
                          

RESUMO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES TEMÁTICAS E COMISSOES DE TRABALHO

Atividade:  Reunião de Trabalho - UTDU

Lugar (cidade/país): Buenos Aires/Argentina

Data: 15 de setembro de 2007

Cidades participantes: Vitória(ES/Brasil), Buenos Aires (AR) e Santo André (SP/Brasil)

Programa:
���� 16 às 17h 30
Pauta:
���� Livro UTDU Gestão 2006-2007
A UTDU organiza a publicação de um LIVRO que reunirá:
- Textos sobre as apresentações feitas por 04 (quatro) painelistas e 08 (oito) cidades

no Seminário Internacional de Experiências de Reestruturação Urbana, realizado em
Vitória (ES-Brasil), nos dias 02 a 04 de julho (Recife/PE, Santo André/SP, Vitória/ES,
Taboão da Serra/SP, Belo Horizonte/MG, Rio de Janeiro/RJ, Buenos Aires/AR e
Malvinas Argentinas/AR;

- Textos sobre as apresentações feitas por  02 (dois) arquitetos (Silvia Pupareli –
“Movilidad-Transporte-Ciudad”; e Rafael Caminos – “Experiencia Oficina de Gestión de
Desarrollo Local, FAU – Universidad de Tucumán” durante o Seminário SI+URB em
Buenos Aires (13 a 15/setembro de 2007).

A proposta é lançar o livro durante a XIII Cúpula da Mercocidades, agendada para os dias
21 a 23 de novembro, em Assunção, Paraguai.

���� HISTÓRICO da UT
Levantar junto às Coordenações/Subcoordenações UTDU histórico (eixo temático/
produções, reuniões, seminários, boletins, catálogos, livros, exposições) das gestões
anteriores.

���� BOLETIM UTDU – Nº 03
- Resumos do “II Seminário Mercocidades – Gestión Urbana:SI + URB”;
- Histórico da UTDU
Publicação a ser divulgada durante a XIII Cúpula de Mercocidades.

���� CAPTAÇÃO DE RECURSOS
- Buscar recursos via ONU para planos ambientais e urbanos.

���� CONVÊNIO COM USP/Prolan.

���� GESTÃO 2007-2008
- COORDENAÇÃO - A coordenação da UT, Vitória/ES, se colocou à disposição para

continuar à frente da Coordenação da UT, tendo a subcoordenação Santo André/SP
também manifestado o mesmo interesse para a próxima gestão. A questão será
abordada, posteriormente, durante a XIII Cúpula, em Assunção;

- TEMA – “Cidades:História, Planejamento e Mobilidade Urbana”
- EIXO  –  A história como suporte das cidades latinas; Planejamento como instrumento

básico da gestão; A mobilidade como estratégia.

Atividade realizada com outra(s) UT(s)? Não.



Atividade realizada com outra(s) organização(oes)? Sim, a atividade esteve integrada com a
Universidad de Buenos Aires, por meio de sua Facultad Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
Actividade realizada no âmbito de convênio(s) com Mercocidades?

Vínculo com a agenda do MERCOSUL: Sim, na medida em que pretende promover a
divulgação de experiências de cunho urbano que promovem mudanças no cenário local,
inclusive, no plano econômico.

Vínculo com o Plano de Comunicação de Mercocidades: Sim, na medida em que envolve e
planeja constituir e divulgar informações experimentadas pelas cidades da UTDU, por meio
do Boletim UTDU.

Atividade aberta à sociedade civil? Sim, os dois Seminários e as reuniões realizadas pela
UTDU 2006-2007 foram abertas à sociedade civil.
Em algumas dessas atividades houve, inclusive, participação de representantes da
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), da Organização Não Governamental Vitória do
Futuro, e da Companhia de Transporte Urbano da Grande Vitória (CETURB).

Conclusoes: Algumas questões envolvendo a gestão da UT deverão ser definidas durante  a
XIII Cúpula, inclusive a validação dos Planos de Trabalho.

Produçoes/Publicaçoes: Não.

Avanços/Comentários:

Enviar à Secretaria Executiva de Mercocidades: mercociudades@moron.gov.ar.


