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ATA DE REUNIÃO

Aos dezenove  dias do mês de maio de dois  mil e três, no piso 15 do Hotel

Internacional, na cidade de Assunção, Paraguai, reuniram-se os representantes

dos municípios integrantes da Unidade Temática de Turismo da Rede

Mercocidades, a saber: Porto Alegre (coordenadora),  Belo Horizonte

(subcoordenadora),  Campinas, São Bernardo do Campo, Mossoró, Joinville,

todas brasileiras e Buenos Aires da Argentina. Aberta a reunião pela Sra.

coordenadora da Unidade Temática de Turismo, Marutschka Martini Moesch, dá

as boas vindas aos presentes e faz a apresentação do Senhor Castro Jorge

Alberto, Presidente da "Fundación Emociones", que solicita espaço na reunião da

UTT para  apresentação da Fundação. Dando início aos trabalhos iniciou-se a

discussão dos pontos de pauta propostos. Item 1: Apresentação da Fundación

Emociones, com sede em Assunção,  que desenvolve projetos  e convênios para

melhor qualidade de vida para a terceira idade através do turismo, na seqüência o

Senhor Castro Alberto apresentou o projeto para realização do "IV Encuentro de

Adultos Mayores del Mercosur", da "Feria de Productos y Servicios Turísticos

Seniors de las Americas", do "IV Encuentro de dos Generaciones"  e da "III Fiesta

