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 REGISTRO DE ATIVIDADE 

 

Título da atividade:  

Reunião Ordinária do FONARI 

 

Data: Hora: Local: 

07/04/2015 14:00  Brasília, DF 

 

Contexto da atividade: 

Reunião Ordinária do FONARI durante o III Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento 

Sustentável.  

 

Participantes da atividade: 

 

Nome Instituição Cargo 

Leonardo Barchini Prefeitura de São Paulo 
Secretário de Relações 

Internacionais e 
Federativas 

Anita Stefani Prefeitura de São Paulo Coordenadora 

Paulo Guerra Prefeitura de São Paulo Assessor 

Fernando Santomauro Prefeitura de Guarulhos Coordenador 

Giovanna Sanches Prefeitura de Sorocaba Assessora 

Antonio Carlos Borges dos 
Santos Junior 

Prefeitura de Feira de Santana 

Secretário Municipal de 
Trabalho, Turismo e 

Desenvolvimento 
Econômico 

Mayra Godoy Prefeitura de Canoas 
Diretora de Relações 

Internacionais 

Diego Blanc Prefeitura do Rio de Janeiro 
Assessor-Chefe de 

Relações Institucionais 

Luciano Jurcovichi Costa Prefeitura de Osasco Coordenador 

Roberto Trevas 
Prefeitura do Jaboatão dos 

Guararapes 
Assessor Especial 

André Bonini Prefeitura de Limeira Assessor 
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Tatiane de Jesus 
Confederação Nacional dos 

Municípios - CNM 
Assessora Internacional 

Rodrigo Corradi Prefeitura de Porto Alegre Coordenador 

Nelcivone Melo Prefeitura de Goiânia Coordenador 

Vicente Trevas Prefeitura de São Paulo 
Secretário Adjunto de 

Relações Internacionais e 
Federativas 

Paula Ravanelli Losada SAF/SRI Assessora Especial 

Crislene Azerêdo SAF/SRI Assessora 

Antonio Cruvinel SAF/SRI Assessor 

Edneusa Carvalho - - 

Ana Carolina Mauad UNB Doutoranda 

Bárbara Maia Governo do Distrito Federal Assessora Especial 

Emiliano Abreu Governo do Distrito Federal Assessor Internacional 

Maíra Rangel Governo do Distrito Federal Assessora Especial 

Célia Sacramento Prefeitura de Salvador Vice-Prefeita 

Adriana Sturaro Prefeitura de Itapicuru 
Secretária de Cultura, 

Turismo, Esporte e Lazer 

Eduardo Prates Octaviani Bernis Prefeitura de Belo Horizonte 
Secretário Municipal de 

Desenvolvimento 

Diogo Frizzo Prefeitura de São Paulo Assessor 

Ana Maria Azevedo Prefeitura de São Paulo Assessora 

Jorge Rodríguez 
Secretaria Técnica de 

Mercocidades 
Coordenador 

Sergio Barrios 
Secretaria Executiva de 

Mercocidades/ Prefeitura de 
Rosário (ARG) 

Diretor 

 

Principais assuntos tratados: 

 

 

Abertura 
 
Leonardo Barchini fez considerações sobre a importância do ano de 2016 para a área de 
relações internacionais dos municípios e dos estados. As conferências internacionais têm 
procurado os governos locais para que eles apresentem suas sugestões e possam também ser 
protagonistas dos processos, juntamente com os governos centrais. Além de ressaltar a 
importância da participação das cidades na Prepcom2 para a Habitat III, abordou como a ONU 
tem enfrentado problemas para o financiamento da própria conferência. Umas das possibilidades 
seria a de que empresas privadas (muitas das quais têm interesse na infraestrutura das cidades) 
pudessem financiar estas conferências. De modo a evitar esta possibilidade, os governos locais 
devem se articular e pressionar o governo federal para um posicionamento firme, que também 
poderia ser acordado no contexto do continente, rechaçando este tipo de financiamento. Uma 
conferência cujo centro fosse definido por quem a financiou seria bastante prejudicada por 
interesses alheios. 
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Fernando Santomauro retomou a discussão de como as cidades poderiam retomar o Programa 
de Cooperação Sul-Sul da SAF, idealizado com a ABC, para cooperação técnica Sul-Sul. Paula 
Ravanelli apontou este movimento do governo federal como pioneiro, ao prover investimento 
para que cidades brasileiras pudessem estabelecer acordos de cooperação técnica com outras 
cidades da América Latina e da África, no qual o Brasil era doador de cooperação, e não receptor.  

