ACTA DE lA VI REUNiÓN
DEL COMITÉ DE INTEGRACION FRONTERIZA

Dionisio Cerqueira - Barracao- Bernardo de Irigoyen
COMISiÓN DE COMERCIO YTURISMO

Considerando

que

esta

fronte ira

apresenta

característ icas

mui t o

específi cas, compondo-se de dois países, 3 estados, uma provincia, e tres
municípios com características semelhantes; (Brasil e Argentina+, fronte ira
seca como limite geográfico, imp5e-se a necessidade de t rata ment o
próprio

para

a

resolucáo

de

problemas

e

para

o

seu

pleno

desenvolvimento.
Necessidades:
- Revísño/alteracáo ou críac áo de leglslac áo que preveja desenvolvimento

integracáo para um limite geográfico de 15Dkm, envolvendo todas as
áreas,

principalmente

nas

tratativas

(infraest rutu ra/saúde/educac;:ao/trabal ho/comércio,

alfandegárias,
etc.)

importantes

para o desenvolvimento sócio econ ómico desta regiáo frontelrlca e que
atenda as tratativas acordadas, facilitando

a integracáo dos povos

(capacttacso/zona

de

Iivre

com ércio/barreitas

controle/saneamento

amb iental/recursos públicos/infraestrutura/ensino/quest5es t rabalh istas,
entre outros).
Os integrantes reite ram a necessidade de forrnacáo de uma mesa de
diálogo polít ico, para fome nta r ac óes coordenadas que prom ovam a
médio e langa prazo um plano est ratég ico de desenvolvi mento da regiáo
fron tei rica. Que esta mesa seja representada por integrant es com
conh ecimento de todas as áreas envolvidas, com a f inalidade de facilit ar
as tratativas que se fize rem necessá rias.
Como exemplo citamos a iniciativa promissora do C1F -

Consórcio

Intermunicipal de Fronteira, formado pelos municípios de Dionísio
Cerqueira,

Barracáo, Bom Jesus e Bernardo de Irigoyen, porém , este

último município participa somente como sócio aderente (convidado) e

,!

ativa nas atividades e a~oes, conforme os demais municípios do CIF.
Reiterando, o municipio de Bernardo de Irigoyen solicita tornar-se sócio
ativo no processo podendo ser beneficiado como os demais sócios do
Consórcio.
Os integrantes da Comlssáo discutiram diversas iniciativas,

como

atuallzacáo da legíslacáo: um plano desenvolvimento urbano e rural

capacítacáo de mao de obra para servícos e produtos de

integrado;

qualidade, trazer para a regiao cursos de formacáo profissional para o
turismo de fronteira.
Criar um fórum internacional representado por órgáos importantes para
tratar assuntos de interesse sócio económico da regláo.
Por fim, o grupo deseja que os gestores políticos da regláo fronteírlca
facam parte da próxima reunlño desta Cornlssáo, com efetiva partícípacáo
dos governos locais.

;',

.

"\l)
{>\4.o..ü
L1~\DE ouv
,

~'
"1\\
(/\
IRA NUNES ALVES

\

\

----

~

.

- - , . ' -_...,_... , , ' 7
v ~'('"

.~~ ....

80 ADa R DOLFO

~U',,",~G

ESDECASTRO

ALEJANDRA CARVLLO

~ ~.

