Mercocidades/ UTDEL/ ES/ Ata Nº 01/ 2010
Reunião da Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local (UTDEL)
Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2010.
No dia 01 de dezembro de 2010, foi realizada a Reunião da Unidade Temática de
Desenvolvimento Econômico Local e da Comissão de Economia Solidária (UTDEL), na
cidade de Belo Horizonte, Brasil. O encontro ocorreu no marco da XV Cúpula de
Mercocidades e 58ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos.
A reunião contou com a participação de 20 pessoas. Estiveram presentes representantes
das cidades de Morón (Argentina), Montevidéu (Uruguai), Guarulhos, Belo Horizonte,
Campinas, Bagé, Contagem e Diadema (Brasil), e membros da sociedade civil.
A reunião teve início às 14:30hs, com as boas vindas da parte de Flávio Duffles,
Secretário Municipal Adjunto de Abastecimento da Prefeitura de Belo Horizonte, e
apresentação de vídeo institucional de Belo Horizonte.
Em seguida, ocorreu a apresentação de todos/as os/as participantes.
Comissão de Economia Solidária (UTDEL)
Vivian Makia (Guarulhos) informou sobre as origens da Comissão de Economia Solidária,
que surge em 2005 na XI Cúpula de Mercocidades em Santo André (Brasil), por iniciativa
de representantes das cidades de Morón (Argentina) e Santa Maria (Brasil). Naquela
ocasião, a necessidade de criar essa Comissão foi manifestada pelos representantes de
Morón que participavam das Unidades Temáticas de Desenvolvimento Social, Gênero e
Município, Desenvolvimento Econômico Local, e Juventude.
Experiências Municipais na Área de Economia Solidária
Eugenia Navarro, Subsecretária de Promoção de Emprego e Economia Social da
Prefeitura de Morón (Argentina), realizou apresentação sobre a política pública de
economia social do município, abordando os seguintes assuntos: participação social,
normativas, igualdade de gênero, assistência técnica, capacitação, desenvolvimento de
produtos, fomento de redes solidárias, promoção comercial e integração regional. Eugenia
Navarro informou sobre a realização da Feira da Cooperação que será realizada em
Morón no próximo ano, convocando as cidades e empreendimentos solidários a
participarem dessa atividade.
Ao final dessa apresentação ocorreu uma rodada de debate, na qual os/as participantes
fizeram perguntas e compartilharam as experiências vivenciadas em seus municípios no
tema da economia solidária.
A segunda apresentação esteve a cargo de Kátia Vaz e Maria Lúcia Silva, da Prefeitura
de Belo Horizonte (Brasil). Foram apresentadas as ações implementadas pela
Coordenadoria dos Direitos da Mulher na área de economia solidária, que incluem
assessoria técnica a empreendimentos econômicos solidários, participação em eventos
sobre equidade de gênero, participação na coordenação de programa municipal para
capacitação e comercialização de produtos (Espaço de Cidadania), e iniciativas em

parceria com o Governo Federal e universidades (Incubadora Solidária Tecnológica).
Durante a apresentação, os/as participantes realizaram perguntas e intervenções.
Informe da Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local (2008-2010)
Javier Terrani (Morón), apresentou o informe das atividades da Unidade Temática de
Desenvolvimento Econômico Local de 2008 a 2010, sob a coordenação da cidade de
Morón. Essa gestão considerou os governos locais e seus territórios, organizações e
unidades produtivas, buscando reforçar o processo institucional da UTDEL e continuar o
seguimento e monitoramento ativo das instâncias do Mercosul relacionadas ao
desenvolvimento econômico local. Nesse sentido, foi realizada a organização e
participação em eventos de caráter empresarial e de economia solidária, capacitações,
seminários e reuniões da rede Mercocidades (Cúpulas e encontros de Unidades
Temáticas).
Plano de Trabalho 2010 - 2011
Vivian Makia (Guarulhos) informou sobre a candidatura da cidade de Guarulhos à
coordenação da UTDEL para o período 2010-2011, com a proposta de continuar com as
linhas de trabalho desenvolvidas por Morón, como o fortalecimento do banco de boas
práticas em gestão e a organização de encontro entre prefeituras, missões empresariais e
agências de desenvolvimento.
