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Na cidade de Belo Horizonte, capital de  Minas Gerais,  Brasil, nos dias 18 e 19 de

setembro de 2007, reuniram-se, sob a coordenação da cidade de Belo Horizonte, as

integrantes da Unidade Temática de Gênero e Município da Rede de Mercocidades,

representantes da seguintes cidades, Mar del Plata, Moron, Canelones, Maldonado,

Montevidéu, Payssandu, Assunção, Caxias do Sul, Camaçari, , Campinas, São Carlos,

Recife, Rio de Janeiro, Araraquara, São Paulo, Santo André, Belo Horizonte e

Contagem.

Estiveram ausentes as cidades de Buenos Aires ,Fernando de La Mora, Resistência,

Mendonza, Córdoba e Porto Alegre.

Conforme a programação, no dia 19 de setembro de 2007, realizamos de 18 as 19 horas,

reunião da Unidade Temática Gênero e Município. Foram passados alguns informes

sobre o Seminário de Recife, em junho de 2007, no que diz respeito à ata que fora

escrita, mas não fora assinada por todas as integrantes, devido algumas correções

posteriores.

Foi lida a pauta da reunião e definimos os pontos prioritários para a discussão.

 1 – Apresentação das presentes e a integração de novas cidades a UTGeM; 2- Novas

propostas e projetos de financiamento e parcerias para UTGeM para 2007 e

2008; 3 – Atividades da UTGeM na XIII Cumbre em Assunção em Novembro de 2007;

4 – Atividades articuladas com outras áreas da Rede e entre as integrantes; 5 –

Avaliação do Seminário do dia 18 e 19 de setembro em Belo Horizonte.

Das discussões que fizemos, definimos:

 1- A coordenadora da Unidade Temática,  Márcia de Cássia Gomes após a

apresentação de todas as integrantes da UTGeM presentes, comunicou a inclusão da

cidade de  Araraquara  (São Paulo) – Brasil, e Paysandu, Uruguai  à  Unidade  Temática

de Gênero e Município.

  2- Após  informes definimos realizar  um seminário  com  o  tema  Trabalho Decente,

que será articulado com a OIT ( Organização Internacional do Trabalho). Definimos

enviar a   nossa proposta de financiamento para a OIT, a SPM e a SEPPIR. Maria

Guilhermina de Assunção ,terá a tarefa de consultar a OIT e outras redes como a RIPES

sobre a possibilidade de financiamento para a próxima atividade.

Definimos também que  continuaremos mantendo a discussão, articulação e o trabalho

com o UNIFEM dando continuidade ao tema de Orçamentos Sensíveis a Gênero. Assim

continuaremos a  articulação  da  Unidade Temática, com o UNIFEM  para assinatura

do acordo de parceria com o tema do Presupuestos sensiveis al género  (PSG) ,  se

possível, com a presença  no próximo evento da coordenadora geral  senhora Ana Falú.

Ficou estabelecida uma comissão para elaborar o projeto de financiamento a ser enviado

para as redes de financiamento. Esta comissão foi composta por Márcia Gomes ( Belo

Horizonte- Brasil), Mari Clare ( Maldonado-Uruguai),Márcia Severgnini(Payssandú –

Uruguai), Guilhermina (Assunção – Paraguai), Maria Aparecida (Santo André- Brasil).

3- Neste tema  foram repassados os informes pela Délia Zanlungo de Moron e Juliana

Tavares de Recife sobre o Seminário “Más Mujeres y más democracia” que aconteceu



em Quito ,Equador onde as duas representaram a UTGeM e fizeram contatos com a

coordenadora da nova Rede Mujeres y Ciudad , que irá substituir a rede Urb-Al 12,a

senhora Elizabeth Maluquer d Diputación de  Barcelona. Ficamos de continuar nossos

contatos com a coordenadora e contando com o apoio de uma  pessoa de Morón.

