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Na cidade de Recife, Pernambuco, nos dias 20, 21 e 22 de junho de 2007, reuniram, sob 

a coordenação da cidade de Belo Horizonte, as representantes da seguintes cidades, 

integrantes da Unidade Temática de Gênero e Município, que integram a Rede de 

Mercocidades: Buenos Aires, Paysandu, Camaçari, Porto Alegre, Rio de Janeiro, 

Campinas, São Carlos, Canelones, Recife, Villa de El Salvador Lima, Maldonado, 

Montevidéu, Morón, Santo André, Cercado de Cochabamba, Quenca, Belo Horizonte e 

Contagem e as representantes de UNIFEM. 

Como estava previsto no plano de trabalho, realizamos o Seminário de Presupuestos 

Sensibles al Género para la Red de Mercociudades. Neste seminário fora abordado a 

importância de implementar nos municípios orçamentos participativos sensíveis a 

gênero. 

A partir das reflexões e análises realizadas, o seminário trouxe discussões importantes 

entre teoria e algumas experiências exitosas. Estabelecendo alguns instrumentos 

teóricos fundamentais para o desenvolvimento de metodologias em nossas cidades.  

Conforme a programação, no dia 22 de junho de 2007, realizamos de 9h. às 13h. a 

reunião da Unidade Temática Gênero e Município. A partir da apresentação das 

representantes os municípios, foram repassadas informações sobre a Rede 

Mercocidades, da Unidade Temática e as responsabilidades da Coordenação e das Sub-

coordenações. Foram apresentadas as atividades que a UT participou, conforme previsto 

em seu plano de trabalho, e definidas as próximas atividades.  

Participaremos do Seminário de Tandil – Tema: Políticas de Integração Regional 

Experiências exitosas em Mercocidades, que acontecerá nos dias 13 e 14 de setembro de 

2007. 

Ficou definido que realizaremos dois seminários ainda este ano, sendo que, o primeiro 

está previsto para Belo Horizonte, na segunda quinzena de setembro, com o tema: 

Economia Social Solidária, com perspectiva de construção da cidadania das mulheres. E 

o segundo será realizado em Assunção, Paraguai, nos dias 21 a 23 de novembro de 

2007, com o tema: Trabalho Doméstico, Gênero e Raça. Data em que acontecerá a XIII 

Cumbre de La Rede de Mercociudades. 

Ficou acordado que vamos participar do Seminário de La Rede “Mujeres y Ciudad”, em 

Quito, de 18 a 20 de julho de 2007, apresentando um projeto comum da Unidade 

Temática com o tema: Seguridad Ciudadana con perspectiva de género. Contando com 

o apoio da UNIFEM.  

Foi apresentado pelas representantes do município de Morón, o Concurso de Projetos 

com Perspectiva de Gênero, para organizações sociais de Morón, com apoio da UT para 

participar do processo. 

Acordamos que continuaremos a participar das reuniões realizadas pela REM, Reunião 

Especializada da Mulher do Mercosul. A próxima acontecerá em Montevidéu, Uruguay. 

Ao final da reunião foi lida a carta oficial da Prefeitura da Camaçari – Bahia (Brasi), 

oficializando a integração dessa cidade à UT. Também foram apresentadas as cidades 

que estão solicitando inclusão na UT, que são: Paysandu (Uruguay), Cochabamba 

(Bolivia), Cuenca (Equador). 

 

Recife, 22 de junho de 2007. 


