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 O XXI Conselho de Mercocidades, reunido em Buenos Aires no mês de junho,
resolveu iniciar a elaboração de uma proposta relacionada com o lugar institucional
que ocupam as cidades no MERCOSUL.  
 

Em virtude desta decisão, o Secretário Executivo de Mercocidades, Arq. Mariano
Arana, se reuniu com o Dr. Eduardo Duhalde, Presidente da Comissão de
Representantes Permanentes do MERCOSUL, com integrantes da Coordenadora de
Centrais Sindicais, com o Diretor da Secretaria do MERCOSUL, Reginaldo Braga Arcuri
e com autoridades das Chancelarias dos Estados partes.   
 

A experiência da REMI durante o período 2001-2004 mostra que o âmbito que o
MERCOSUL lhe designou às cidades não foi o mais adequado. O crescente
protagonismo dos governos locais exige uma reconsideração de seu lugar institucional
e da contribuição que os mesmos podem fazer. Neste sentido, Mercocidades, através
de seu Secretário Executivo, assumiu a responsabilidade de impulsionar essa
transformação.  
 

A próxima Cúpula de Presidentes de Ouro Preto, que se realizará no dia 17 de
dezembro deste ano, iniciará uma revisão do desenho institucional do MERCOSUL. Em
tal sentido, Mercocidades tem procurado incluir o tema na agenda da reunião, a
Secretaria Executiva está elaborando, em consulta com as cidades, uma proposta que
permita uma localização institucional acorde com o papel das cidades no MERCOSUL.  

 

O Portal das cidades: Visibilidade de Mercocidades 

As cidades de frente a Ouro Preto SUMÁRIO 
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Eventos de outubro e 
novembro 
O Plano de Trabalho de Mercocidades promove a utilização plena dos recursos que oferecem as novas tecnologias
da comunicação para melhorar a participação democrática das cidades que integram a rede em todas suas
instâncias. Aos efeitos de encaminhar os trabalhos nesse sentido, a Secretaria Executiva impulsionou a
racionalização e potencialização dos recursos existentes em matéria de difusão e comunicação.  O Plano
comprometeu um especial esforço para melhorar a presença de Mercocidades na web, a partir do sítio
desenvolvido pelas anteriores Secretarias Executivas. Em outubro de 2003 a Secretaria Executiva assumiu a página
web e começou um extenso período de negociações com a anterior empresa no Paraguai proprietária do domínio
e encarregada de administrar e incorporar a informação ao sítio. Hoje, Mercocidades é proprietária de seu
domínio, assim como do www.mercociudades.net. Também se iniciaram negociações para obter o registro do
domínio www.mercociudades.int. Na atualidade a Secretaria Executiva fechou um acordo com a empresa Tecnet,
que permitirá administrar e promover o sítio junto a Secretaria Técnica Permanente.  
 
Para cumprir com os objetivos do Plano, impulsiona-se a criação do Portal das Cidades do MERCOSUL,
concebido como uma porta de entrada privilegiada para todos aqueles que queiram conhecer a realidade da
região. Contém informação que interessa e preocupa aos habitantes das cidades que fazem parte da rede. Prevê-
se que o Portal comece a funcionar no mês de novembro, o que implicará um novo desenho a partir da atual
página de Mercocidades. Incluirá o desenvolvimento de temas de interesse através da criação de módulos
específicos. Um exemplo é o módulo Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, atualmente em processo
de desenho que conterá a sistematização de experiências, notícias relevantes, notas jornalísticas e foros de
discussão, entre outros instrumentos. 

http://www.mercociudades.net/
http://www.mercociudades.int/


 
 
 

 

As Unidades Temáticas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultura: a Unidade Temática desenvolveu sua reunião anual na cidade de Buenos Aires no dia 8 de setembro. Com a
participação de Porto Alegre, Belo Horizonte, Joinville e Florianópolis, de Brasil; Buenos Aires, Mar del Plata, Paraná, La
Plata, General San Martín, de Argentina; Montevidéu e Salto, de Uruguai; Assunção, de Paraguai e Valparaíso, de Chile,
sob a coordenação da cidade de Juiz de Fora, a reunião abordou o relatório do Plano de Ação 2004, repassando o estado
dos projetos impulsionados. Neste sentido se salienta: 
 

 foi editado o CD Vozes da Terra; 
 concluiu o Concurso Internacional de Fotografia – em associação com a UT de Desenvolvimento Urbano-, a premiação

será realizada no marco da X Cúpula, em Buenos Aires; 
 A exposição itinerante de fotografia, resultante do concurso deste ano, será inaugurada no dia 2 de dezembro às 17

horas no Centro Cultural General San Martín; 
 A cidade de Paraná (Argentina) foi premiada pelo II Prêmio Mercocidades de Cultura – Cidade de Juiz de Fora. A

premiação e a entrega do livro que reúne os dez melhores projetos deste Prêmio serão entregues durante a X Cúpula. 
 

