
 

 

FONARI/ATA Nº 01/ 2013 

REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS E GESTORES MUNICIPAIS DE 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS – 23 de abril de 2013 

A primeira reunião de trabalho do Fórum Nacional de Secretário e Gestores Municipais 

de Relações Internacionais (FONARI) ocorreu no âmbito do II Encontro dos Municípios com 

o Desenvolvimento Sustentável, no dia 23 de abril de 2013, em Brasília. 

 O encontro do FONARI reuniu membros do fórum, e contou com participações 

especiais como a da Senhora Paula Losada (Coordenadora da Assessoria Internacional da 

Subchefia de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência 

da República), do Senhor Jorge Ariel Rodriguez (Coordenador da Secretaria Técnica 

Permanente da rede Mercocidades/ Intendência de Montevidéu) e da Senhora Maria da 

Conceição da Assessoria de Assuntos Federativos e Parlamentares. Segue em anexo a lista 

dos presentes. 

 Principais pontos discutidos durante a reunião: 

 Formalização do Fórum 

Os membros presentes concordaram em atribuir ao atual coordenador do FONARI 

a função de lidar com os tramites e qualquer outra atividade ligada ao registro 

desta junto a Receita Federal, criando o CNPJ e oficializando a existência e as ações 

do Fórum. 

 

 Alterações na Subcoordenação 

A cidade responsável pela subcoordenação do FONARI era Fortaleza. No entanto, 

considerando a dissolução do órgão responsável pelas relações internacionais da 

cidade anteriormente citada, ficou decidido que a subcoordenadoria seria assumida 

por um membro do Conselho Executivo. Sendo assim, a atual responsável pelo 

cargo é o município de São Paulo. 

 

 Alterações no Conselho Executivo 

Considerando a vaga deixada no Conselho Executivo, a partir da aceitação do cargo 

de subcoordenador pela cidade de São Paulo, e também a vaga em aberto pela 

saída de Salvador do conselho (causada pela dissolução do órgão responsável pela 

área de relações internacionais da cidade), foi acertado pelos membros que ao 

município do Rio de Janeiro, substituiria o município de São Paulo e, que a cidade 

de São Luis, cobriria a vaga deixada por Salvador no órgão em questão. 

 

 

 

 



 

 Convidados Especiais 

Além de contar com a presença dos representantes das cidades membro, e dos 

palestrantes convidados, a reunião do FONARI contou com a participação de 

convidados externos. São eles Rose Anne Bisiaux - da Embaixada Francesa, Maurizio 

Baradello – Diretor de Cooperação Internacional e Paz da província de Turim, Elena 

Apollonio – Responsável pela direção internacional da província de Turim, Silvia 

Toso – Responsável pela área internacional da FNP, Paulo Oliveira – Assessor 

Internacional da FNP e Tatiane de Jesus – Assessora Internacional da Confederação 

Nacional de Municípios.  

 

 Calendário 

- 11 de Junho : Reunião do FONARI durante o Fórum Mundial de Autoridades Locais 

de Periferia em Canoas 

- 8 ou 9 de Julho: Reunião com a SAF  

- 27 a 29 de Novembro: Cúpula da Rede Mercocidades 

- Dezembro: Fórum do FONARI e Assembleia  


