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As Cúpulas de Mercocidades 

 

FOLHA INF

Secretaría Técnica Permanente
A Cúpula anual é o momento de encontro de Mercocidades.  Do marco à
Assembléia Geral de sócios da Rede, órgão máximo de deliberação e direção na
que participam diretamente intendentes, prefeitos, alcaides e chefes de
governo das cidades associadas,  presidida pela máxima autoridade da cidade
que exerce a Secretaria Executiva.  
 

A Assembléia, como instância de decisão máxima aprova o ingresso de novos
sócios; avalia o funcionamento institucional; realiza modificações aos estatutos,
etc. Assim mesmo, tem a responsabilidade de designar a cidade que ocupará a
Secretaria Executiva no novo período, as cidades que comporão o Conselho e
aquelas que coordenarão e subcoordenarão as Unidades Temáticas.  
 

A Comissão Diretiva, organismo de apoio à Secretaria Executiva para a
coordenação da Rede, está integrada por 3 membros: quem exerce a
Secretaria Executiva, quem a exerceu no período anterior e quem a exercerá
no próximo período. 
 

Prévio à Assembléia Geral se reuni o Conselho, integrado por duas cidades de
cada país membro, uma cidade de cada país associado, seus respectivos
suplentes e a Comissão Diretiva, prepara as propostas das cidades e os
relatórios de atividades do período para apresentar à Assembléia.  
 

A sessão ampliada do Conselho tem enriquecido a expressão democrática das
cidades na Rede ao incorporar a participação dos coordenadores das Unidades
Temáticas. O Conselho Ampliado dá lugar às cidades coordenadoras para a
apresentação de seus balanços de administração, seus planos de trabalho e
suas candidaturas. 
 

SUMÁRIO 
las de Mercocidades 

co de história  

úpula   
ria 
s  

ios 
oportunidades e gênero. 
nto econômico e equidade  

 distribuição da renda na 
a. 
nas cidades de MERCOSUL. 
 e meios públicos. 
 das Unidades Temáticas 
nto Social; 
ologia e Capacitação; 
dministração e Financiamento; 
nto Econômico Local; 
icípio; 
e; 

nternacional; 
stratégica; 

tude. 

idades ho de Mercocde história 
XXII ConselUm pouco 
A cidade que exercerá a nova Secretaria Executiva tem a responsabilidade de organizar e convocar a Cúpula. Desde que 
Mercocidades foi fundada em 1995, se realizaram Cúpulas em:  
 

Assunção, 1995 
Porto Alegre, 1996 
Córdoba, 1997 
Montevidéu, 1999 
Belo Horizonte, 1999 
Rosário, 2000 
Valparaíso, 2001 
Assunção, 2002 
Montevidéu, 2003 
Em 2004, a realização da X Cúpula lhe corresponde a Buenos Aires, como próxima Secretaria Executiva.  
Nessa instância se elegerá a nova Secretaria Executiva para o período 2005-2006. 

A  10º Cúpula de Mercocidades 
Presidida pela consigna “A distribuição da renda na América Latina: Cidades no caminho da equidade”, a 10ª Cúpula de
Mercocidades se propõe acordar iniciativas de políticas sociais e de desenvolvimento desde o espaço das cidades e das
autoridades locais.   
Em seu empenho por melhorar a qualidade da participação das cidades, aprofundar a dimensão do local na perspectiva
regional e ampliar o papel da sociedade no MERCOSUL, a 10ª Cúpula de Mercocidades busca avançar em seu fortalecimento
institucional; a sua vez aponta a servir de plataforma para a consolidação da presença das cidades no MERCOSUL, ampliar o
debate ao continental, lutar por uma melhor distribuição da renda e ampliar a participação da sociedade civil nas atividades
da Rede.  
Desde essa perspectiva, os Seminários programados no marco da 10ª Cúpula de Mercocidades são abertos ao público, uma
nova modalidade com respeito às edições anteriores. As Unidades Temáticas (UT), no entanto, realizarão suas reuniões para
apresentar o resultado de seu exercício no ano de 2004, desenhar os planos de trabalho de 2005 e eleger novos
coordenadores.   
O Conselho e a Assembléia Geral (na sua sessão dedicada às mesas de reflexão, aberta também ao público), realizarão uma
avaliação do acionar da Rede desde a Assembléia realizada em Montevidéu em 2003, avançarão no Plano de Trabalho de
toda a Rede para 2005 e buscarão a geração de um debate e reflexão sobre os principais temas de interesse das cidades. 
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 Programa de atividades contemplará a realização dos seguintes Seminários: 
 
