
 

 
 
 
 

Plano de Trabalho 2009-2010 
Unidade Temática de Segurança Cidadã 

Rede Mercocidades 
 
 
 
          Cidade Coordenadora: Canoas (Brasil) 
          Cidades Subcoordenadoras: Quilmes (Argentina) e Maldonado (Uruguai) 
 
 
 

1. Realizar no mínimo três reuniões de trabalho da Unidade Temática ao longo do período 2009-
2010, sendo a primeira em Canoas, dias 17 e 18 de dezembro, em parceria com o Ministério 
da Justiça do Brasil; as duas reuniões de 2010 serão realizadas nas cidades 
subcoordenadoras da Unidade Temática, Quilmes e Maldonado, no segundo semestre. A UT 
também pretende promover o I Encontro sobre o papel dos municípios na segurança pública 
em Canoas, nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2010, reunindo as cidades dos países do 
Mercosul com experiência em políticas públicas de segurança. 

 
2. Realizar um esforço de convocatória dirigido às cidades associadas à Rede de Mercocidades, 

com secretarias/áreas de segurança pública, para integrarem-se na Unidade Temática, assim 
como incentivar a criação de redes nacionais de secretarias/áreas de segurança dos 
municípios do Mercosul. 

 
3. Buscar consolidar enlaces e parcerias entre municipalidades da Rede de Mercocidades e os 

respectivos ministérios da Justiça e do Interior, assim como com o Grupo de Trabalho 
Especializado de Segurança Cidadã do Mercosul. 

 
4. Trabalhar em conjunto com as demais unidades temáticas da Rede Mercocidades, como a UT 

de Gênero e Município, a UT de Desenvolvimento Social e a Comissão de Direitos Humanos, 
assim como buscar enlaces com instituições, observatórios e redes continentais e nacionais, 
entre elas a Coalizão Latinoamericana e Caribenha de Cidades Contra o Racismo, a 
Discriminação e a Xenofobia, coordenada por Montevidéu, e o Observatório Latinoamericano 
de Segurança de Valparaíso. 

 
5. Constituir um banco de dados de políticas e experiências na área de segurança pública cidadã 

nos marcos do Mercosul e da Rede Mercocidades. Incentivar o intercâmbio e as visitas 
técnicas entre as cidades integrantes da Unidade Temática. 

 
 
 
                                                                                        Canoas, 18 de dezembro de 2009. 


