
XLII Reunião do Conselho da Rede MERCOCIDADES
28 de novembro de 2013

Porto Alegre – Rio Grande do Sul – Brasil

MERCOCIUDADES/CON/ACTA Nº 2/13

Cidades integrantes do Conselho da Rede presentes:
Por Argentina: Quilmes, Rosario, Tandil, Morón; 
Por Brasil: Porto Alegre, Canoas, São Bernardo do Campo, 
Guarulhos;
Por Uruguay: Montevideo, Canelones, Maldonado;
Por Paraguay: Asunción 

Cidades integrantes da Comissão Diretiva e do Conselho (art. 
21º do Estatuto):
Montevideo, Quilmes e Porto Alegre. 

Outras MERCOCIDADES presentes, Córdoba e Buenos Aires, da 
Argentina, Bagé e São Paulo; Instituições presentes: Associação 
Brasileira de Municípios, Representação Brasileira de FCCR. 

• Lista de Participantes - ANEXO I
• Ordem do Dia da Reunião do Conselho - ANEXO II
• Carta sobre tema Foro de Comisión - Unión Europea. 

ANEXO III
• Ordem do Dia da Assembléia. ANEXO IV

-----------------------------------------------------------------------------------

Na Cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, República Federativa
de Brasil, às 14hs30min do dia 28 de novembro de 2013, no Salão
Nobre  do  Paco  dos  Açorianos,  se  reúne  o  Conselho  da  Rede
MERCOCIDADES, com a presença das delegações das cidades que o
compõem  enunciadas  no  exórdio  e  detalhadas  na  lista  de
participantes (Anexo I).

O Prefeito de Porto Alegre, Jose Fortunati, fez a abertura da Reunião,
saudando e dando as boas vindas aos representantes das delegações
das demais  Mercocidades presentes,  ressaltando a contribuição  da
Rede para a qualificação das populações das cidades sul-americanas,
pela troca de boas experiências e praticas realizadas em seu âmbito,
desejando uma boa Reunião a todos.

Em seguida,  a Coordenadora  Executiva da Secretaria  Executiva da
Rede  Mercocidades,  a  Sra.  Lucrecia  Monteagudo,  abriu  a  Reunião,
saudando a todos os presentes, informando sobre a chegada próxima



dos intendentes de Montevideo e de Quilmes.  Pediu aos presentes
que se apresentassem, informando a cidade que representavam. 

Na  seqüência,  a  Coordenadora  apresentou  a  ordem  do  dia  para
consideração  dos  presentes  (Anexo  II),  a  qual  foi  aprovada
unanimemente.  Durante  sua  fala,  chegaram  os  intendentes  de
Montevideo e de Quilmes, tomando assento na mesa juntamente dos
representantes de suas delegações.

Começando  a  desenvolver  a  ordem  do  dia,  a  Coordenadora
apresentou o informe anual da Secretaria  Executiva e a Secretaria
Técnica  Permanente  de  Mercocidades.  Destacou  a  solicitação  de
ingresso na Rede pelas seguintes cidades: a) da Argentina, Miramar,
Província de Buenos Aires, Jesús María, Província de Córdoba, Cerrito,
Província de Entre Ríos, Chilecito, Província de La Rioja, Olta, Província
de La Rioja, San Carlos, Província de Mendoza, Mocoretá, Província de
Corrientes;  b)  do  Brasil,  Barueri,  Estado  de  São  Paulo,  e  Aceguá,
Estado de Rio Grande do Sul; c) do Chile, Galvarino, Região de Cautín,
Peñalolén, Região de Santiago, e Coquimbo, Região de Coquimbo.

Além disso, a Coordenadora tratou sobre a reunião das Universidades
do  Grupo  Montevideo  (AUGM),  ocorrida  no  mês  de  julho  em
Montevidéu, destacando as contribuições importantes trazidas para a
Rede.

Passou, em seguida, suscitou a questão referente à baixa quantidade
de  pagamento  das  cotas  anuais  das  Mercocidades.  Durante  a
exposição, a representante de Tandil questionou sobre a apresentação
das  candidaturas  das  cidades  para  a  coordenação  das  Unidades
Temáticas,  tendo  a  Coordenadora  explicado  sobre  a  convocatória
lançada  para  tanto  em  outubro  passado,  no  website da  Rede
www.mercociudades.org   .

A Coordenadora,  em seguida,  retornando à questão do pagamento
das cotas, a abordou do ponto de vista da questão de reforma do
Estatuto da Rede quanto a composição do Conselho, colocando-a à
apreciação dos presentes. O segundo representante de Tandil  falou
sobre a necessidade de participação de mais cidades no Conselho. O
Secretário  de  Governança  Local  de  Porto  Alegre,  Cezar  Busatto,
representando este Municipio, afirmou que o Conselho deveria tomar
posição firme sobre o tema, sustentando que, no exercício da próxima
Secretaria Executiva, Porto Alegre iria envidar esforços para aumentar
o comprometimento e efetiva participação das cidades membros da
Rede,  especialmente  quanto  à  cobrança  do  pagamento  das
anuidades. 

A  Coordenadora  informou  que  foi  pedido  ao  Departamento  de
Finanças  da  Secretaria  Técnica  Permanente  que  demonstrasse  a
situação de adimplemento das cidades membros para com a Rede,

http://www.mercociudades.org/


mencionando que existem muitas cidades em mora para com a Rede,
sendo apenas 35 cidades adimplentes do total de 273 membros. 