Quarta-feira 1 
JUVENTUDE: “Distribuição da renda na América Latina. Integração e participação da juventude -  Cidades no caminho da 
equidade”. 
Será debatido sobre a participação dos jovens no processo de integração regional. O modo de aprofundar o intercâmbio 
entre as áreas de juventude e de trabalho junto às organizações da sociedade civil vinculadas ao  tema.  
 

Quarta-feira 1 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: “Estratégias para o desenvolvimento econômico: as cidades no caminho da equidade 
distributiva”. 
Será aprofundada a discussão sobre novas alternativas para um modelo de desenvolvimento regional; e as perspectivas de 
alcançar um maior grau de complementação produtiva.  
 

Quarta-feira 1 
MIGRAÇÕES: “VI Encontro Nacional Metrópoles Argentina. As Migrações nas cidades do MERCOSUL”. 
Será realizado um intercâmbio sobre as dinâmicas migratórias nas cidades do MERCOSUL e os planos destinados à 
população migrante.  
 

Quarta-feira 1 
PLANOS DE IGUALDADE: "A Igualdade de Oportunidades nas Políticas Locais: estratégias da incorporação da perspectiva 
de gênero". 
Será potencializado o intercâmbio de experiências sobre políticas públicas de gênero e a apresentação de planos de 
igualdade no âmbito dos governos locais.  
 

Quinta-feira 2 
COMUNICAÇÃO E MEIOS PÚBLICOS: Será debatido sobre a maneira de ampliar e otimizar a distribuição da informação, 
promoção e intercâmbio das experiências, a fim de acordar estratégias de acesso aos meios. 
 



 
 

 
 
 
 
 

As UTs se reunirão no dia 2 de dezembro no Hilton Buenos Aires, com exceção da UT de Cooperação Internacional, que se
reunirá no dia 1º de dezembro. 
 

UT Turismo. Coordena Porto Alegre – 2 de dezembro de 2004 (Hilton Buenos Aires). Abordará como tema os “Modelos de Registro de
Prestadores Turísticos”, o “Balanço da coordenação da UTT para a administração de 2003 – 2004” e a eleição da nova coordenação para o
período da gestão de 2004 –2005. 
 

UT Cultura. Coordena Juiz de Fora através de FUNALFA – 2 de dezembro de 2004 . Museu de Arte  Hispano-Americano Isaac
Fernández Blanco. Trabalhará especialmente sobre o Plano de Ação para o próximo período. 
 

UT Educação. Coordena Belo Horizonte – 2 de dezembro de 2004 (Hilton Buenos Aires). Traçará novas linhas de ação conjunta entre
as cidades que participam da Rede para elaborar políticas, pesquisas e projetos de financiamento sobre “Educação e Poder Local, Educação
Formal e Não Formal e Inclusão Social”. 
 

UT Autonomia, Administração e Financiamento. Coordena Campinas – 2 de dezembro de 2004 (Hilton Buenos Aires). Debaterá a
proposta da cidade coordenadora e subcoordenadoras, e o Plano de Trabalho para o próximo período. 
 

UT Cooperação Internacional. Coordena Buenos Aires – 1º de dezembro de 2004 (Hilton Buenos Aires). Projetará seu trabalho para o
próximo período, incluindo propostas para a coordenação e subcoordenação e o Plano de Trabalho. 
 

UT Desenvolvimento Econômico Local. Coordena Santo André – 2 de dezembro de 2004 (Hilton Buenos Aires). Aprovará seu
balanço e projetará suas ações para o próximo período. 
 