Foram listadas as cidades que tiveram projetos com a Rede Urb-Al 12. Identificamos

09 municípios. Significando que podemos trabalhar com a Rede Mulher e Cidade e

integrar  a rede com rede, sendo a Unidade Temática Gênero e Município da Rede de

Mercocidades e a  Rede Mulher e Cidade – Barcelona. A proposta é  apresentar um

projeto da Unidade Temática Gênero e Município  com o tema por nós já definido que é

o da Seguridad Ciudadana. Delia e Juliana irão enviar os documentos  para que

possamos  divulgar e avaliar , junto aos nossos municípios ,em quais as cidades da

Unidade Temática poderão e queiram participar.

Na XIII Cumbre faremos uma atividade do projeto a ser desenvolvido pela UTGeM

com  o tema da Seguridad Ciudadana  e também dos projetos definidos pelas cidades

integrantes da UTGeM.

Tiramos uma comissão para discussão do Projeto  Seguridad Ciudadana (Segurança

Cidadã),composta por Selma Varsi de Canelones - Uruguai; Márcia Gomes de Belo

Horizonte - Brasil; Maria Guilhermina de  Assunção - Paraguai; Delia Zanlungo de

Moron – Argentina.

A UTGeM também estará integrando e divulgando o “Concurso de Proyectos com la

perspectiva de género en el marco de la  promoción  de los  derechos humanos”,

realizado pelo município de Morón. Estaremos também integrando a Comissão do

Prêmio Mercociudades a las Mejores Práticas para alcanzar los objetivos de desarollo

del milênio( ODMS).

Seguiremos também participando e articulando atividades com a  Reunião Especializada

de Mulher do Mercosul (REM).

 Em relação a divulgação dos documentos da Unidade Temática foi definida a proposta

de incluir na página da Rede de Mercocidades, no link da UTGeM todos os documentos

que são referenciais para a articulação da Unidade Temática.

5 - Como estava previsto em nosso plano de trabalho, realizamos o Seminário de
Políticas para Mulheres- Gênero, Orçamento e Economia Solidária, a importância

de implementar nos municípios políticas de orçamento e de  economia solidária na

perspectiva de gênero, com recursos próprios ,para desenvolvimento destas  políticas.

 Fizemos uma avaliação do Seminário. Em geral podemos dizer que o seminário foi

muito rico, e que estas atividades fortalecem o trabalho das gestoras e das ações

propostas pela Unidade Temática, potencializando os  relacionamentos interpessoais e  a

positiva articulação com outras cidades e  as mulheres representantes da sociedade civil.

Foi um momento de amadurecimento. Somos uma rede séria, que reúne freqüentemente

estes encontros fortalecem o nosso trabalho no cotidiano. As questões apontadas em

Recife já surtiram efeito para os  melhoramentos feitos já neste seminário. O formato de

debate  é muito importante para discussão dos temas, mesmo que o tempo seja curto.

Estas atividades fortalecem as redes locais de mulheres e as nossas articulações com

estas representantes.

Algumas questões foram apontadas e que  ainda devem ser melhoradas como: o tempo

de debate, a finalização dos trabalhos em grupo,  a entrega de textos das/dos palestrantes

para subsidiar anteriormente a  discussão. E também garantirmos nos orçamentos de

nossos municípios financiamentos para podermos participar das atividades previstas

pela UTGeM.



Ao final, ficamos de encaminhar um formulário com algumas perguntas para cada

integrante da Unidade Temática Gênero e Município  sobre  as áreas das políticas de

gênero.

A definição dos nomes das cidades que assumirão a coordenação e as subcoordenações

ficarão para serem aprovadas na  XIII Cumbre em Assunção, após consulta  em nossas

Prefeituras(Intendências). Ficamos com a tarefa de definir com os nossos municípios as

possibilidades de coordenarmos a UTGeM, uma vez cada cidade deve assumir  somente

uma coordenação por UT.

Encerramos a reunião às 20h40.

 Belo Horizonte,19 de setembro de 2007.