O Sr. Jorge Rodriguez, Coordenador da Secretaria Técnica Permanente
e o representante de Montevideo esclareceram a questão. Além disso,
o intendente de Quilmes e Secretario Executivo da Rede, Sr. Francisco
Gutiérrez,  apontou  sobre  as  dificuldades  de  respostas  às
convocatórias  da  Rede  pelas  cidades,  ressaltando  o  problema  de
participação  no  âmbito  de  sua  estrutura,  sendo  ineficazes  como
mecanismos de cobrança dos pagamentos das cotas a penalidade de
impedimento à  concorrer  para coordenação ou subcoordenação de
Unidades Temáticas ou para participar do Conselho, sugerindo que se
adotasse como forma de coerção para pagamento a suspensão das
cidades inadimplentes da Rede. 

O  Sr.  Ronaldo  Garcia,  Secretário  Adjunto  de  Gestão  e
Acompanhamento  Estratégico  de  Porto  Alegre,  representando  a
cidade, sintetizou as questões discutidas, referentes ao aumento das
cidades  representadas  no  Conselho,  de  8  para  cada  país  membro
pleno  do  Mercosul  e  4  para  cada  Estado  associado  ao  bloco,  e  a
questão  de  ter-se  apenas  35  cidades  contribuintes  adimplentes.
Nesse sentido, apontou a necessidade de reflexão sobre se o que se
quer é um grupo maior,  representado na estrutura institucional  da
Rede, ou se é um grupo pequeno, mas que, de fato, contribua, com
pagamentos e ações, para o desenvolvimento da Rede. 

O Sr.  Jorge Rodriguez,  da Secretaria Técnica Permanente abordou a
questão  do  pagamento  das  cotas  pelas  cidades.  A  Coordenadora
solicitou que, porque a primeira reunião do Conselho em 2014 será
realizada em março, poder-se-ia estipular prazo até sua data para que
as  cidades  passem  a  adimplir  seus  débitos  para  com  a  Rede  e
participar dela. O representante de Porto Alegre, Sr.  Cezar Busatto,
apontou que este é um dos temas prioritários da Secretaria Executiva
que a cidade irá assumir, para que, no ano de 2014, se coloquem em
dia  as  questões  da  Rede,  para  que  o  Estatuto  e  demais  normas
relativas à estrutura institucional da Rede passem a ser cumpridas. O
representante  de  Canoas,  Prefeito  Jairo  Jorge,  referiu  que  a
preocupação das cidades brasileiras é que a expansão demasiada da
representação  nos  órgãos  da  Rede  pode  causar  uma  distorção,
desconstituindo o Conselho, já que, na prática, o número de cidades
atuantes  efetivamente  não  será  aquele  que  irá  se  determinar  na
reforma do Estatuto. 

O representante de São Bernardo de Campo sustentou que o aumento
de cidades representadas no Conselho poderia se fazer mediante um
critério  de  proporcionalidade  relativo  ao  numero  de  cidades
participantes da Rede, a fim de aumentar a participação, pois não
seria adequado aumentar a representação nos órgãos sem aumentar
efetivamente  a  participação  concreta  das  cidades,  devendo  ser



incentivada  esta  participação  para  que  mudanças  sejam
implementadas.

O  Sr.  Francisco  Gutiérrez,  intendente  de  Quilmes  e  Secretario
Executivo da Rede,  afirmou que a participação deve ser ampliada,
entendendo que a  reforma  do  Conselho  pode  ser  um instrumento
para auxiliar no aumento da participação. Sustenta que ha cidades
que  contribuem  para  a  Rede  e  que  não  estão  contempladas  no
Conselho, sendo necessária a sua reforma em razão disso. 

O representante de Belo Horizonte, Sr. Rodrigo Perpétuo, afirmou que
se  não  se  pagam  as  contas  e  não  se  observam  as  questões
orçamentárias  haveria  incoerência  em  admitir  novas  cidades  não
adimplentes no Conselho.

O Secretario Busatto, de Porto Alegre, apontou que a Rede não tem
sido  rigorosa  com  o  critério  estatutário  de  que  os  membros  do
Conselho devem estar em dia com o pagamento das cotas para a
Rede, devendo passar-se a tratar com mais seriedade esta disposição
legal,  cumprindo-a  efetivamente.  O  representante  de  Montevideo,
Ruben  García,  sustentou  que,  havendo  mais  representantes,  deve
haver maior contribuição para a Rede. 

Passou-se, em seguida, a palavra ao representante de Bagé, Prefeito
Dudu  Colombo,  que  apresentou  proposta  ao  Conselho,  para
apreciação de criação da Unidade Temática de Integração Fronteiriça,
que  objetivaria  a  melhoria  das  condições  de  vida  dos  cidadãos
situados nas regiões de fronteira, que, por ali estarem, nem sempre
recebem a devida atenção dos governos nacionais, sendo necessária
a  cooperação  local  para  tanto.  Sugere  reuniões  de  planificação
estratégica,  modificação  normativa  e  a  realização  de
convênios/consórcios  de  cooperação  entre  as  cidades  fronteiriças.
Disse  que  há  barreiras  legais  para  a  realização  destas  formas  de
cooperação, que precisam ser superadas pela modificação legislativa,
a fim de permitir a melhoria do tratamento da questão. Apresentou a
candidatura de Bagé para a coordenação da referida UT e de Artigas
para sua subcoordenação. 