A reunião abordou, também, a discussão sobre o projeto de distinção honorífica “Patrimônio Cultural das Mercocidades” e
propôs finalmente que não seja tão só um título senão que se lhe inclua ações que ressaltem a importância da
personalidade homenageada. Por outro lado, e a respeito à III edição do Prêmio Mercocidades de Cultura, a cidade de
Juiz de Fora, representada pelo Sr. Alberto Pinho Neves, se comprometeu com o patrocínio do mesmo e os integrantes
aprovaram o tema de sua convocatória: Agenda 21: cultura e desenvolvimento local.  
Cabe mencionar outros aspectos relevantes abordados pelos participantes da reunião: 
1. incorporam-se duas novas cidades à atividade da UT: as cidades de Rosário e Córdoba, ambas argentinas. 
2. as candidaturas à coordenação da UT: a cidade de Juiz de Fora, através do Sr. Pinho Neves, propôs que outra cidade

se postule ante a Cúpula para continuar esta tarefa já que fazem três mandatos consecutivos que está sob sua
responsabilidade. A reunião de cidades aprovou por unanimidade a postulação de Buenos Aires, após felicitar a cidade
de Juiz de Fora pelo labor realizado durante os últimos três anos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gênero, Desenvolvimento Social e Desenvolvimento
Econômico Local: as três unidades Temáticas levaram adiante
uma reunião de trabalho conjunto, em Montevidéu, no dia 27 de
agosto deste ano. Contou com a participação das e dos
coordenadores destas UTs, a delegação de Recife, subcoordenadora
da UT de Desenvolvimento Econômico Local e da cidade de  Mar del
Plata.  
 

Na oportunidade, as cidades de Rosário, Santo André e Montevidéu
apresentaram as experiências de inovação de políticas municipais em
desenvolvimento social, desenvolvimento econômico local e gênero,
respectivamente, e após o relato apresentado pela Soc. Maria Elena
Laurnaga “Os municípios da região ante o desafio de desenhar
políticas públicas transversais. O papel das instâncias locais”, se
propiciou um debate sobre as estratégias de articulação das políticas
públicas para alcançar enfoques integrais de fortalecimento cidadão.
Destaca-se, finalmente, o intercâmbio e as propostas de coordenação
entre as três Unidades Temáticas que chegaram aos seguintes
acordos: 
 

• realização de um observatório de boas práticas em Políticas
Sociais, Desenvolvimento Local e Gênero; 

• convocatória a um Concurso de Experiências Inovadoras de
políticas sociais transversais. 

• realização de um seminário de discussão conceitual sobre os
desafios atuais no desenvolvimento de políticas municipais
transversais.  

• apresentação de um projeto comum das três UTs ao Programa Urb-al 

A Secretaria Técnica Permanente 
(STPM) nas reuniões e atividades 
das Unidades Temáticas.  
 
A STPM, em conjunto com a Secretaria
Executiva, se propõe incorporar a sua
metodologia de trabalho e na medida de
suas possibilidades, a participação em
todas aquelas reuniões e atividades
organizadas pelas Unidades Temáticas e
pelas diferentes instâncias da Rede.  
 
Com o objetivo de desempenhar seu papel
com maior profissionalismo, de incorporar
à memória da Rede todos os aspectos e
dimensões da integração que as
Mercocidades desenvolvem constantemen-
te e de acompanhar no processo de
fortalecimento institucional da Rede,
encontra necessário apoiar as tarefas, ao
mesmo tempo em que, dar continuidade a
atividades, propostas e experiências
compartidas pelas cidades em sua atuação
conjunta. 



