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ATA DA REUNIÃO

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dois, na sala tal do

Novotel, na cidade de Porto Alegre – RS, Brasil, reuniram-se os representantes dos

municípios integrantes da Unidade Temática de Turismo da Rede Mercocidades, a

saber: Porto Alegre (coordenadora), Belo Horizonte (subcoordenadora), Mossoró,

Piracicaba, Guarulhos, Belém, Curitiba e Santa Maria, todas brasileiras. Também

estavam presentes como convidados o Vereador Adeli Sell e o Consultor Takashi

Yamauchi, de São Paulo. Aberta a reunião pelo Prefeito de Porto Alegre, João Verle,

foi ressaltada a importância do encontro e, avaliação de que a união entre os países

do Mercosul através da Rede Mercocidades, impulsionará a união ampla do

Mercosul. Após agradecer e dar as boas vindas aos presentes, passou a palavra

para a coordenadora da Unidade, Marutschka Martini Moesch, que deu inicio à

discussão dos assuntos constantes na pauta previamente estabelecida, que passa a

fazer parte integrante desta Ata. Item 1: foi realizada a leitura do documento “O

turismo e a construção de um Brasil Decente”. Discutiu-se acerca do papel da UTT e

foram sugeridas alterações e novos apontamentos para o documento que deverá ser

encaminhado à comissão de transição do Governo Federal até o próximo dia seis de

dezembro de 2002. Houve discussão extensa a respeito da redefinição do sistema

turístico nacional (especificamente sobre a posição da UTT com relação à

separação das “pastas” de Turismo e Esporte. Definiu-se a elaboração de um

manifesto à imprensa, em nome dos representantes das cidades brasileiras, relativo

à preocupação das mesmas com o rumo das políticas de turismo em nível nacional,

em que se reivindica a criação do Ministério do Turismo. Item 2: Após discussão

sobre o documento da UTT, iniciou-se a elaboração do Manifesto, que foi

encaminhado à imprensa às dezoito horas. Discutiu-se a estratégia de articulação

com a coordenação de transição do Governo Federal para a entrega do Manifesto.

Item 3: Em função de compromissos, Piracicaba apresentou o relatório do 1º

EMEHTUR. Foi entregue o documento para cada cidade representada na reunião.

Item 4: Feitas as alterações e contemplados os novos apontamentos, foi finalizado o

documento da UTT, e iniciou-se a apresentação dos Modelos de Gestão Pública em



Turismo: apresentaram-se Belo Horizonte e Curitiba. Nada mais havendo a tratar,

visto a continuidade do encontro às nove horas do dia cinco de dezembro de dois mil

e dois, encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada

pela Coordenadora Geral e pela Coordenadora Executiva da UTT. Porto Alegre, 04

de dezembro de 2002.
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