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22 de abril de 2004

BELO HORIZONTE - BRASIL

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e quatro, nas
dependências do Hotel Mercure, na cidade de Belo Horizonte, Brasil,
reuniram-se ordinariamente 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 da UTT,
Eneida Brasil, de Belo Horizonte  (subcoordenadora), através do
Diretor Presidente Manoel Costa Júnior,  Sérgio Lopes, Jaísa Gontijo,
Hélio Rabelo, Ana Paula de Azevedo, Sylvio Menicucci, José Geraldo
Dolabela e Márcio Veloso representando o Gabinete do Prefeito de
BH,  Florianópolis, através do Secretário Paulo Rosa e Rafael Felipe
Rigotto,  Mossoró, através do vice-prefeito Senhor Antonio de Farias
Capistrano, Foz do Iguaçu através de Silvia Maria Thomazi, Campina
Grande através do Secretário de Desenvolvimento Econômico Senhor
Silvestre de Almeida Filho, todas brasileiras. Buenos Aires, através de
Pablo Daniel Pattin, Representação da Universidade Nacional de Mar
del Plata através da Senhora Marta Mônica Asensio, ambas
Argentinas e a Delegação da Euromeeting – Rede de Cidades
Européias que trata de Políticas de Turismo Sustentável, através da
Senhora Susanna Cenni Secretária de Turismo da Região de
Toscana, Senhor Paolo Bongini: Secretário Adjunto de Turismo da
Região da Toscana,  Senhor Lionelo Punzo: Pró-Reitor da
Universidade de Siena e Senhor Salvatore Biemonte: professor da
Universidade de Siena. Aberta a reunião pela Sra. coordenadora da
Unidade Temática de Turismo, Marutschka Martini Moesch, agradece
a equipe da Belotur e a Universidade Federal de Minas Gerais  pela
recepção, acolhimento  e organização da reunião, bem como do II
Emehtur- Encontro de Mercocidades para Ensino de Hotelaria e
Turismo que ocorre desde 21 de abril e encerra em 25 de abril de
2004, ressaltando o esforço na realização de tão grande desafio.
Saúda os participantes e passa a palavra ao Diretor Presidente da
Belotur, Senhor Manoel da Silva Costa Júnior, que dá as boas vindas
aos presentes, fala da importância para Belo Horizonte as parcerias



estabelecidas entre a Rede e as Universidade que estão se
consolidando com a realização do II EMEHTUR, ressalta os esforços
da Universidade Federal de Minas Gerais na organização do Encontro.
Coloca a estrutura da Belotur à disposição dos presentes. Dando início
aos trabalhos a coordenação sugere a discussão dos pontos de pauta
da reunião. Assim estabelecida:  Item 1: Informe da Rede
Mercocidades; Item 2: Apresentação e discussão de um Protocolo de
Intenções a ser celebrado entre a Unidade Temática de Turismo da
Rede Mercocidades e a Euromeeting, Rede de Cidades Européias que
trata de Políticas de Turismo Sustentável. Item 3: Avaliação e ajustes
no  planejamento Estratégico da Unidade Temática e cronograma de
atividades 2004; Item 4: VI Congresso Internacional de Turismo da
Rede Mercocidades; Item 5: Avaliação e deliberação acerca da
participação da Unidade Temática nas instâncias do Ministério do
Turismo Brasileiro; Item 6: Assuntos Gerais: Iniciando a pauta do dia a
coordenadora da Unidade, Marutschka Moesch, apresenta um informe
a respeito das últimas atividades da Rede Mercocidades, relata a
reunião do Conselho da Rede Mercocidades, ocorrida em Montevidéu
no dia 30 de março de 2004, que tratou de discutir as relações
federativas do Mercado Comum e a Rede Mercocidades, ficando
definido que a Rede Mercocidades é a instância interlocutora da
REMI- Reunião Especializada de Municípios e Intendências junto ao
Mercado Comum; Relata as últimas definições do grupo ad-hoc de
integração fronteiriça e os avanços na relações; Relata a participação
da Rede na Cumbre de Presidentes, ocorrida na mesma data,  e a
ausência de Prefeitos das Cidades Brasileiras; Ressalta a
consolidação da Unidade Temática de Turismo frente a Rede
Mercocidades a partir do trabalho realizado pelas coordenações
anteriores, Florianópolis e Belo Horizonte e a importância do
Planejamento Estratégico realizado pela  Unidade. Item 2: Manoel
Costa, Presidente  da Belotur, apresenta a delegação da Euromeeting
e a proposta de criar meios de cooperação e intercâmbio entre a
experiência Européia e a Rede Mercocidades, que podem incluir a
comercialização de produtos e a troca de experiências;
Pablo, de Buenos Aires, defende que a Unidade promova um
Protocolo de Intenções amplo que permita firmar diversos convênios;
A secretaria de Turismo da Região de Toscana, Susanna Cenni
resgata a importância de troca de experiências entre as Redes;
Marustchka reforça a autonomia da Unidade Temática de Turismo
para firmar convênios desde que garantidos os princípios que a une a