O representante de Asunción,  mencionou que vê como relevante a
proposta  apresentada,  a  qual  permitira  aprofundar  e  desenvolver
mais o tema, afirmando o forte relacionamento de Asunción com as
cidades fronteiriças da Argentina. 

Passou-se  a  palavra  ao  Sr.  Daniel  Rossano,  representante  da
delegação de Quilmes, o qual sustentou que a Secretaria Executiva
deveria também participar da coordenação da nova UT proposta, por
ser a integração fronteiriça um dos eixos e objetivos da Rede.

Decidiu-se apresentar à Assembleia, para sua aprovação, a proposta
de criação de tal Unidade Temática, que será conformada por Bagé e



a Secretaría Ejecutiva na qualidade de  coordenadoras, a cidade de
Artigas como subcoordinação. 

Ademais,  a  Coordenadora  passou  a  tratar  sobre  as  cidades  que
apresentaram  suas  candidaturas  para  designação  como  próxima
Secretaria  Executiva,  sendo  três  cidades  argentinas,  Córdoba,
Esteban  Echeverría  e  Rosário,  e  uma  cidade  paraguaia,  Asunción.
Estas  candidaturas  serão  levadas  à  Assembléia  para  que  nela  se
decida.  Também,  a  Coordenadora  apresentou  as  candidaturas  das
cidades  para  a  renovação  dos  mandatos  da  coordenação  e
subcoordenação das Unidades Temáticas. São estas as seguintes:

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
coordenação : Esteban Echeverría 
subcoordenação : Santa Fe, Morón, Canelones e Asunción.

Autonomia e Gestão e Participação 
coordenação : Canoas
subcoordenação : Porto Alegre , Morón, Montevidéu e Córdoba .

Ciência, Tecnologia e Capacitação
coordenação : Tandil
subcoordenação : Porto Alegre e São Leopoldo

Cooperação Internacional
Coordenação: Comisión Directiva e STPM
subcoordenação : Lavalleja

Cultura
coordenação: Morón
subcoordenação: Porto Alegre, Córdoba, Asunción, Peñalolén, São 
Paulo e Maldonado. 

Grupo de Trabalho em Cultura do Esporte,  Atividade Física e 
Recreação
coordenação: Parcona
subcoordenação:Porto Alegre

Desenvolvimento Econômico Local
coordenação: Canelones
subcoordenação: Osasco e Posadas

Comissão de Economia Social e Solidaria
coordenação: Posadas, Osasco e Mauá
subcoordenação: Santa Maria 

Comissão de Fomento de Negócios
coordenação: Santa Fe e Esteban Echeverría
subcoordenação: 



Desenvolvimento Social
coordenação: Esteban Echeverría
subcoordenação: Avellaneda e Guarulhos

Comissão de Direitos Humanos
coordenação: Maldonado
subcoordenação: Morón, Valparaíso e Zárate

Grupo de Descapacidade e Inclusão
coordenação: Montevideo
subcoordenação: Buenos Aires, Porto Alegre e São Paulo

Desenvolvimento Urbano
coordenação: Zárate
subcoordenação: Quilmes, Esteban Echeverría e Osasco

Educação
coordenação: Guarulhos
subcoordenação: Rosario, Canelones, São Bernardo do Campo e 
Córdoba.

Gênero e Município
coordenação: Canelones
subcoordenação: Pergamino, Quilmes e Recife. 

Juventudes
coordenação: Avellaneda (Bs As)
subcoordenação: Rosario, Córdoba, Canoas, Jesús María (Perú) e 
Quilmes. 

Planificação Estratégica
coordenação: Quilmes
subcoordenação:Canoas, El Bosque, Morón, Posadas e São Paulo. 

Segurança Cidadã
coordenação:Pergamino
subcoordenação:Porto Alegre e Jesús María. 

Turismo
coordenação: Buenos Aires
subcoordenação: Maldonado, Porto Alegre e Tandil
 
Integração Fronteriça
coordinacion: Bagé e Secretaria Executiva
subcoordinacion: Artigas, Melo e Aceguá. 

Com isso, a Coordenadora mencionou os acordos alcançados entre as
cidades  candidatas  sobre  o  exercícios  das  coordenações  e
subcoordenações  das  referidas  UTs.  O  Sr.  Ronaldo  Garcia,
representante  de  Porto  Alegre,  informou  que  esta  cidade,  como



próxima  Secretaria  Executiva  não  apresenta  candidatura  para
coordenação de UTs, mas que gostaria de contribuir com as mesmas,
apresentando  candidatura  para  subcoordenação  das  Unidades
Temáticas  de  Autonomia,  Gestão  e  Financiamento,  Ciência  e
Tecnologia,  Turismo,  Segurança  Cidadã,  Cultura,  o  GT  de
Descapacidades e o GT de Esportes. 

O representante de Canoas, Prefeito Jairo Jorge, sugere modificar o
nome da UT de Autonomia, Gestão e Financiamento, substituindo o
termo  financiamento  por  participação,  que  é  tema  mais  atual  e
condizente com a atuação da UT e das cidades membros da Rede. O
Secretario Busatto, por Porto Alegre, concorda com a observação do
Sr.  Daniel  Rosano,  representante  da  cidade  de  Quilmes,  quanto  à
necessidade de participação da Secretaria Executiva na nova UT de
Integração Fronteiriça. 

