
Aos trinta dias do mês de março de dois mil e onze reuniram-se na sala Garibaldi do Personal Royal 

Hotel, na cidade de Caxias do Sul – Rio Grande do Sul – Brasil, o Grupo de Trabalho em Cultura 

do Esporte, da Atividade Física e Lazer do Mercocidades, para desenvolver os temas progamáticos. 

Inicialmente na abertura oficial o Sr. Ganzalo Halty de Montevidéu – Uruguai situou os 

participantes, apresentando o resumo do encontro do ano de dois mil e dez que aconteceu em Belo 

Horizonte – MG com a participação de representantes de várias localidades, inclusive do Secretário 

Municipal do Esporte e Lazer de Caxias do Sul, Sr. Felipe Gremelmaier, que foi eleito como  

coordenador do Grupo de Trabalho em  Cultura do Esporte, da Atividade Física e Lazer para 2011. 

Em seguida o Secretário Municipal do Esporte e Lazer de Caxias do Sul, Sr. Felipe Gremelmaier 

deu as boas vindas a todos, falando da importância de tratarmos das políticas públicas do esporte  e 

do Lazer do Mercosul, logo após o Prefeito de Caxias do Sul, Sr. José Ivo Sartori saudou a todos e 

iniciou a rodada de apresentações de todos os participantes do evento. O prefeito ainda trouxe dados 

do trabalho que é desenvolvido no município. Logo após iniciaram os trabalhos com a apresentação 

do Sr. Gonzalo Halty falando um pouco sobre a experiência e o relato do encontro feito nos dias 

vinte e oito e vinte e nove de março em Montevidéu que tratou da importância dos temas regionais 

abordados intensificando as relações das cidades da Mercocidades como forma de estimular o 

desenvolvimento local, pretendendo também articular um plano de trabalho entre os governos das 

cidades integrantes do Mercocidades, com base nisso foi sugerido a apresentação de uma proposta 

de ações conjuntas buscando verbas para ações internacionais. Ressaltou ainda a necessidade de 

potencializar a comunicação entre todos, a apresentação de projetos concretos na área esportiva. 

Gonzalo concluiu sua fala passando oficialmente a coordenação do grupo para o Sr. Felipe 

Gremelmaier. O trabalho teve continuidade com a participação do Secretário Municipal de Esporte 

e Lazer da cidade de Diadema – São Paulo, Sr. Rubens Xavier Martins, que apresentou os 

progaramas e trabalhos realizados na secretaria de sua cidade com o destaque para o projeto 

“Mulheres em Movimento”. Na sequência o Gerente de Programas e Eventos Esportivos de Belo 

Horizonte – Minas Gerais, Sr. Sidney Jairo Zabeu, iniciou sua fala afirmando a necessidade de se 

construir uma política de esporte no Brasil e não apenas desenvolver ações esportivas. Logo a 

seguir falou sobre o programa “BH Cidadania”. Dando continuidade o Diretor de Esportes da 

Cidade de Osasco – São Paulo, Sr. Júlio Amorin, apresentou o projeto “Cultura de Planejamento 

com a Sociedade Civil” o qual deu início ao esporte como eixo temático e não apenas um 

departamento da Secretaria da Cultura, as atividades deste projeto vem sendo realizadas desde o ano 

dois mil e sete  com previsão de atingir as metas propostas até o ano de dois mil e doze, em que a 

cidade de Osasco completa 50 anos.  Representando a cidade de Garibaldi o Secretário Municipal 

de Esporte e Lazer, Sr. Ivanês Zappaz, apresentou o “FINDEL – Financiamento para 

Desenvolvimento do Esporte e Lazer”,  que teve início no ano de 2009 com assessoramento técnico 

da Secretaria de Esporte e Lazer de Caxias do Sul a qual desenvolve desde 2004 o “FUNDEL – 

Fundo para o Desenvolvimento do Esporte e Lazer”. Em seguida o Diretor de Esportes de 

Montevidéu, Sr. Gonzalo Halty desenvolveu o tema “Sistema de Escolas Esportivas”, nas escolas 

que atuam sob a responsabilidade do município. Pela cidade de Moron – Argentina o Diretor de 

Eporte e Recreação, Sr. Juan Sala, apresentou o Processo de Democratização do Modelo de Gestão 

de Políticas Públicas. Em seguida o Diretor do C.A de Esportes da cidade de Pergamino – 

Argentina, Sr. Ruben Salas, relatou o processo de ampliação e climatização da piscina municipal. O 

Chefe de Gabinete da Secretaria de Esportes de Buenos Aires – Argentina, Sr. Luis Mesones, 

apresentou como funciona a organização municipal de Esporte e Lazer. * Logo após o Secretário 

Municipal do Esporte e Lazer  de Caxias do Sul, Sr. Felipe Gremelmaier, apresentou as políticas 

públicas de esporte e lazer desenvolvidas no município, voltadas para a 3ª idade. Para encerrar a 

apresentação dos trabalhos do primeiro dia o Secretário Estadual de Esporte e Lazer do Rio Grande 

do Sul abordou o tema “Rio Grande pela Copa” ressaltando a preparação da sede Porto Alegre e das 

cidades canditadas a Campo Base para a Copa do Mundo de 2014. Para encerrar as atividades do 

dia os participantes do evento tiveram a oportunidade de vivenciar, junto ao Parque de Exposições 

da Festa Nacional da Uva, a modalidade de Bocha de Areia. Neste momento aconteceu também a 

visita a pontos turísticos da cidade de Caxias do Sul, bem como um jantar típico italiano, para 



confraternização. No dia seguinte, os trabalhos continuaram com a apresentação do Secretário 

Municipal do Esporte e Lazer de Caxias do Sul, Sr. Felipe Gremelmaier, sobre a preparação da 

cidade de Caxias do Sul para tornar-se Campo Base, afim de receber alguma seleção durante o 

período de aclimatação e treinamentos para a Copa de 2014. O Sr. Gonzalo Halty apresentou um 

modelo de carta, conforme indicação da UNESCO, que será entregue a todas as cidades 

participantes do eixo de Esportes da Mercocidades e para as coordenação geral de Montevidéu e 

Blo Horizonte. Para finalizar o encontro o Grupo de Trabalho em Cultura do Esporte, da Atividade 

Física e Lazer do Mercocidades definiu-se que o grupo requer aprovação da Secretaria Executiva da 

Mercocidades do reconhecimento do Grupo de Esportes. O Grupo solicita e indica a possibilidade 

da criação de um grupo de voluntários envolvendo os diversos eixos temáticos em virtude dos 

grandes eventos esportivos que acontecerão no Brasil. Definiu-se que o novo encontro do Grupo de 

Esportes acontecerá durante a Bienal de Esportes, no mês de setembro, na cidade de Moron - 

Argentina. O grupo firmou compromisso para lançamento de um livro com publicações esportivas 

de projetos das cidades participantes, para a montagem do livro cada cidade encaminhará o projeto 

para Montevidéu e Caxias do Sul, juntamente com o logo do município até o dia  trinta de abril de 

dois mil e onze, a diagramação do livro será feita pela cidade de Montevidéu sendo que os demais 

municípios terão a responsabilidade de imprimir a quantidade que julgar necessário. Montou-se 

ainda um calendário esportivo com os principais eventos das cidades participantes. Nada mais 

havendo para tratar, lavro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais em anexo. 


