
Ata da Reunião da Unidade Temática Gênero e Município. 

01 a 03 de dezembro de 2010 – Belo Horizonte - Brasil. 

No dia primeiro de dezembro de 2010, na cidade de Belo Horizonte - Brasil, no período 

da tarde, realizou na sala 03 da Associação Médica de Minas Gerais, a Reunião da 

Unidade Temática Gênero e Município (UTGM) da Rede Mercocidades. Márcia de 

Cássia Gomes fez uma breve saudação de boas vindas a todas as integrantes da UTGM 

e também as convidadas que acompanharão a reunião. Estiveram presentes as 

representantes da UTGM de 19 cidades dos seguintes países Brasil (Belo Horizonte, 

Contagem, Fortaleza, Macaé, Recife, Santo André, São Carlos, Porto Alegre e Taboão 

da Serra); Argentina (Cidade Autônoma de Buenos Aires, Capilla Del Monte, Mar Del 

Plata, Rosário, Resistência, Luján,); Uruguay (Canelones e Montevidéu); Paraguay 

(Assunção). Laura Larrañga coordenadora da UTGM assumiu a reunião apresentando 

os temas a ser discutidos: 1 - Continuidade das atividades desenvolvidas pela UTGM 

sobre o tema Trata e Tráfico de Mulheres e também a impressão gráfica dos materiais 

de divulgação da Campanha entre as cidades da UTGM - Rede de Mercocidades. O 

projeto foi apresentado pela cidade de Morón (Coordenadora da Unidade Temática) 

representando a UTGM junto ao Fundo Catalão de Barcelona. As atividades previstas 

no projeto terão a duração de um ano podendo ser renovado coordenado pela cidade 

de Morón; O total de financiamento é de 11 mil euros no primeiro ano. 2- Definição do 

plano de trabalho e das cidades que serão coordenadoras e subcoordenadoras da 

UTGM para o próximo ano. 3- Os resultados do diagnóstico de PSG - Presupuestos 

Sensible al Género realizado por ELA – Equipo Latinoamericano de JusticiaYGénero 

serão apresentados, em nossa reunião, pela assessora Maria Bianchi  para que 

possamos avaliar os próximos passos; Angélica Coll realizou a leitura da ata da reunião 

da UTGM realizada em Assunção – Paraguay em 12 de maio de 2010. Laura Larrañga 

fez um breve balanço das atividades desenvolvidas na gestão da cidade de Morón à 

frente a Coordenação da Unidade Temática no biênio 2008 a 2010, junto com a 

subcoordenação de Garulhos (Brasil) e de Maldonado (Uruguay). Na gestão bienal de 

Morón, Garulhos e Maldonado foram realizados 05 seminários sobre o tema de Trata e 

Tráfico de Mulheres. O primeiro foi realizado na cidade de Morón em ....  onde 

definimos  realizar seminários presenciais nos três países Argentina (Morón); Brasil 

(Garulhos) e Uruguay (Canelones) com a participação do Paraguay. Realizamos um 

seminário final em maio de 2010, em Assunção para avaliação das atividades relativas 

a este tema. Também foram realizadas reuniões durante esses dois anos junto as 

Reuniões de Cúpula da Rede de Mercocidades (2009 e 2010). Em sua avaliação Laura 

afirma que foi muito importante para Morón coordenar a UTGM. Principalmente para 

a companheira Délia Zanlungo que esteve à frente como coordenadora até julho de 

2010. Laura Larrañga que sempre participou as atividades da UTGM lembrou que já 

tinha assumido a representação de Morón junto à coordenação da UTGM quando da 

licença maternidade de Délia e quando da ida da Délia para a Secretaria Municipal de 



Saúde de sua cidade. Nesta reunião ela também encerra o seu mandato à frente a 

UTGM, agradece o apoio recebido e reforça a importância do trabalho em rede e de 

forma integrada com outras Unidades Temáticas realizadas durante os anos de 

existência da Unidade Temática. Laura solicitou que iniciássemos naquele momento a 

discussão para definição da cidade para a coordenação e das subcoordenações da 

UTGM. E depois fosse apresentado o resultado do diagnóstico PSG. As cidades 

postulantes a coordenação (Paraguay - Assunção) e para subcoordenação (Argentina - 

