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Criada em março de 1995 com o propósito de instituir um espaço de promoção e 
participação política, econômica, social e cultural das populações das cidades dos países 
que compõem o Mercado Comum do Sul, Mercocidades busca acompanhar uma nova 
ordem internacional em que a rapidez das informações imprime às cidades papel 
relevante no desenvolvimento dessa nova dimensão social. 
  
É nesse sentido que a Mercocidades procura - como contrapartida lógica e natural da 
globalização -  incentivar o fortalecimento das administrações locais, conduzindo-as para 
a comunhão com o compromisso evidente de que as experiências de sucesso devem 
assumir caráter genuinamente público no âmbito desse novo contexto. 
 
Como parte da estrutura institucional da Mercocidades, as Unidades Temáticas (UT’s) 
constituem o principal espaço de intercâmbio de políticas das municipalidades, sendo 
responsáveis pelo desenvolvimento de tópicos relevantes dessa integração. Buscando 
consolidar esse espaço de desenvolvimento, a Unidade Temática Desenvolvimento 
Urbano (UTDU) pretende contribuir com a formulação de políticas, promover pesquisas 
de questões próprias à disciplina urbanística, além de buscar difundir experiências de 
sucesso dentre gestões urbanas locais. 
 
Anualmente as Unidades Temáticas realizam atividades permanentes em torno de um 
tema específico ou de relevância para os associados, o Eixo Temático Anual. A realização 
destas atividades fica sob a responsabilidade de uma cidade escolhida pela Assembléia 
Geral de Mercocidades, durante a Cúpula Anual.  
 
Neste sentido, a UTDU vem desenvolvendo atividades relacionadas à promoção da 
investigação de questões urbanísticas e na XIIª Cúpula de Mercocidades, em 
Morón/2006, elegeu a Cidade de Vitória para coordenar, juntamente com as Cidades 
de Santo André e Buenos Aires, esta UT. Naquela oportunidade, realizou-se Reunião 
de Trabalho da UTDU onde foi apresentado o Balanço da Gestão 2005-2006, junto com 
as propostas para o novo Eixo Temático anual, para o Plano de Trabalho 2006 – 2007 e 
para a nova coordenação da UTDU, razão pela qual apresentamos agora o Plano de 
Trabalho programado para esse período sob o eixo temático “Experiências Relevantes 
de Reestruturação Urbana com Inclusão Social”. 
 
 
II. Eixo Temático Anual 
 
Com o propósito de orientar, delimitar e aprofundar o debate e a produção de 
conhecimentos e ferramentas de gestão é escolhido anualmente um tema para nortear as 
atividades desenvolvidas ao longo do ciclo de trabalho. “Experiências Relevantes de 
Reestruturação Urbana Com Inclusão Social” foi o tema escolhido durante a Reunião 
de Trabalho da UTDU para o ciclo 2006-2007. 
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III. Objetivos 

 
Objetivo Geral: 

 
Promover ambiência favorável ao intercâmbio de conhecimento, à promoção de 
discussões e à formulação de propostas para políticas comuns no Mercosul que visem à 
melhoria das gestões locais e do ambiente urbano das cidades. 

 
Objetivos Específicos: 
 

• Implementar política de cidades vizinhas irradiadoras de conhecimento e 
experiência na questão urbana visando, inclusive, ao intercâmbio com outras 
Unidades Temáticas de modo a permitir a realização de trabalhos conjuntos e a 
potencialização das atividades; 

• Contribuir para o fortalecimento da Rede através do estímulo à adesão de novas 
cidades e a participação ativa das já associadas nas atividades desenvolvidas pela 
UTDU; 

• Promover e estimular iniciativas de interação virtual entre as integrantes da 
Unidade Temática, bem como com as demais UT afins; 

• Retomar discussões acerca do grupo de estudos que aborda a relação PORTO-
CIDADE, no âmbito das atividades desenvolvidas pela UTDU; 

• Buscar a participação e o apoio de instituições acadêmicas e agências de fomento 
nas atividades e projetos a serem desenvolvidos pela UTDU;  

• Viabilizar  a capacitação de técnicos da Administração Pública como resultado da 
interação academia-poder público; 

• Aprofundar as temáticas abordadas durante os ciclos de atividades da UTDU, e 
converter estas informações em um banco de experiências acessível a toda a 
Rede de modo a preservar a memória institucional. 

