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A agenda da reunião tinha previsto a eleição 
conformado pelas seguintes cidades: 
pela Argentina, Rosário e La Plata (titulares); Mo
pelo Brasil, Belo Horizonte e São Carlos (titulare
pelo Paraguai, Assunção e Limpio (titulares); Nan
pelo Uruguai, Florida e Rivera (titulares); Paysand
pela Bolívia, Santa Cruz de la Sierra (titular); La 
 

A Assembléia Geral não recebeu propostas das cida
Diretiva eleita para realizar os contatos necessários 
Conselho. 
 

A Comissão Diretiva, por seu lado, está integrada
eleita Secretaria Executiva de Mercocidades para o 
 

Assim mesmo, foram aprovados as seguintes Coord
• Autonomia e Administração Municipal coo
• Ciência e Tecnologia coordena São Carlos e
• Cooperação Internacional coordena Monte
• Cultura coordena Buenos Aires e subcoorden
• Desenvolvimento Econômico Local coorde
• Desenvolvimento Social coordena Rosário e
• Desenvolvimento Urbano coordena Recife 
• Educação coordena Belo Horizonte e subcoor
• Gênero e Município coordena Rosário e subc
• Meio Ambiente coordena Montevidéu e subc
• Planejamento Estratégico coordenação La 
• Turismo coordena Belo Horizonte e subcoord
• Juventude coordena Mendoza e subcoordena
• Segurança Cidadã coordena Assunção e sub

 

A Assembléia Geral realizada em Buenos Aires teve 
principais definições: 
1. Aprovou a incorporação de 15 cidades à Rede, grand
2. Resolveu aceitar a proposta de reformulação do Artig

superando uma contradição interna que outorgava qu
participação nas diversas instâncias da Rede, ainda q

3. Conformou a integração do novo Conselho, que se a
4. Aprovou as propostas para os cargos de Coordenaçõ
5. Resolveu a ruptura da SubUT da Juventude da UT de
6. Criou a Unidade Temática de Segurança Cidadã. 
7. Firmou um convênio com o Conselho Consultivo da S
 

 

FOLHA INF

Secretaria Técnica Permanen
As jornadas dos dias 1, 2, 3 de dezembro, em Buenos Aires, concentraram a atenção
das cidades membro de Mercocidades: mais de 100 participaram nas atividades destes
dias e mais de 50 prefeitos estiveram presente na instância de decisão máxima, a
Assembléia Geral.  
 

Os seminários e reuniões das Unidades Temáticas, realizados ao longo dos dias 1 e 2,
convocaram a aproximadamente 500 participantes provenientes de instâncias
municipais, organizações sociais, instituições acadêmicas, sindicais e empresariais.  
 

A Assembléia Geral foi inaugurada pelo Secretário Executivo de Mercocidades 
e Prefeito de Montevidéu, Arq. Mariano Arana, o Secretário de Gabinete da 
CRPM, Sr. Eduardo Amadeo, e o Chefe de Governo da Cidade Autônoma de Buenos Aire
Dr. Anibal Ibarra. Contou, assim mesmo, com convidados especiais: o Sr. Hugo Varsky, 
Representante Especial para a Integração Econômica Regional e a Participação  
Social, a Sra. Mercedes da Merced Monge, Secretária Geral da União de Cidades Capitai
Ibero-Americanas (UCCI) e o Sr. Fernando Lema, representante do Grupo de  
Universidades Montevidéu.  
 

Na oportunidade, o Prefeito de Montevidéu, transferiu o cargo de Secretário Executivo 
de Mercocidades ao Chefe de Governo da Cidade de Buenos Aires, quem tomou a 
condução da Assembléia Geral e atuará como tal durante o período 2004–2005. 
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em sua agenda vários assuntos para resolver, entre os quais cabe destacar suas 

e parte delas de Argentina e Brasil. Assim mesmo, se destaca o ingresso de Lima.  
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alidade de cidade postulante durante o primeiro ano de ingresso à Rede, à vez que aceitava sua 

ue sem assumir cargos de responsabilidade política. 
presenta no quadro seguinte. 
es e Subcoordenações das Unidades Temáticas. 
 Desenvolvimento Social e sua conformação como Unidade Temática. 

ociedade Civil (CCSC). 
As novas autoridades de Mercocidade
das cidades que conformam as instâncias de direção. O Conselho ficou 
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Paz (suplente). 
des do Chile para integrar o Conselho e resolveu em conseqüência, mandar a Comissão 
a efeitos que se designem os delegados deste país para completar a integração do 

 por Montevidéu, Buenos Aires e Santo André. Esta última se incorpora ao ser 
período 2005 –2006.  
enações e Subcoordenações das Unidades Temáticas: 
rdena Malvinas Argentinas e subcoordenam Santa Cruz, La Plata e Morón. 

 subcoordena Rio de Janeiro. 
vidéu e subcoordena Pergamino. 
a Juiz de Fora. 
na Santo André e subcoordenam Rosário e São Caetano do Sul. 
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oordena Rio Quarto. 
Matanza e subcoordena Buenos Aires. 
enam Buenos Aires, São Bernardo do Campo, Florida e Luján. 
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Dezembro, 2004.
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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 

O Conselho do Mercado Comum, máxima instância do MERCOSUL, resolveu na recente Cúpula do bloco, criar o Foro 
Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos do MERCOSUL, que substituirá a Reunião 
Especializada de Municípios e Prefeituras (REMI), e se integrará com representantes destas instâncias locais, designados 
pelos Estados Partes. 
 