 

Eventos de outubro e novembro 

 

 
Secretaria Técnica Permanente das Mercocidades
Luis Piera 1996 - 1200 Montevidéu, Uruguai 
Telefax: (+ 598 2 ) 410 2338 /413 6624-25 

e-mail: stpm@prodo.imm.gub.uy 
web: www. mercociudades.org 
 
 

 

No domingo 3 de outubro se realizaram no Brasil as eleições municipais. Algo mais de 100 milhões de brasileiros
compareceram às urnas para eleger 5.567 Prefeitos (alcaldes) e 51.748 Vereadores (concejales). Quinze das
43 cidades elegeram um ganhador no primeiro turno. As 18 restantes deverão esperar ao segundo turno previsto
para o domingo 31 de outubro. Cinco Prefeitos que buscavam a reeleição conseguiram o triunfo no domingo:
César Maia (PFL) no Rio de Janeiro; Fernando Pimentel (PT) em Belo Horizonte; João Paulo Lima (PT) no
Recife; Eloi Pieta (PT) em Guarulhos; e Marcos Tebaldi (PMDB) em Joinville. 
Os dez novos Prefeitos eleitos no primeiro turno são: Janir Branco (PMDB) no Rio Grande; Dr. Dib (PSB) em São
Bernardo do Campo; Riverton (PSDB) em Macaé; Dirceu Bettoni (PSDB) em Paranhos; Garibaldi (PDT) em Bela
Vista; Brum (PTB) em Alvorada; Ney Kuasne (PL) Coronel Sapucaia; Fabián (PT) Guaíra; Jose Raimundo (PT)
em Vitória da Conquista e Nevoeiro Júnior (PFL) em Rio Claro. 
Os Prefeitos João Avamileno (PT) de Santo André, Marta Suplicy (PT) de São Paulo, Celso Samis (PMDB) de Foz do
Iguaçu, Edinho Araújo (PPS) de São José do Rio Preto, Pedro Wilson (PT) de Goiânia, José de Filippi (PT) de
Diadema, Nedson Micheleti (PT) de Londrina, Godofredo Saturnino (PT) de Niterói, Antônio Valdeci (PT) de Santa
Maria, e Newton Lima (PT) de São Carlos buscarão sua reeleição num segundo turno. 
 

 
 

 

HOJE nas cidades... 
Outubro 
6 a 8: Encontro Latino-americano de Administração e Políticas Públicas (a cargo da Universidade do Chile
como contribuição acadêmica à UTPE) 
Santiago de Chile 
 

Novembro 
1 e 2: Oficina sobre o Programa de Bolsas da UT Desenvolvimento Urbano e XIX Reunião de Trabalho
da UTDU. Recife, Brasil. 
5: Reunião UT Turismo. Foz de Iguaçu 
(data a confirmar) VIII REMI 
 
 

A X Cúpula em Buenos Aires: as cidades se preparam

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buenos Aires trabalha intensamente para a organização da X Cúpula das Mercocidades que terá
como eixo “A distribuição do ingresso na América Latina: Cidades para a equidade” e que incluirá
ademais da Assembléia de Intendentes, Alcaldes, Prefeitos e Chefes de Governo das Mercocidades, a
correspondente reunião do Conselho, preparatório da Assembléia Geral, reuniões de Unidades
Temáticas e seminários. Quê sucede nas cidades da Rede a respeito destes preparativos?
Comentamos a continuação algumas das atividades que centram a atenção das cidades nestes meses
prévios: 
 Postulação a coordenações e subcoordenações: as cidades atuando em qualquer Unidade Temática poderão postular-

se a coordenação da mesma ou a sua subcoordenação. As cidades poderão coordenar uma UT por mais de um período, mas nã
poderão coordenar mais de uma Unidade Temática no mesmo período.  

o 

 Preparação dos planos de trabalho para o próximo período: as cidades que se postulem a coordenar por primeira vez 
ou a continuar na coordenação de alguma Unidade Temática deverão apresentar sua proposta de trabalho para sua aprovação 
pela Assembléia Geral. 
 Preparação de relatórios /balanços de coordenações: As cidades coordenadoras atuais deverão apresentar seu 

relatório de administração do período. 
 Solicitação de incorporação à rede: a cidade que deseje se incorporar à rede deve solicitá-lo através de uma nota 

assinada pelo Prefeito, e será a Assembléia Geral a encarregada de aprovar seu ingresso. 
 Preparação das exposições para a apresentação nos seminários: as cidades participam nos seminários organizados 

pelas próprias Unidades Temáticas. Neste sentido, algumas o farão apresentando experiências ou outras propostas. 
Preparação de entrega de prêmios: as Unidades Temáticas de Cultura e de Desenvolvimento Urbano preparam a entrega dos 
prêmios de seu Concurso Anual de Fotografia. 

http://www.montevideo.gub.uy/mercoc.htm