Passou-se a palavra ao Sr. Jorge Rodriguez, que apresentou o estado
atual  do  Plano  de  Comunicação  da  Rede,  pela  Comissão  Diretiva.
Tratou sobre a proposta de criar o Grupo de Comunicação da Rede.
Este Grupo teria as seguintes responsabilidades:

- Manter o Plano Mercociudades Comunicação Estratégica
- Avaliar e monitorar o progresso e / ou retrocessos na implementação
do Plano;
-  Fazer  recomendações  para  promover  uma  melhor  comunicação
entre as instâncias da rede e adequada implementação do Plano;
-  Incentivar  articulada  e  trabalhando  em todos  os  níveis  internos,
externos e interagências;
- Colaborar com os governos de equipe de comunicação de membros
da rede (do ponto de vista de comunicação abordando os seguintes
temas são propostos:  o local,  a integração regional,  o processo de
integração do Mercosul Mercocidades).

Nesse  sentido,  ele  fez  as  seguintes  recomendações  para  a  sua
implementação:
- O Grupo tem um perfil regional (com representantes de cidades em
vários  países,  especialmente  aqueles  com  experiência  em
comunicação  e  amplo  conhecimento  da  rede);
- Conforme definido em parceiros de comunicação para cada instância
do trabalho da rede que podem ser intermediários e / ou fonte de
referência para o Grupo;
-  Posso  ter  os  fundos  ou  rede  externa  a  ela,  para  financiar  suas
atividades e ações;
- O grupo é coordenado pelo STPM e do Comitê Executivo da Rede;
-  Que  as  cidades  que  compõem  o  grupo,  facilitar  ferramentas  e
conhecimentos de comunicação em momentos específicos de difusão
significativa  (Summit,  campanhas  regionais  e  outros  eventos
significativos  e  grande  escala  regional  realizando  Mercocidades).
Colaborará  na  elaboração  de  gráficos  e  elementos  audiovisuais  e



facilitar  a  divulgação  por  vários  meios,  a  nível  nacional  e  local
(imprensa, televisão, rádio, internet, etc).
- Promove os seus representantes que as autoridades de sua cidade
podeser referidas no momento de relatar sobre Mercocidades;

Para  avançar  na  criação  e  participação  neste  grupo,  tem-se  a
intenção de fazer uma chamada a toda a Rede Mercocidades, que
clarifica as responsabilidades das cidades que desejam ser parte dela.

Frente a isso, o Sr. Ronaldo Garcia, de Porto Alegre, perguntou se o
referido  Grupo  seria  composto  no  âmbito  da  Secretaria  Técnica
Permanente  por  cidades  membros  de  diversos  países,  o  que  foi
confirmado pelo Sr. Jorge Rodriguez. Ainda, o Sr. Ronaldo perguntou
se a Secretaria Técnica teria funcionários especializados para atuar
neste Grupo, o que o Sr. Jorge afirmou que  seriam funcionários das
cidades membros das instâncias da Rede, coordenado pela STPM e
sob os alinhamentos da Comissão Diretiva. 

Definiu-se  apresentar  a  proposta  de  criação  do  Grupo  de
Comunicação perante a Assembléia para sua aprovação. 

Fez-se  um  recesso  de  5  minutos.  Ao  retornar-se  do  recesso,  a
Coordenadora apresentou a proposta da Comissão Diretiva para tratar
apresentação da visita do representante do UNICEF na Argentina, a
fim de trazer a proposta de cooperação relativa ao desenvolvimento
social.  Assim,  abriu-se  espaço  para  a  fala  do  Sr.  Andrés  Franco,
representante do UNICEF na Argentina. Ele sugeriu encaminhar uma
proposta de trabalho em coordenação com a Unidade Temática de
Desenvolvimento Social e Mercocidades Grupo Esportes para ambos
se envolverem na iniciativa "Vamos Jogar",  que tem como objetivo
utilizar os mega eventos esportivos a ser realizados no Rio de Janeiro
(Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de
2016 ) para sensibilizar as cidades do Brasil, da América Latina e do
Caribe para promover políticas públicas que garantam o direito de
esporte  seguro  e  inclusivo  para  todas  as  crianças  e  adolescentes
especialmente  os  mais  vulneráveis.  As  atividades  no  âmbito  da
iniciativa incluem o envolvimento dos prefeitos das maiores cidades
da América Latina e do Caribe, a mobilização da sociedade civil e, em
particular, a participação de atletas e adolescentes por meio de redes
sociais.  O  projeto  também  pretende  desenvolver  indicadores  para
medir  o  progresso  relacionado com o acesso  ao esporte  seguro  e
inclusivo na região.

Ou seja, a proposta diz respeito ao tratamento da questão da infância
e  da  adolescência,  para  gerar  um movimento  de  municípios  para
verificar  se  as  cidades  cumprem  os  requisitos  presentes  nas
legislações  internacionais  sobre  o  tema.  A  ideia  e  apontar  os
indicadores atuais e, depois de verificados, trabalhar para melhora-
los, perquirindo, ao final, sobre as modificações ocorridas. Sugere a
realização de uma cúpula de dirigentes locais para tratar do tema. O



movimento seria realizado a partir de compromissos políticos entre
UNICEF  e  os  municípios  interessados  a  aderir.  Apresentou-se  as
estratégias  principais  pelas  quais  o  movimento  poderá  ser
implementado. 

