

Temática de Turismo bem como as contribuições enviadas pelos

representantes de São Bernardo do Campo e Campinas. Justificaram

ausência: Buenos Aires, Montevidéu, São Bernardo do Campo, Campinas,

Guarulhos, Curitiba, Macaé, Piracicaba, Fortaleza e São Paulo. O roteiro

metodológico aprovado para o primeiro dia inclui: 10h30: Definições

Estratégicas: Visão, Missão e Objetivos da UTT ( trabalho em grupo); 13h30 -



intervalo almoço; 14h30 - Plenária com relato dos grupos para

reconstrução coletiva da Visão, Missão e Objetivos da UTT (síntese) ;

16h30 - Coofee break; 17h - Problematização: Identificação das

potencialidades e nós críticos da UTT (trabalho em grupo); 18h30 -

Encerramento dos trabalhos do dia. Para o segundo dia, cinco de dezembro, o

roteiro metodológico inclui: 9h Abertura dos trabalhos; 9h Plenária para relato

dos grupos sobre potencialidades da UTT (destaque,  análise, debate e

construção de consenso - síntese); 10h Plenária para relato dos grupos

sobre nós críticos da UTT (destaque, análise, debate e construção do

consenso -  síntese) ;11h Coofee break; 11h 30 - Construção das estratégias

que minimizam os nós críticos  e maximizam as potencialidades ( trabalho

em grupo); 13h30 almoço; 15h - Plenária para Elaboração do Plano de Ação

2004  e cronograma de atividades 2004 (objetivos, metas,  estratégias e

cronograma de atividades para 2004). 19h Encerramento. O resultado desta

oficina faz parte da presente ata enquanto anexo.  No encerramento dos

trabalhos foi feito um registro especial pela participação de Campina Grande,

que amplia a participação do Nordeste Brasileiro na Unidade e na Rede.

Ressalta-se o retorno de Rio Claro aos trabalhos e atividades da UTT. Reforça-

se o agradecimento de todos a acolhida e hospitalidade da cidade de

Florianópolis. Na rodada de avaliação dos trabalhos é ressaltada a satisfação

de todos pelos resultados e o convívio fraterno estabelecido  nos dois dias de

planejamento. Belo Horizonte, através de Hélio Rabelo coloca em discussão a

indicação de  participação da Unidade Temática de Turismo, através de sua

coordenadora, no Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Turismo, tendo

sido aprovada a indicação. 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. Florianópolis, 05 de dezembro de 2003.

Marutschka Moesch                                          Eneida Brasil

Coordenadora UTT                                            Secretária Executiva da UTT