A resolução estabelece que o novo Foro Consultivo estará formado por um Comitê de Municípios e um Comitê de Estados Federados, 
Províncias e Departamentos. Segundo o documento, aprovado em Belo Horizonte em 16 de dezembro, o novo organismo terá como 
finalidade “es imular o diálogo e a cooperação entre as autoridades de nível municipal, estadual, provincial e departamental dos Es ados
Partes do MERCOSUL” (Art. 1 Resolução 41/04), e poderá “propor medidas des inadas à coo denação de políticas para promover o bem 
estar e melho ar a qualidade de vida dos habitantes dos Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos da região, assim como, 
formular recomendações por intermédio do Grupo Mercado Comum” (Art.4 Resolução 41/04). 
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A decisão, que leva o número 41/04, estabelece que o próprio Foro Consultivo “elevará proposta de Regulamento Interno a consideração do 
Grupo Mercado Comum” (Art.5 Resolução 41/04). 
 

A criação de um Foro Consultivo que institucionalizará a participação das cidades ao mais alto nível no processo de integração tem sido uma 
permanente reivindicação de Mercocidades, praticamente desde seu nascimento. 
Na recente Cúpula de Autoridades Locais de Mercocidades, celebrada em Buenos Aires de 1º a 3 de dezembro, a Rede aprovou propor ao 
MERCOSUL a criação de um Foro de Cidades. 
 
Ler texto completo da decisão Nº 41/04 do MERCOSUL  
Ler texto da proposta do Foro de Cidades aprovado pela Cúpula de Mercocidades 

Felicitações da STPM 

A cidade de Buenos Aires, em sua qualidade de Secretaria Executiva, apresentou à Assembléia Geral as linhas principais do 
Plano de Trabalho para projetar as Mercocidades em 2005.  
 

Estas linhas reúnem o espírito e orientações já adotadas pela Rede em períodos anteriores, plasmadas também no Plano de Mercocidades 
2004 e a partir da construção coletiva deste, em sua incorporação nas diversas instâncias da Rede. 
 

A Secretaria Executiva, junto às demais cidades integrantes da Comissão Diretiva, Montevidéu e Santo André, prevê afiançar a metodologia 
de trabalho impulsionada no período passado com a realização, nos primeiros meses do ano, de uma reunião de trabalho com os 
Coordenadores das Unidades Temáticas. A mesma terá como objetivo a construção coletiva para dar forma real ao Plano Mercocidades 
2005. 

A Assembléia de Prefeitos de Mercocidades, reunida no dia 3 de dezembro, aprovou por unanimidade o ingresso de 15 
novas cidades das quais 8 são de Argentina, 4 de Brasil, 2 de Chile e 1 de Peru: 
 

Argentina   Brasil    Chile   Peru 
 

Luján    Gravataí     Puerto Montt   Lima  
Necochea     Araraquara    Chiilllán Viejo  
Junín     Várzea Paulista  
Gualeguaychú    Jacaraí  
Tandil  
Zapala  
Villa Gesell  
Lomas de Zamora  
 

15 novas cidades integram a Rede

O ano de 2005 em Mercocidades

Ouro Preto II: o MERCOSUL criou um Foro de representantes locais

A Secretaria Técnica Permanente deseja fazer chegar uma felicitação muito especial às equipes em cada cidade de 
Mercocidades pelo trabalho compartido durante este ano de 2004.  
 

Esta Secretaria esta convencida que o intercâmbio e a reflexão conjunta é o caminho mais acertado para levar adiante as tarefas 
encomendadas pela Rede e pelo mesmo, continuará promovendo que se concretize na interação e na atitude proposta. 
 

Sabemos, assim mesmo, que neste sentido resta desenvolver experiência e que os esforços realizados têm ainda muito potencial para se 
traduz em capital acumulado para as cidades. Esperamos então que a rota elegida nos leve efetivamente a fortalecer os mecanismos 
internos da Rede e a apoiar o trabalho que se impulsiona desde as cidades e as instâncias institucionais. 

http://www.mercociudades.org/
http://www.mercociudades.org/
mailto:stpm@prodo.imm.gub.uy
http://www.mercociudades.org/