O Sr. Francisco Gutiérrez, Secretario Executivo da Rede e Prefeito de
Quilmes, apontou que a questão da infância e da adolescência faz
parte das iniciativas da Rede, inserindo-se o tema em varias das UTs,
sugerindo ser necessário verificar como a Rede pode participar  do
movimento sugerido, se por convenio ou outro modo, para, depois,
verificar como se daria sua implementação, sua parte executiva.  A
Coordenadora afirmou que a UTs pertinente poderia tratar da questão
junto à UNICEF. 

Regressando à ordem do dia, a Coordenadora apontou que, quanto às
solicitações e propostas feitas no âmbito do Conselho, e função deste
apenas  colocá-los  em  consideração,  para  deliberação  entre  as
cidades,  sendo competência de a Assembléia  tomar as decisões a
elas pertinentes. 

Passou-se a palavra ao Sr., Francisco Gutiérrez, Secretario Executivo,
para tratar sobre iniciativa que esta sendo desenvolvida junto ao Papa
Francisco I para a paz e outras iniciativas que se referem as cidades,
que e o tema do trafico de drogas e do trafico de pessoas, buscando a
participação cidadã e ecumênica para lidar com estas questões.  A
proposta  se  refere  a  uma  visita  da  Rede  ao  Papa  para  tratar  da
posição da Rede sobre a iniciativa pela paz. A representante de Tandil
apontou  a  necessidade  de  prever  a  referida  visita  no  calendário
político de 2014 da Rede, bem como buscar mediante o Conselho os
meios pelos quais se possa implantá-la. 

Passou-se  a  palavra  ao  representante  de  Quilmes,  Daniel  Rosano,
para  tratar  da  questão  relativa  ao  Programa  Iberoamericano  de
Formação  Municipal  (UCCI  –  União  das  Cidades  Capitais
Iberoamericanas),  realizada em Madrid,  de 21 a 31 de outubro de
2013.  Mencionou  que  houve  a  participação  de  representantes  de
Guarulhos neste evento, o que foi confirmado pela representante da
referida cidade, que mencionou que outro colega de delegação iria
reportar sobre isto oportunamente.

Em seguida, passou-se a analisar a questão relativa a participação no
Foro  Político  sobre  o  Desenvolvimento  da  Direção  Geral  de
Desenvolvimento  e  Cooperação  da  Comissão  Europeia,  em  que  a
cidade de San Carlos, Argentina, que solicitava à Comissão Diretiva
da Rede apoio para representar a Rede neste foro. Considerando-se a
importância do tema e da necessidade de participação da Rede neste
foro, contatou-se o Foro, na pessoa de Angelo Baglio, afirmando-se a
disposição  de  participar  dele.  Contudo,  não  houve  resposta  do
referido  Foro.  Assim,  segundo  a  Coordenadora,  surpreendeu  a
Comissão Diretiva a carta do intendente de San Carlos para informar



sobre  a  representação  de  sua  cidade  neste  foro,  entendendo  a
Comissão que, por não ter havido a autorização da Comissão para
tanto, não possui o referido intendente e o município legitimidade de
representar a Rede, rechaçando-se a conduta e repudiando-se a carta
e a atitude, informando-se ao intendente que a carta foi recebida e
rechaçada, pois somente seguindo os canais orgânicos da Rede para
a  legítima  representação  no  exterior.  Solicitar-se-á  ao  referido
intendente relatório de sua participação no referido foro e peticionar a
Assembléia  que  resolva  como  proceder  sobre  o  tema.  Não  houve
opiniões divergentes quanto a isso. Carta disponível no ANEXO III.

Passou-se  a  palavra  ao  Sr.  Jorge  Rodriguez,  da  Secretaria  Técnica
Permanente,  para  realizar  a  apresentação  do  informe  da  referida
Secretaria, o que, pelo adiantado da hora, foi apenas referido e será
melhor analisado no exame do documento impresso na Assembléia.
Ademais,  ele  mencionou  sobre  a  questão  do  estado  do  plano  de
comunicação da Rede, abordando a plataforma virtual disponível para
auxiliar na preparação das reuniões das UTs e que se pode acessar
pela  solicitação  `a  Secretaria  Técnica  de  senha  para  tanto.  Ainda,
tratou  sobre  a  iniciativa  de  desenvolvimento  de  canal  virtual
audiovisual  (mercociudades.tv)  da  Rede,  a  partir  de  proposta  da
Fundação  para  a  Integração  Latino-americana  (FILA),  em  que  se
poderiam  compartilhar  as  produções  audiovisuais  realizadas  pelos
órgãos e membros da Rede. Também, tratou da situação financeira da
Rede, ressaltando a adimplência de apenas 35 cidades, bem como
abordando  a  questão  da  modificação  das  porcentagens  de
contribuições proposta. 

Passou-se  a  palavra  ao  Secretario  Executivo  Gutiérrez  para  fazer
menção  quanto  a  questão  da  participação  do  Foro  da  Comissão
Europeia, tendo noticiado que, quando da visita da referida Comissão,
houve decisão de que não iria se participar de órgãos sem a decisão
dos  órgãos  superiores  da  Rede,  o  que faz  com que não  se  possa
reconhecer o meio pelo qual o intendente de San Carlos realizou a
participação naquele foro. 

