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FONARI/ATA Nº 02/ 2013 

REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS E GESTORES MUNICIPAIS DE 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS – 11 de junho de 2013 

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

Relações Internacionais (FONARI) ocorreu no âmbito do III Fórum Mundial de Autoridades 

Locais de Periferia (FALP), em Canoas, no dia 11 de Junho de 2013. 

Principais pontos discutidos durante a reunião: 

 Programação da Reunião e Assembleia em dezembro em Belo Horizonte 

 

a) Programação Tentativa 

 

Primeiro dia: 

1. Abertura 
 

2. Conferência Magna (tema a ser definido) 
 

3. Ao longo do dia serão realizadas três mesas com os seguintes temas: 
 

MESA 1 - Atração de Investimento e Promoção Comercial 

MESA 2 - Cooperação Internacional 

MESA 3 - Projeção Internacional 

 

Observação: Em cada uma das mesas serão apresentados dois cases de cidades 
membro do FONARI, uma visão acadêmica sobre o tema apresentado, bem 

como um olhar das agências financiadoras sobre o assunto em pauta. Os 
moderadores das mesas serão representantes das cidades membro do FONARI. 

 

Segundo dia: 
 

1. Assembleia (Definição de nova coordenação e Grupo Executivo, dentre 
outros temas). 

 

 

b) Contribuições dos membros para a programação 

 

 Porto Alegre 

A cidade sugeriu que fosse realizada uma palestra sobre temas contemporâneos, 

mais especificamente sobre a África, para que pudéssemos obter mais 

conhecimentos sobre o continente, bem como oportunidades de cooperação. 
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 São Paulo  

Foi sugerido que o tema “integração regional” recebesse um destaque dentro da 

programação do Fórum para dezembro.  

Também foi proposto pela cidade de São Paulo, a confecção de um Positional 

Paper, para que este sirva como orientação para os debates do fórum. Como por 

exemplo, um documento expondo uma leitura da visão brasileira sobre redes de 

cidades. 

 

 Belo Horizonte 

A cidade complementou a sugestão de São Paulo, colocando que os seguintes 

temas: “integração regional” e “sustentabilidade” recebessem destaque durante as 

atividades de dezembro. A inclusão da temática “sustentabilidade” vai de encontro 

a outro evento que também será realizado na cidade de Belo Horizonte em 

dezembro.  

O evento supracitado diz respeito ao Projeto “Aliança de Autoridades Locais Latino 

americanas para a Internacionalização e Cooperação Descentralizada” (AL-LAs), que 

foi postulado junto a Comissão Europeia pela Cidade do México, e que tem como 

objetivo fortalecer a ação coletiva das autoridades da América Latina, suas redes e 

associações, para melhorar a qualidade das políticas públicas dos entes envolvidos 

e seu desenvolvimento territorial. Belo Horizonte foi convidada a participar do 

projeto, e esta responsável pela área temática da sustentabilidade. 

 

c) Assembleia 

Alguns pontos serão centrais durante a realização da Assembleia do fórum. São 

eles: 

1. Informe de Gestão 

2. Desafios 

3. Escolha da nova coordenação e Conselho Executivo 

 

d) Relação com o Governo Federal 

Durante o encontro, foram apresentados ordenamentos jurídicos brasileiro que  

estimulam a atuação de cidades no âmbito internacional. A saber: 

 

Acordos de Cooperação Bilateral: 

 

 Protocolo Adicional ao Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana sobre Cooperação 

Descentralizada - http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2010/decreto-

7400-22-dezembro-2010-609808-publicacaooriginal-131121-pe.html 
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 Protocolo Adicional ao Acordo-Quadro de Cooperação entre O Governo Da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa sobre a 
Cooperação Descentralizada - 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2011/decretolegislativo-293-22-
setembro-2011-611497-publicacaooriginal-133683-pl.html 

 

 Memorando de Entendimento entre o Governo da República Federativa do Brasil e 

o Governo dos Estados Unidos da América para apoiar a Cooperação Estadual e 

Local – http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/atos-

assinados-por-ocasiao-da-visita-da-presidenta-dilma-rousseff-aos-estados-unidos-

da-america-washington-9-de-abril-de-2012 

 

 Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos do 

Mercosul (FCCR) - http://www4.planalto.gov.br/saf-fccr/fccr-

mercosul/documentos-oficiais/regimento-interno-do-fccr 

Outros documentos: http://www4.planalto.gov.br/saf-fccr/fccr-

mercosul/documentos-oficiais 

Neste sentido, deve-se trabalhar em três níveis: 

1. Nível da Melhoria da Gestão e Programação dos trabalhos propostos 

- Governança do Projeto 

- Objetivos 

- Recursos 

- Monitoramento 

- Sistematização de Resultados 

 

2. Nível Político 
Foi questionado pelo Sr. Vicente Trevas, se  as atividades internacionais 
têm centralidade nas agendas dos Prefeitos. 
Neste sentido, viu-se uma necessidade de sensibilização dos Prefeitos 
frente às atividades desenvolvidas nesta área. Foi proposto uma 
reunião do FONARI com o vice presidente da FNP e o presidente da 
ABM, para acordar que eles façam a interlocução com o conjunto de 
prefeitos membros destas instituições. 
Para que isso seja possível, se faz necessário a criação de um 
documento de referência. 
 

3. Nível da Incidência Internacional dos Municípios Brasileiros nas 
Agendas Locais e no Sistema Internacional. 
Verificar os melhores caminhos para tal, como a relação com as 
instituições e redes de cidades. 
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 Calendário 

- 27 de Novembro: Cúpula da Rede Mercocidades / Reunião do FONARI 

- 12/13 de Dezembro: Fórum e Assembleia  