Rede Mercocidades, neste caso o turismo sustentável; Salienta a
importância de buscar formas de cooperação para desenvolvimento da
integração regional onde o turismo é estratégico; Resgata a
dificuldade de estabelecer cooperação em nível federativo tendo sido
mais fácil em nível municipal; Sugere que tal iniciativa deva ser
encaminha a Secretaria do Mercosul, que será coordenada pelo Brasil,
para estabelecer a parceria com Rede Européia, também em nível
federativo.  Dirimidas as dúvidas a Rede Européia se comprometeu a
encaminhar para a Unidade uma proposta de protocolo para ser
avaliada  e, uma vez  aprovada ser assinada por ambas; Suspensa a
reunião para a saudação de despedida da Euromeeting. Item 3:Na
seqüência, tratou-se de discutir o planejamento estratégico da
Unidade e o cronograma de atividades, onde avaliou-se os
encaminhamentos já realizados e rediscutiu-se os prazos de execução
do planejamento; Belo Horizonte fez um informe acerca do
encaminhamento de projetos de captação de recursos para a política
de marketing da Unidade, já encaminhado ao Ministério do Turismo
Brasileiro, que deverá garantir a produção do Folder Panorama
Turístico da Rede, do Informativo UTT Urgente, do CD Room e Site da
Unidade. Com relação ao auto-financiamento da UTT foi sugerido a
elaboração de uma proposta através das cidades de Foz do Iguaçu e
Belo Horizonte; Com relação ao site, que está sendo desenvolvido por
Florianópolis, ficou definido que cada cidade deverá desenvolver seu
próprio site para “linkar” no site da Unidade; Com relação ao
Observatório de Turismo Sustentável da Rede Mercocidades ficou
definido que será pauta do VI Congresso, que ocorre em Porto Alegre
de 12 a 15 de setembro, de forma a ampliar o objetivo e constituir o
Comitê Gestor;  Com relação a pesquisa de projetos de cooperação
internacional, Florianópolis repassa a metodologia e as fichas técnicas
para formulação de projetos, o modelo segue as exigências da
Agência Brasileira de Cooperação Internacional e serve para captação
de recursos por parte dos municípios Brasileiros. Na seqüência a
representante da Universidade Nacional de Mar del Plata, Senhora
Marta Monica Asensio, coloca a universidade como referência da
Unidade na Argentina a partir do aporte acadêmico, o que é saudado
por todos;  Com relação ao cronograma de atividades foram discutidas
as participações das Cidades da Unidade nas Feiras Internacionais e
a eleição da nova coordenação que deveria ocorrer junto ao VI
Congresso; A coordenadora relata a dificuldade de proceder a eleição
da coordenação da Unidade em setembro devido as eleições



municipais que ocorrem no Brasil ficando acertado que a nova
coordenação deverá ser eleita na reunião de Foz de Iguaçu, que
ocorrerá em Novembro de 2004;  Buenos Aires se candidata a receber
a reunião de junho de 2004, que deverá ser uma reunião ordinária,
ficando de confirmar junto a Secretaria Executiva da Unidade para
envio da devida convocatória; A reunião de manutenção do mês de
agosto em Campinas, deverá ser confirmada pela cidade de Campinas
e após convocada pela Coordenação da Unidade; a reunião ordinária
de setembro ocorrerá paralelamente as atividades do VI Congresso
Internacional de Turismo, em Porto Alegre; Na seqüência as cidades
de Mar del Plata e Foz do Iguaçu se pré-candidatam para receber o III
EMEHTUR; Item 4:  A coordenação apresenta o programa do VI
Congresso, que é distribuído para todos e deverá ser encaminhado via
mailing da Unidade, e solicita a indicação de palestrante argentino
para compor a Mesa que falará da Integração no Mercosul e o
Turismo; Item 5: a cidade de Belo Horizonte, através de Manoel da
Costa propõe a solicitação de um espaço de intervenção dos
municípios da Rede junto as Instâncias do Ministério do Turismo
Brasileiro, através da coordenação da UTT, o que é aprovado por
todos; Item 6: em assuntos gerais são pautadas as justificativas das
cidades que não compareceram a reunião, a saber: Montevidéu,
Pergamino, Intendência de Mar del Plata, Rio Claro, Piracicaba, São
Paulo,  Macaé, Guarulhos, Uberlândia e Campinas;  Na seqüência é
lida a manifestação de despedida do Senhor Emerson Azevedo por
desligamento da Prefeitura de Mossoró, ficando aprovado o envio de
uma moção de agradecimento por seu trabalho e dedicação à Rede
Mercocidades; Hélio Rabelo, de Belo Horizonte, apresenta a
disposição da Fundação Israel Pinheiro de Minas Gerais em trabalhar
através de parcerias com a Rede Mercocidades. Nada mais havendo a
ser tratado, às 18h30 encerrou-se a reunião da qual foi lavrada a
presente ata que após lida e achada conforme será assinada pela
Coordenação e pela Secretaria Executiva da Unidade;
Belo Horizonte, 22 de abril de 2004.

Marutschka Martini Moesch – Coordenadora da UTT

Eneida Brasil – Secretaria Executiva da UTT



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES APROVADO

Junho 2004
Reunião Ordinária da Unidade Temática de Turismo, em Buenos
Aires.

Agosto 2004
Reunião de Manutenção da Unidade Temática de Turismo em
Campinas, paralela a I Conferência Municipal de Turismo de
Campinas. (a confirmar)

Setembro 2004
12 à 15 Realização do VI Congresso Internacional de Turismo da
Rede Mercocidades em Porto Alegre e Reunião Ordinária da Unidade
Temática de Turismo

Novembro 2004
Reunião Ordinária da Unidade temática de turismo e eleição da nova
Coordenação da UTT, período 2005 – 2006, em Foz do Iguaçu.