A Coordenadora, em seguida, tratou da questão das solicitações de
ingresso de novos membros, mencionando que a cidade chilena de
Coquimbo apresentou documentos sem assinatura, propondo que se
fixe um prazo para que a referida cidade retifique sua solicitação. Não
houve objeções. 

Passou-se a palavra as cidades membros do Conselho para a menção
de  quaisquer  informes  que  entendessem  necessários.  O
representante  de  Asunción  tomou  a  palavra  para  informar  que  a
cidade ira  logo  adimplir  sua  cota  para com a Rede,  justificando a
inadimplência pelas dificuldades econômicas sofridas pelo Paraguai, e
solicitou a consideração da candidatura da cidade para a Secretaria
Executiva  próxima,  a  fim  de  mostrar  que  Asunción  tem  feito  o
possível para modernizar-se e participar mais da Rede, ressaltando o



desejo  da  cidade  de  receber  a  Rede.  O  outro  representante  de
Asunción  justificou  a  ausência  do  Prefeito  da  cidade  na  reunião,
explicando  que  fora  convocado  para  reunião  com o  Presidente  do
Paraguai,  em  razão  da  cooperação  do  governo  da  capital  com  o
governo  central  do  pais,  ressaltando  a  intenção  de  Asunción  de
exercer a Secretaria Executiva da Rede, já que a cidade e a única do
Paraguai que participa ativamente da Rede. 

Também, o representante de Rosário tomou a palavra para apresentar
as razoes pelas quais a cidade postula a designação para a próxima
Secretaria Executiva, justificando a ausência da intendente da cidade,
que  ira  participar,  todavia,  da  Assembléia  Geral.  Ressaltou  que
Rosário  participou  da  fundação  da  Rede  e  que  sempre  buscou  o
fortalecimento  da  cooperação  em  rede  e  da  integração  regional.
Apresentou  material  de  divulgação  da  candidatura  da  cidade  e
destacou a participação da cidade na Rede, com inserção em varias
UTs e o exercício prévio do cargo da Secretaria Executiva. 

Ainda,  passou-se  a  palavra  para  o  representante  de  Córdoba,  em
razão da candidatura para a próxima Secretaria Executiva, para que
apresentasse  as  razoes  que  fundamentam a  referida  candidatura,
ressaltando a participação ativa da cidade na Rede,  especialmente
nos últimos dois anos. 

Além disso,  passou-se  a  palavra  para  o  representante  de  Esteban
Echeverría  para  que  também  pudesse  apresentar  as  razoes  da
candidatura  da  cidade à  Secretaria  Executiva  próxima.  Justificando
sua  proposta  no  desempenho  desta  cidade  a  favor  da  integração
regional,  com base em diversas ações realizadas nos últimos anos,
com constante participação e compromisso com a Rede Mercocidades
desde seu ingresso. 

O representante de São Bernardo do Campo sugere que as cidades
candidatas à Secretaria Executiva se reúnam e cheguem a consenso,
para que já se chegue a Assembléia com uma decisão. Com relação à
ampliação do Conselho, sugere o encaminhamento a Assembléia para
facilitar  a  compreensão  e  decisão  sobre  as  posições  divergentes
quanto a este tema, para que as cidades possam tomar decisão na
Assembléia  com  conhecimento  dos  pontos  negativos  e  positivos
discutidos nesta reunião quanto a isto. 

A  intendente  de  Montevideo  e  Secretaria  Técnica  Permanente  da
Rede, Sra. Ana Oliveira, apontou que o consenso e a característica
mais  relevante  das  iniciativas  de  integração,  propondo  a  reflexão
sobre o tema da reforma do Conselho, concordando com a sugestão
do representante  de  São  Bernardo  do  Campo.  A  representante  de
Tandil afirmou que ficou claro que ha duas propostas de reforma do
Conselho,  uma  referente  a  composição  de  8  cidades  dos  países
membros do Mercosul e 4 dos seus estados associados e a outra de
que o numero de cidades do conselho seja proporcional ao aumento



do numero de cidades na Rede, pela quantidade total de membros,
independente do pais a que pertençam.

Finalmente se acordou que no prazo de 1 ano se definirão os critérios
de  como  será  a  proporcionalidade  de  miembros  do  Conselho  en
função  do  crescimento  da  Rede.  Previu-se,  ainda,  o  aumento  de
cidades  no  Conselho,  de  4  para  8  (ciudades  dos  países  membros
plenos do Mercosul) e de 2 para 4 (ciudades de países asociados do
Mercosul). 

Em seguida, passou-se a temas variados,  tratando-se, em primeiro
lugar, a proposta para realização de memorando de entendimentos
com  ONU-Habitat,  para  trabalhar  em  conjunto  as  temáticas
ambientais e sociais pertinentes a Rede. Devido ao avançado da hora,
a Coordenadora sugeriu que se deixasse as decisões sobre os temas
vários para a Assembléia. 

Por fim, passou-se a determinar a ordem do dia para a Assembléia,
disponível no Anexo IV. O representante de Rosário pediu a alteração
da ordem de dia  para  que o tema da  Secretaria  Executiva seja  o
primeiro a ser tratado na Assembléia. Houve acordo quanto a isso. O
Secretario  Busatto,  por  Porto  Alegre,  informou  que  antes  da
Assembléia será submetido o esboço da Declaração de Porto Alegre, a
fim de que seja apresentada nesta. 