UT Desenvolvimento Social. Coordena Rosário – 2 de dezembro (Hilton Buenos Aires) Se realizará em duas etapas. Pela manhã, se
proporá uma reflexão sobre o eixo temático central da 10º Cúpula, “A Distribuição da Renda na América Latina. Cidades no caminho da
equidade”, desde a perspectiva da área social dos Municípios do MERCOSUL. Posteriormente, se debaterá e proporá o Plano de Trabalho da
Unidade Temática de Desenvolvimento Social para o período 2004-2005. Pela tarde desse dia se realizará uma reunião integrada com as UT
de  Desenvolvimento Econômico Local e de Gênero e Município. 
 

UT Planejamento Estratégico. Coordena Comodoro Rivadavia – 2 de dezembro de 2004 (Centro Cultural San Martín). 
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UT Meio Ambiente. Coordena São Paulo - 2 de dezembro de 2004 (Hilton Buenos Aires). A reunião, que contará com o apoio de
Montevidéu para sua coordenação, centrará seu trabalho na elaboração de seu Plano de Trabalho e na apresentação do Módulo “Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável” no Portal das Cidades. Contará com a presença de representantes da Secretaria de Manejo do Meio
Ambiente da Agencia canadense CIID que coopera com sua construção. 

s. 

 

UT Ciência e Tecnologia. Coordena São Carlos – 2 de dezembro de 2004 (Hilton Buenos Aires). Convocará às cidades a se somarem
ao trabalho neste tema para planificar as ações futura
 

Sub UT Juventude. Coordena Montevidéu – 2 de dezembro de 2004 (Hilton Buenos Aires). O encontro dos membros desta Unidade
Temática prevê elaborar o Plano de Ação para o ano 2005, e ações e estratégias para as juventudes do MERCOSUL.  
  
O XXII Conselho
 As reuniões das Unidades Temáticas
A sessão do dia 2 de dezembro no Hilton Buenos Aires terá a seguinte agenda: 
 

Conselho Ampliado – 15h – 16h30min 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abertura. Arq. Mariano Arana, Secretário Executivo e Dr. Aníbal Ibarra, próximo Secretário Executivo. 
Relatórios das Unidades Temáticas. Cada Unidade Temática apresentará seu balanço de atuação e sugestões para 
integrar o Plano de Trabalho 2004 –2005 e entregará o relatório por escrito. (total 60’) 
Relatório da Secretaria Técnica Permanente. Apresentação de balanço e perspectivas. (5’) 
Apresentação da proposta do Foro das Cidades. 
Entrega dos Prêmios Mercocidades de Cultura e IV Concurso Internacional de Fotografia. 

Conselho – 16h30min – 18h 
Avaliação das propostas recebidas no Conselho Ampliado. 
Novos membros: solicitação de ingresso de cidades. 
Estatuto: regularização da categoria de membros, por omissão na ata anterior. 
Proposta do Foro das Cidades. 
Proposta de integrantes do Conselho de Titulares e Suplentes e Coordenações das Uts. 
Proposta da Secretaria Executiva 2005- 2006. 
Vários. 
Ordem do Dia da Assembléia Geral. 

 
X Reunião Cúpula de Mercocidades – 9h30min –13h 
 
Abertura: Arq. Mariano Arana, Secretário Executivo; Dr. Eduardo Duhalde, Presidente da Comissão de Representantes 
Permanentes do MERCOSUL; Dr. Aníbal Ibarra, Secretário Executivo designado. 
 
Assembléia Geral. 
15h – 19h 
Mesa 1: MERCOSUL e as cidades na integração.  
Mesa 2: Distribuição da renda na América Latina. 
Firma da Ata e Declaração de Buenos Aires. 
Encerramento. 

Secretaria Técnica Permanente de Mercocidades 
Luis Piera 1996 - 1200 Montevidéu, Uruguai 
Telefax: (+ 598 2 ) 410 2338 /413 6624-25 

e-mail: stpm@prodo.imm.gub.uy 
web: www. mercociudades.org 

mailto:stpm@prodo.imm.gub.uy
http://www.montevideo.gub.uy/mercoc.htm