Ricardo Posada (Montevidéu) e Javier Terrani (Morón) confirmaram o interesse de seus
respectivos municípios em participarem da subcoordenação da UTDEL, destacando o
tema do apoio e promoção das pequenas e médias empresas locais, a proposta de
atividades conjuntas com a Unidade Temática de Planejamento Estratégico (UTPE) e a
participação na Feira da Cooperação de Morón em 2011.
Renata Boulos (Diadema), informou sobre a candidatura da Prefeitura de Diadema à
coordenação da Comissão de Economia Solidária, com a proposta de consolidar as
informações municipais sobre as iniciativas de Economia Solidária nos municípios, e a
possibilidade de desenvolver uma publicação sobre o tema durante o próximo ano.
Informe sobre o Projeto Guarulhos Semeando o Futuro – IN/ Mercocidades
Elizabeth Affonso (Guarulhos), apresentou as informações sobre o projeto de agricultura
urbana que a Prefeitura de Guarulhos tem desenvolvido no marco do Projeto Inovação e
Coesão Social, coordenado pela Secretaria Permanente de Mercocidades. Esse projeto
está voltado ao tema da integração produtiva regional, com a proposta de ações
conjuntas entre cidades integrantes de Mercocidades.
A reunião foi encerrada às 18hs.
Anexos:
1) Lista de participantes.
2) Convite e programa da Reunião da Unidade Temática de
Desenvolvimento Econômico Local e Comissão de
Economia Solidária (UTDEL).
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Prezados membros de Mercocidades,
Dentro da programação da XV Cúpula de Mercocidades, temos a honra de convidá-los a
participar da Reunião da Unidade Temática Desenvolvimento Econômico Local e da
Comissão de Economia Solidária (UTDEL) em Belo Horizonte, no dia 01 de
dezembro de 2010, das 14 às 18hs.
Enviamos a programação e informaremos em breve sobre o local da reunião.
Agradecemos o encaminhamento de sua resposta ao nosso convite para a Reunião da
Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local e da Comissão de Economia
Solidária (UTDEL) ao seguinte endereço eletrônico: vivianmakia@guarulhos.sp.gov.br
Para informar-se sobre inscrições, programas e condições de participação na XV Cúpula
de Mercocidades, por favor acessem http://www.pbh.gov.br/fnpmercocidades
Cordialmente,
Javier Terrani
Coordenador da Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local (UTDEL)
Municipio de Morón, Argentina
Genilda Bernardes
Coordenadora da Comissão de Economia Solidária (UTDEL)
Prefeitura de Guarulhos, Brasil.

Reunião da Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local e da Comissão
de Economia Solidária (UTDEL)
Belo Horizonte, Brasil. 01 de dezembro de 2010.
14hs – 18hs
Programa
Histórico da Comissão de Economia Solidária
Políticas públicas municipais e experiências das cidades em Economia Solidária.
Rodada de diálogo entre as cidades, que são convidadas a relatarem suas experiências
na área de Economia Solidária sob a abordagem das políticas públicas.
Pontos sugeridos para o diálogo:
- Marcos legais.
- Comercialização.
- Relação com os empreendimentos solidários.
- Marcas coletivas.
Esses relatos servirão de insumo para promover o debate principal, sobre como as
políticas públicas e experiências em Economia Solidária dialogam com a Rede
Mercocidades.
Alguns elementos:
- A Rede Mercocidades como espaço de conhecimento mútuo das cidades, para o
desenvolvimento de projetos e de iniciativas conjuntas.
- Fortalecimento das políticas públicas em nível municipal, estadual/provincial e
nacional.
- Importância da Economia Solidária na estrutura e na agenda do MERCOSUL.
intervalo
Informe da Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local (2009-2010)
Plano de Trabalho 2010-2011
Informe sobre o Projeto Guarulhos Semeando o Futuro – IN/ Mercocidades.