 
IV. Atividades Propostas 
 
As atividades propostas para serem realizadas durante o período 2006-2007 são as 
seguintes: 
     

• Reunião de Trabalho, para ratificar as atividades propostas na Reunião de 
Trabalho, realizada durante a XIIª Cúpula de Mercocidades, em 
Morón;(realizada) 
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• Reunião de Trabalho, a ser realizada de 19 a 21 de março de 2007 na Cidade 
de Santo André/SP, para planejamento da Unidade Temática de 
Desenvolvimento Urbano, bem como dos Seminários da UTDU em Buenos 
Aires e Vitória/ES; 

• Seminário Internacional da UTDU, a ser realizado em 2, 3 e 4 de  julho em 
Vitória - Brasil; 

• Reunião de Trabalho, a ser realizada em julho em Vitória, em coincidência com 
o Seminário Internacional da UTDU; 

• Seminário Internacional da UTDU, a ser realizado em setembro em Buenos 
Aires-Argentina; 

• Reunião preparatória para Reunião de Cúpula, a ser realizada em setembro na 
cidade de Buenos Aires-Argentina; 

• Reunião de Trabalho a ser realizada no mês de outubro/novembro em 
Assunção/Paraguai em coincidência com a XIII° Cúpula de Mercocidades, para 
aprovar o Balanço da Gestão e definir o Plano de Trabalho e a coordenação do 
ciclo entrante,; 

• Sistematizar e publicar material resultante das atividades da UTDU, ao término 
do ciclo 2006-2007; 

 
 
 
Unidade Temática Desenvolvimento Urbano - UTDU (2006-2007): 
 

COORDENAÇÃO da Unidade Temática UTDU 2006/2007 
Cidade de Vitória/ES 
- Clemir Regina Pela Meneghel  

Subsecretária de Gestão Urbana  - Coordenadora da UTDU 
Telefones: (5527) 3135.1065 / 3135.1066 / 3135.1063(fax) 
E-mail: crpmeneghel@vitoria.es.gov.br 
End.: Rua Vitório Nunes da Mota, 220 / 8º and – Enseada do Suá–Vitória/ES – Cep. 29050-480 
 

- Inês Borgo da Cunhalima  
Analista em Gestão Pública - Coordenadora Executiva da UTDU 
Telefones: (5527) 3382.6370 / 3382.6365 / 3135.1063(fax) 
E-mail: ibcunhalima@vitoria.es.gov.br 
End.: Rua Vitório Nunes da Mota, 220 / 8º and – Enseada do Suá–Vitória/ES – Cep. 29050-480 
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SUBCOORDENAÇÕES da Unidade Temática UTDU 2006/2007 
Cidade de Buenos Aires/Argentina  
- Julieta Perrotti Poggio 

Subsecretaria de Planeamiento y Obras Públicas 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Telefone: (5411) 4323.8168 
E-mail: jpoggio@buenosaires.gov.ar  
End.: Carlos Pellegrini, 291 Piso 8º - Buenos Aires 

 
 
Cidade de Santo André/SP  
 
- Margareth Matiko Uemura  

Diretora do Departamento de Desenvolvimento e Projetos Urbanos 
Prefeitura de Santo André/SP 
Telefone: (5511) 4433.0480 / 0482 / 0418 
E-mail: mmuemura@santoandre.sp.gov.br 
End.: Pça. Centenário, 1 – Prédio Executivo – 7º andar/sala 6 - Stº André/SP – Cep.09015-080 
 

 
- Patrícia Laczynski   

Secretária Adjunta de Desenvolvimento Econômico e Ação Regional 
Prefeitura de Santo André/SP 
Telefone: (5511) 4433.0352 / 0150 
E-mail: plsouza@santoandre.sp.gov.br 
End.: Pça. Centenário, 1 – Prédio Executivo – 7º andar/sala 6 - Stº André/SP – Cep.09015-080 
 
 

MERCOCIDADES 
Secretaria Executiva 2006-2007: Morón / Argentina 
Martín Sabbatella 
Intendente de la Ciudad (contato: Gabriela) 
Endereço: Palácio Municipal - Brown 946- 1º piso – Morón 
Tel: (54) 4489-7721 / 4489-7777  
 
Secretaria Técnica Permanente: Montevidéo/ Uruguai  
Endereço: Edifício Mercosur: Luis Piera 1994: Montevideo, Uruguay 
Telefone/fax: 0031 (598 2) 413 6624  e  0031 (5982) 413 6624  
Correo electrónico: stpm@prodo.imm.gub.uy 
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