Encerrou-se, assim, a reunião, aprovando-se a ordem do dia para a
Assembléia. 

Porto Alegre, 28 de novembro de 2013.
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XLII Reunión del Consejo de la Red de MERCOCIUDADES

Porto Alegre – RS – Brasil – 28 de noviembre de 2013

Paço dos Açorianos

14:15 hs. – Acreditación.

14:30 hs. – Apertura.

• Prefeito de Porto Alegre, Sr. José Fortunati.

• Secretario  Ejecutivo  de  la  Red  de  MERCOCIUDADES  e  Intendente  de

Quilmes, Sr. Francisco Gutiérrez.

14:45 hs.

• Presentación  y  aprobación  del  orden  del  día.  Sra.  Lucrecia  Monteagudo,

Coordinación Directiva de la SE de la Red de MERCOCIUDADES.

• Presentación de los participantes.

• Presentación del Informe -anual- de la Secretaría Ejecutiva.

• Reforma  del  Estatuto:  Resolución  adoptada  en  la  I  Reunión  de  la

Comisión  Directiva  (Quilmes  -  26 de agosto de  2013).  Propuesta  de

Recomendación a la Asamblea General respecto a su integración 2013-

2014.

• Convocatoria  para  la  presentación  de  postulaciones  para  ejercer  la

Secretaría Ejecutiva de MERCOCIUDADES (2014-2015). Revisión de

las candidaturas presentadas.

• Convocatoria  para  la  presentación  de  postulaciones  para  ejercer  las

Coordinaciones  y  Subcoordinaciones  de  las  Unidades  Temáticas  y

Comisiones (2013-2014).

• Solicitudes de ingreso recibidas.



• XXXVII Programa Iberoamericano de Formación Municipal (UCCI –

Unión  de  Ciudades  Capitales  Iberoamericanas),  Madrid,  21  al  31  de

octubre de 2013.

• Foro Político sobre el Desarrollo impulsado por la Dirección General de

Desarrollo y Cooperación de la Comisión Europea.

16:15 hs. Break.

16:35 hs. Continuación.   

• Informes de la Secretaría Técnica Permanente y de las Ciudades integrantes del

Consejo.

• Estado Financiero de la Red.

• Estado del Plan de Comunicación de la Red de MERCOCIUDADES.

17:35 hs.

• Orden del día de la XVIII Asamblea General de MERCOCIUDADES.

• Boceto de la Declaración de Porto Alegre.

18:20 hs.

• Temas Varios.
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San Carlos, 15 de Noviembre de 2013

A la Comisión Directiva

Francisco Gutiérrez, Intendente de Quilmes

Secretaria Ejecutiva de MERCOCIUDADES (2012-2013)

José Fortunati, Prefeito de Porto Alegre

Secretaria Ejecutiva de MERCOCIUDADES (2013-2014)

Ana Olivera, Intendenta de Montevideo

Secretaria Ejecutiva de MERCOCIUDADES (2011-2012)

Me dirijo a Uds. muy atentamente a fin de informarles que he recibido una
comunicación vía e-mail de parte del Sr. Angelo Baglio, donde se informa que
felizmente la Unión Europea ha destinado una plaza en el Foro Político para el
Desarrollo (FPD) a la Red de MERCOCIUDADES, y se indica que se me ha designado
como representante de la Red para la próxima reunión del Foro que tendrá lugar los
días 27, 28 y 29 de Noviembre en Bruselas.

Entiendo que se trata de una gran oportunidad para la Red de Mercociudades, y
para la región de América del Sur, en tanto se consolida un espacio de participación en
este ámbito plurilateral sobre asuntos de desarrollo. Inicialmente la Red de
Mercociudades no había sido considerada por la UE para ser parte del FPD, sin
embargo, gracias a las gestiones realizadas, hemos podido incluirla como miembro
permanente de este ámbito de entendimiento y participación entre OSC y AL de
Europa y países socios. Como embajador del Diálogo Estructurado celebro este logro.

Estimo que la designación de la UE responde a mi rol de nexo, ya que es a
través de mi persona y en mi carácter de Embajador del Diálogo Estructurado desde el
año 2010, que sugiero a la Dirección General de Desarrollo y Cooperación de la
Comisión Europea incorporar a Mercociudades en el Foro Político para el Desarrollo.

Sin  embargo,  no  estoy  conforme  con  la  forma  en  que  se  han  desarrollado  los
hechos. Mi expectativa es ser el representante de la Red de Mercociudades ante el
Foro Político para el Desarrollo, pero con una designación surgida desde dentro de la
red, de forma orgánica y respetando todos los lineamientos y consensos que esta
función amerita. Con este mandato me acerqué a la Secretaría Ejecutiva de
Mercociudades y con el mismo espíritu nos contactamos formalmente con la Dirección
General de Desarrollo y Cooperación de la Comisión Europea en el mes de septiembre,
a través de una carta firmada en forma conjunta con el Secretario Ejecutivo, a fin de
entablar una vinculación institucional entre la Red de Mercociudades y el Foro Político
para el Desarrollo.