Resistência e Brasil - Recife) apresentaram durante o ano de 2010, um documento 

firmado pelos prefeitos/intendentes. A cidade de Montevidéu também se propôs a 

assumir uma subcoordenação apresentada pela representante da cidade Alícia Brittos 

tendo o apoio da representante de Canelones Aracelis Delgado. Raquel Auxiliadora de 

São Carlos - Brasil questionou se a cidade de Montevidéu tinha enviado a postulação 

por um documento assinado pelo prefeito/intendente. Alícia Brittos representante de 

Montevidéu afirmou que desconhecida até então este procedimento e que em 

nenhum momento Elena Ponte Diretora da Área da Mulher de Montevidéu comentou 

sobre a necessidade de um documento para postulação. Silvina Santana da cidade de 

Rosário resgatou a proposta definida na reunião da UTGM de maio em Assunção onde 

a cidade de Montevidéu aparecia como uma alternativa para a coordenação, caso a 

cidade de Assunção tivesse algum problema em assumir. Afirmando que a UTGM 

segue uma lógica de alternância entre as cidades dos quatro países (Argentina, Brasil, 

Paraguay e Uruguay) partícipes tanto na representação da coordenação como nas 

subcoordenações. Após um debate definimos por aclamação as cidades que estarão à 

frente da gestão do trabalho da UTGM para o ano de 2011. São elas Assunção - 

Paraguay para a coordenação e como subcoordenadoras as cidades de Resistência - 

Argentina e do Brasil – Recife. Foi acordado que Laura Larrañga da cidade de Morón 

estará junta a equipe técnica e gestora de políticas para mulheres de Assunção para 

transferência de todas as informações e também a sistematização do plano de ação da 

UTGM e dos os projetos em andamento. Abrimos uma parte da nossa reunião para 

apresentação da (nome da pessoa) de uma proposta de trabalho em conjunto com a 

UTGM sobre o Projeto Mercocidades Estado + Direitos. Este projeto será 

implementado pela Rede de Mercocidades para o fortalecimento dos laços entre o 

Estados locais e suas comunidades com financiamento da União Européia e o 

Município de Morón com a duração de trinta meses. Posteriormente Maria Bianchi 

apresentou para o grupo o resultado do diagnóstico feito a partir da pesquisa 

respondida por (XX) cidades da UTGM. Como a apresentação foi marcada por 

intervenções, esclarecimentos, avaliação das diferentes realidades entre as cidades 

brasileiras, as argentinas, uruguaias e paraguaias principalmente sobre o Plano de 

Igualdade de Oportunidades que é desenvolvido por várias cidades do cone-sul. 

Devido ao avançado da hora ficou definido que Maria Bianchi encaminharia para cada 

cidade a apresentação do diagnóstico para uma avaliação e análise minuciosa com 

retorno sobre as observações por ela elencadas. A atividade do dia foi encerrada às 



18h30. No dia dois de dezembro de 2010, na parte da manhã, Cíntia representante do 

UNIFEM - Paraguay desenvolveu com o grupo uma dinâmica de avaliação sobre o 

material elaborado pelo grupo da UTGM em maio de 2010, em Assunção. Grupos por 

países foram separados e a partir de uma análise dos temas ações e prazos propostos 

anteriormente foi elaborado um novo planejamento sobre o tema Trata e Tráfico de 

Mulheres. Cíntia se responsabilizou em sistematizar e encaminhar para cada uma para 

avaliação e comentários. Na tarde do dia dois de dezembro, Laura Larrañga 

representou a UTGM na reunião do Conselho aberto da Rede de Mercocidades 

apresentando a nossa avaliação do ano como também as perspectivas de trabalho 

para o próximo ano. No dia três de dezembro, pela manhã, na sede da Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte o grupo da UTGM acordou sobre algumas questões que 

estavam em aberto. Definimos que teremos em um próximo encontro da UTGM uma 

reunião fechada para avaliar o planejamento enviado por Cíntia. E depois definir como 

vamos desenvolver o projeto sobre Trata e Tráfico de Mulheres. A proposta 

encaminhada por Cíntia sobre Trata e Tráfico será traduzida para português. Para as 

próximas reuniões aprofundaremos sobre o tema de exploração sexual e também para 

discussões conceituais sobre vários temas que seguimos trabalhando com o objetivo 

de horizontalizar e balizar as informações entre as integrantes da UTGM. Encerramos 

as nossas atividades às 12h. 

 

 

 

 