Nacional de los Abuelos" que ocorre de 20 a 23 de novembro de 2003, em

Assunção, Paraguai. Após a apresentação a Senhora Marutschka Moesch

apresenta o caráter articulador da Unidade Temática e coloca a possibilidade de

que a Rede Mercocidades, através da Unidade Temática de Turismo,  promova a

divulgação da Fundação e dos eventos apresentados,  junto a Entidades turísticas

de cada cidade que compõe a UTT; Na seqüência o Presidente da Fundación

Emociones solicita modelos de estatutos de fundações existentes nas cidades da

UTT, para referência como modelo a estruturação da Associação Latino

Americana de Turismo Seniors; Os integrantes da UTT reunidos levantam a

necessidade de estudos para criação de instrumentos comuns para inventariar

equipamentos e serviços adequados para a terceira idade em cada cidade,



Campinas sugere o levantamento de experiências de Políticas públicas Municipais

para a terceira idade. Encerrado este ponto de pauta fica definido o

encaminhamento, por parte da coordenação da UTT, do modelo de regimento

interno da UTT, para a Fundação Emociones, bem como a criação de um Grupo

de Estudos, sob a responsabilidade da cidade de Campinas,  que sistematize as

experiências de Políticas Públicas Municipais para o setor e o levantamento e

sistematização de um instrumento para levantamento de equipamentos, eventos e

serviços para a terceira idade; Ficou definido ainda que a Coordenação da UTT

formalizará junto a Prefeitura de Assunção a inclusão da Fundação Emociones na

Unidade Temática de Turismo como representante da cidade de Assunção. Item

2: Informe e discussão acerca da Oficina de Planejamento Estratégico da Rede,

ocorrido nos dias 16, 17 e 18 de maio, em Assunção, cuja UTT contou com a

participação da coordenação, através da Senhora Marutschka Moesch, que relata

a participação de 12 representantes das cidades que compõe a Rede

Mercocidades; informa que apenas a primeira fase da metodologia foi atingida

onde definiu-se a formulação da missão e dos objetivos atuais da Rede

Mercocidades, informa ainda que a oficina terá continuidade no mês de julho de

2003; Após a apresentação dos resultados da discussão foi aprovada a realização

de um seminário de planejamento estratégico da Unidade Temática de Turismo da

Rede Mercocidades a luz das definições e conclusões da oficina de planejamento

estratégico da Rede. Tendo em vista a agenda apertada de reuniões da Unidade

Temática no ano de 2003, definiu-se pela suspensão da reunião de Guarulhos,

que ocorreria por ocasião da URBIS,  e pela definição de realização do seminário

de planejamento estratégico da UTT, a realizar-se na primeira quinzena do mês de

agosto, finalizada a segunda fase da oficina da Rede; São Bernardo do Campo

apresenta-se como candidata a receber o referido seminário e definirá junto a

coordenação da UTT os aspectos organizativos e a mediação técnica para o

seminário. Caso São Bernardo do Campo não viabilize a realização do referido

seminário a cidade de Porto Alegre assume a organização, comprometendo-se

desde já com as despesas de hospedagem e alimentação dos participantes; Item

3: Preparação da Unidade Temática de Turismo para a reunião do Conselho e da



V REMI de articulação da Unidade Temática de Turismo durante as reuniões do

Conselho e da REMI; Marutschka resgata os problemas de comunicação interna

da Rede, a falta de definição do papel das Unidades Temáticas nas reuniões do

Conselho da Rede  e da REMI - Reunião Especializada de Municípios e

Intendências do Mercosul, que ocorrem na tarde do dia 19 de maio e durante todo

o dia 20 de maio, respectivamente. Na seqüência Maru resgata a importância da

REMI como instância institucional de participação da Rede no contexto decisório

do Mercosul, relata a desarticulação das cidades brasileiras junto a representação

federal brasileira na REMI; Os participantes resgatam a fragilidade do Conselho da

Rede uma vez que não contempla as decisões, discussões e articulações contidos

no trabalho de cada Unidade Temática, a falta de organicidade entre municípios,

Unidades Temáticas e Rede; relatam a falta de articulação interna nos municípios

que compõe a Rede; Marutschka relata que o grande nó discutido na oficina de

planejamento refere-se a falta de relação entre o Conselho e as Unidades

Temáticas; Diante das constatações define-se pelo encaminhamento junto a

reunião do Conselho da Rede e da Remi dos seguintes temas:  Resolução acerca

da revisão da burocracia aduaneira no que se refere ao turismo terrestre e aéreo

entre as cidades do Mercosul; Discussão acerca de mecanismos legais que

garantam a entrada desburocratizada e sem taxas de materiais promocionais em

feiras que ocorram nas cidades do Mercosul; Discussão a respeito da equiparação

da titulação acadêmica na área de turismo entre os países do Mercosul; Definição

de tarifas aeroportuárias e alfandegárias  diferenciadas que garantam o turismo

entre os países do Mercosul; além da inclusão das Unidades Temáticas nas

reuniões do Conselho da Rede; Ficou definido ainda o pedido de agenda junto a

Subchefia de Assuntos Federativos da Presidência da República Brasileira,

através do Senhor Vicente Trevas,  para articular a participação organizada dos

municípios brasileiros na REMI, bem como para apresentação da UTTurismo junto

ao governo brasileiro; Item 4:  Informe acerca da agenda com a Embratur que

ocorre no dia 11 de junho de 2003, em Brasília, envolvendo as cidades brasileiras

da UTTurismo, o presidente da Embratur, Senhor Eduardo Sanovicz, e a diretora

de eventos da Embratur, Senhora Janine Pires. Ficando definido que a pauta da



reunião contemplará uma apresentação da Unidade Temática de Turismo e a

possibilidade de financiamento das reuniões da UTTurismo; formalização do

convite para participação orgânica da Embratur na Unidade Temática e a política

para participação em Feiras Nacionais e Internacionais; Foi sugerido que a

reunião com a subchefia de Assuntos Federativos ocorra na mesma data da

reunião com a Embratur, para facilitar a participação das cidades da UTTurismo;

Informe e entrega do regulamento e da ficha de inscrição para o Prêmio de

Turismo das Mercocidades, ficando definido   o lançamento no Congresso de

Turismo que ocorre em agosto, na cidade de Belém, e o  envio via e-mail do

regulamento e fichas de inscrição versados em português e espanhol para

divulgação imediata nas cidades da UTTurismo;   Informe acerca da organização

do V Congresso Internacional de Turismo da Rede Mercocidades, a coordenação

relatou a falta de informações acerca do processo organizativo do V Congresso;

os participantes resgataram a necessidade de manutenção do nível técnico e

teórico do evento e a inclusão na pauta da apresentação de  práticas locais de

turismo sustentável. A coordenação da UTTurismo se compromete em retomar

junto a cidade de Belém acerca da organização do Congresso. Informe

EMETHUR, Marutschka informa o interesse da cidade de Rosário, Argentina, em

viabilizar o encontro, ficando definido que a decisão da cidade sede permanece

como pauta da reunião do V Congresso, em Belém.  Encerrado os pontos de

pauta a secretaria executiva da UTTurismo apresenta as justificativas de ausência

na reunião encaminhadas por escrito pelas  cidades de Pergamino - Província de

Buenos Aires, São Paulo, Macaé, Rio de Janeiro, Salvador  e a justificativa das

cidades de Mendonza e Tucumán apresentadas pela representante de Buenos

Aires.  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. Assunção, Paraguai 19 de maio de  2003.

MARUTSCHKA MARTINI MOESCH
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