ATA
10ª Reunião de Trabalho
Unidade Temática de Cooperacão Internacional
Valparaíso (Chile), 5 de setembro de 2001.
Em Valparaiso (Chile), a 5 de setembro de 2001, representantes das cidades
de Porto Alegre, Florianópolis, Mar del Plata, Viña del Mar, Rio Claro, Buenos
Aires, Rosario e Valparaiso reuniram-se a fim de realizar a X Reunião da
Unidade Temática de Cooperacão Internacional, debatendo a seguinte ordem
do dia:
Formalização da nova coordenação da Unidade Temática, composta pela
cidade de Porto Alegre (BR), como coordenadora e a cidade de Piracicaba
(BR), como sub-coordenadora.
Informe sobre a situação do projeto “Diagnóstico de Aspectos prioritários em
Política de Gestão Ambiental e Urbana nas Cidades da Rede Mercocidades” e
o projeto “Participação Pública nas Políticas de Gestão Ambiental Urbana: uso
das novas tecnolgias de informação pelos governos municipais na Rede
Mercocidades, desenvolvidos através da Cooperação Canadense:
O especialista Alén Perez Casas, responsável técnico pelo desenvolvimento
dos projetos, apresentou um informe detalhado da situação. A fase atual do
projeto prevê a organização de um banco de dados e a distribuição de um
questionário sobre políticas ambientais para todas as cidades da rede. Os
formulários

estão

disponíveis

no

site

http://www.sem-sema.org/mc

http://www.sem-sema.org/mc e o contato com o pesquisador pode ser feito pelo
endereço:mailbox@adinet.com.uy
Informe sobre a situação do projeto “Apoio Institucional ao Secretariado
Executivo da Rede Mercocidades, projeto desenvolvido com o apoio da
Cooperação Francesa.
O responsável pela cooperação Francesa junto à Rede Mercocidades,
Christophe Herniou, relatou o interesse do governo Francês em apoiar
institucionalmente a Rede Mercocidades. Este projeto, já em andamento,
realiza-se através do financiamento de um pesquisador frances que dará apoio
técnico-institucional para o funcionamento da Secretaria Executiva da Rede. O

projeto prevê acompanhamento ao trabalho da Secretaria Executiva até o ano
de 2003.
No mesmo projeto de apoio institucional está o financiamento da Cooperação
Francesa a uma Missão Técnica da Mercocidades à União Européia, com a
finalidade de estabelecer contatos sistemáticos com os projetos de cooperação
descentralizados desenvolvidos pela UE. A Missão está no fase de contatos
para a organização da agenda em Bruxelas. A Secretaria Executiva, Rosario e
Porto Alegre assumiram a responsabilidade de dar seguimento ao projeto.
Informe sobre a situação do Projeto “Resíduos Sólidos Urbanos”, que será
desenvolvido com o apoio da Cooperação Canadense.
Foi dado um informe sobre a situação atual de tramitação do projeto. O projeto
foi apresentado pela delegação brasileira ao Comitê de Cooperação Técnica do
Mercosul para análise, devendo receber parecer até o final de novembro de
2001.
Discussão e elaboração do Seminário sobre “Financiamento para o
Desenvolvimento Sustentável”, organizado pela CEPAL, com apoio do Fundo
Francês do BID.
Ricardo Jordan, da CEPAL, apresentou o projeto de seminário dirigido para
especialistas municipais. O seminário deve se realizar em Santiago em data a
ser definida. A Secretaria Executiva e a Unidade Temática de Cooperação
Internacional deverão informar as cidades da rede sobre a participação no
Seminário.
Curso de Capacitação em conjunto com a CEPAL.
Após informa de Ricardo Jordan sobre os objetivos do curso, Mar del Plata e
Porto Alegre assumiram a responsabilidade de auxiliar a CEPAL a elaborar um
programa preliminar e distribuir junto às cidades da Rede para análise.

Projeto de Cooperação com a União Européia.
Na reunião da UTCI, foi apresentado um ante-projeto de Cooperação com a
União Européia prevendo o apoio da EU para o fortalecimento institucional da
Rede Mercocidades. O ante-projeto, elaborado pelas cidades de Rosario e
Belo Horizonte foi aprovado e a cidade de Rosario foi responsabilizada pelos
primeiros contatos para a concretização do projeto, que deverá ser
apresentado durante Missão à UE.
Próxima reunião.
A próxima reunião da UTCI se realizará em Porto Alegre, em data a ser
definida pelo coordenadora da UTCI.
Estavam presentes na reunião:
João Ferrer – Porto Alegre
José Rocha – Florianópolis
Marcela Petrantonio – Mar del Plata
Ricardo Tichauer – Viña del Mar
Cristophe Herniou – Cooperação Francesa
Ricardo Jordan – CEPAL
Silvana Pintaudi – Rio Claro
Isabelle Piavio – Cooperação Francesa
Ruben Geneyro – Buenos Aires
Mayki Gorosito – Buenos Aires
Alén Perez Casas – IDRC
Gustavo Paulsen – Vaslparaiso – Secretaria Executiva
Karla Morales – Valparaiso
Claudia Vicentelo - Arica