Lamentablemente dicha misiva no fue respondida por la Dirección General de
Desarrollo y Cooperación de la Comisión Europea. De hecho, no se nos acusó recibo ni
se nos notificó de ninguna forma respecto de cómo avanzaba proceso de selección de
los representantes  de Autoridades Locales para el Foro Político para el Desarrollo.

La primer novedad que recibo al respecto es la invitación que menciono
inicialmente donde se me convoca para la próxima reunión del FPD en representación
de Mercociudades.

Atendiendo al escaso tiempo con que se nos notifica de la participación de la
Red de Mercociudades en el  FPD, a la  coincidencia de la  celebración del  FPD con la
XVIII Cumbre de Mercociudades en Porto Alegre, y sin perder de vista que se trata de
una gran oportunidad para la región, es que me propongo aceptar la invitación y viajar
a Bruselas en representación de Mercociudades de forma interina, a efectos de
garantizar la presencia de la Red en la misma y ponerme a disposición de la Comisión



Directiva para transmitir el mandato e inquietudes que la Red indique. En la XVIII
Cumbre de Mercociudades me representará Lucila Portela a fin de garantizar nuestra
presencia en este evento.

Reitero mi disconformidad por la urgencia en que se desarrollan los hechos y la
falta de tiempo para dar los debates y llegar a los consensos que la organización
requiere,  y  acepto  esta  invitación  con  el  sólo  objetivo  de  afirmar  la  plaza  de
Mercociudades, avanzar en la vinculación institucional, transmitir las inquietudes de la
red en el FPD y realizar la devolución del encuentro ante la Comisión Directiva a fin de
contar con la información necesaria para que Mercociudades designe orgánicamente a
su representante en los tiempos, de la forma y con los criterios que crea conveniente.

Sin otro particular, me despido atentamente

Dr. Jorge A. Difonso
Intendente

Municipalidad de San Carlos
261 15 3028274
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Asamblea de la Red de MERCOCIUDADES 

–   18° Cumbre – Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, 29 de
noviembre de 2013

ORDEN DEL DIA

8:30 hs.

.-Acreditación.

9:00 hs.

.- Palabras de Bienvenida

Prefeito de Porto Alegre, José Fortunati.

Secretario Ejecutivo e Intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez.

9:30 hs.

.- Lectura y aprobación del Orden del Día.

.-Lectura y tratamiento de la correspondencia recibida.

.-Explicación  de  la  Propuesta  del  Señor  Secretario  Ejecutivo,  Francisco
Gutiérrez, referida a un encuentro de la Red de MERCOCIUDADES con Su
Santidad el Papa Francisco.

.-Propuesta de suscripción de una Declaración de Intenciones entre la Red
de MERCOCIUDADES y Ciudades Unidas de Francia.

.-Presentación y tratamiento del Informe Anual de las Secretarías Ejecutiva y
Técnica Permanente.

.-Resoluciones de la XLII reunión del Consejo elevadas a la Asamblea:

Reforma del Estatuto.

Elección de la sede de la Secretaría Ejecutiva (2014-2015).

Elección  de  las  Coordinaciones  y  Subcoordinaciones  de  las  Unidades
Temáticas  (2013-2014).  Creación  de  la  Unidad  Temática  Integración
Fronteriza  y  del  Grupo  Regional  de  Comunicación.  Tratamiento  de  la
propuesta de modificación de la denominación de la UTAGyF.

.- Tratamiento de las solicitudes de nuevos ingresos de ciudades a la Red.

.-Concurrencia y participación en la Asamblea del Representante de UNICEF
en Argentina, Sr. Franco.



.-Resolución  de  la  Comisión  Directiva  relativa  al  Foro  Político  sobre  el
Desarrollo impulsado por la Dirección General de Desarrollo y Cooperación
de la Comisión Europea.

.- Traspaso de la Secretaría Ejecutiva ejercida por la Ciudad de Quilmes en el
período 2012-2013 a la Ciudad de Porto Alegre, que la ejercerá en el período
2013-2014.

.- Palabras del Prefeito de Canoas, Jairo Jorge da Silva, que contemplan la
presentación de un video y la entrega de un libro sobre el III FALP.

.- Palabras del representante del Frente Nacional de Prefeitos.

.-Palabras del Intendente Gray de Esteban Echeverría y firma del Plan de
Acción con el representante de UNISDR, Sr. Rubén Vargas.

.-Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM). Comité Ejecutivo
del Observatorio Urbano de Transferencias e Innovaciones Tecnologicas.

.-FAMSI (Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional).

.-Unidad de Participación Social del MERCOSUR.

.-Propuesta  de  Diálogo  sobre  Política  Habitacional  en  la  Región  (Alianza
Internacional de Habitantes).

.-ONU  Habitat.  Reunión  Interministerial  Iberoamericana  sobre  Ciudades
Sostenibles.

.-Habitat  III.  Posibilidad  de  suscripción  de  un  Memorándum  de
Entendimiento.  

.-Revista Cities Today.

.-II Seminario de los Espacios Públicos Costeros.

.-Solicitud  de  suscripción,  en  el  marco  de  la  Asamblea,  de  sendos
Hermanamientos entre la Ciudad de Quilmes (Argentina) y las Intendencias
Municipales de Canelones y Lavalleja (Uruguay).

.- Palabras de cierre a cargo del Prefeito de Porto Alegre, José Fortunati.