Pagamento das anuidades de redes de cidades 

Diversos questionamentos foram levantados acerca do pagamento das anuidades das redes de 
cidades, e muitos deles dirigidos ao FONARI. O objetivo foi o de obter soluções para os impasses 
apresentados por cada prefeitura. Em geral, as restrições aparecem quando os processos de 
pagamento passam pelos departamentos jurídicos das diversas prefeituras e governos 
estaduais. A questão da retenção do imposto de renda continua sendo o grande problema, além 
da alta das moedas nas quais, em geral, são feitos estes pagamentos. Paulo Guerra apontou 
quais eram as duas principais dúvidas levantadas na última Reunião Ordinária do FONARI, uma 
referente à cobrança sobre a transferência financeira e outra sobre a incidência do imposto de 
renda. A questão da cobrança sobre a transferência financeira depende do acordo que cada 
prefeitura tem com o seu banco, como apontado por Diego Blanc. No caso de São Paulo, não 
há nenhum custo, mas este seria o caso particular de São Paulo. Todas as Prefeituras devem 
procurar o acordo que têm com suas respectivas instituições financeiras, de modo a saber 
se são justificadas ou não as cobranças de taxas sobre a transferência.  

O segundo ponto diz respeito a questão da incidência ou não do imposto de renda. O ente 
federado é imune ao imposto de renda, mas o contribuinte, neste caso a rede de cidades, não o 
é. A não incidência só poderia ser pleiteada pela rede de cidades, e não por um ente federado 
em seu nome.  Por estar sediada geralmente no exterior, o pagamento do imposto de renda não 
será feito pela rede de cidades, o que implica que o banco ou a administração pública façam o 
recolhimento, sendo mais indicado que o processo de recolhimento seja feito pela administração 
pública (município ou estado). Uma terceira questão se refere ao enquadramento legal que é 
dado à rede de cidades, determinando a porcentagem do imposto de renda recolhido. Como 
apontado por Anita Stefani, a alternativa da Prefeitura de São Paulo poderia funcionar como guia 
para as outras cidades, não de maneira vinculativa, mas para que as cidades com algum impasse 
pudessem ter um documento no qual se balizar. De acordo com explicação de São Paulo, 
contabilmente não faz diferença para a prefeitura o pagamento do IR, pois ele é retido e volta ao 
Tesouro Municipal. Entretanto, em termos de orçamento da Pasta, há uma diferença, pois o valor 
recolhido permanece no Tesouro Municipal. 

Ilustrando alguns de seus problemas e alternativas, Fernando Santomauro citou a dificuldade 
encontrada pelo Departamento de Tesouro de Guarulhos para o pagamento das anuidades de 
redes de cidades, já que não conseguem mapear como o dinheiro voltaria para a prefeitura. 
Rodrigo Corradi apresentou um método que ainda está em fase de testes na Prefeitura de Porto 
Alegre, no qual o pagamento das redes de cidades seria enquadrado dentro da lei que garante 
isenções de IR na promoção do Brasil no exterior. Com relação à imunidade tributária e à isenção 
do Imposto de Renda sobre a transações financeiras internacionais, Diego Blanc informou que a 
Prefeitura do Rio se pautava sobre os artigos 150 (VI-A) e 158 (I) da Constituição Federal de 
1988. Fernando Santomauro também levantou a possibilidade de que as redes de cidades 
pudessem fazer filiação com entidades municipalistas para resolver a questão do pagamento. 

Encaminhamentos: Prefeitura de São Paulo enviará e-mail à Prefeitura do Rio de Janeiro 
com a formalização do procedimento da Secretaria de Finanças de São Paulo. Após nova 
consulta do Rio de Janeiro, com base no e-mail de São Paulo, FONARI organizará um 
documento explicativo no qual os governos locais possam se basear para os processos 
de pagamento das anuidades de redes de cidades.  
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Prefeitura de Porto Alegre apresentará parecer da Secretaria de Turismo quanto à 
possibilidade de inclusão do pagamento das anuidades de redes de cidades como 
estratégia de promoção do Brasil no exterior, isentando-a do recolhimento do Imposto de 
Renda. 

 

Proposta Curso FONARI 

Mais comumente conhecidos como PRODOCs, os acordos de cooperação técnica com 
organizações internacionais podem melhorar o desenvolvimento de capacidades institucionais e 
de indivíduos, por meio de atividades de treinamento, consultoria, pesquisa aplicada e missões 
técnicas, mobilizáveis em escala mundial a partir do amplo espectro de organismos 
internacionais com atuação em praticamente todas as áreas do conhecimento. Há vários 
questionamentos dentro das diferentes administrações sobre qual a melhor maneira de se 
firmarem estes acordos. Pensando nisso, o FONARI convidou a ABC/MRE, a SAF/SRI e diversas 
organizações internacionais (OEI, PNUD, UNESCO, ONU-HABITAT, UNOPS) para explicarem 
as possibilidades e vantagens dos acordos de cooperação técnica internacional. A ideia é 
oferecer um curso de 2 dias para que os membros do FONARI e gestores da administração 
pública possam conhecer as áreas de atuação das diferentes Organizações internacionais e 
entender o arcabouço legal destes processos. 

São Paulo informou algumas opções de datas para o curso e não houve objeção por parte das 
demais cidades. O curso ocorrerá nos dias 28 e 29 de maio de 2015. 

Apresentação dos Colóquios M-SUR 

Para apresentação dos Colóquios M-SUR, Vicente Trevas abordou como a cidade de São Paulo, 
no século XXI, se tornou um grande de laboratório, principalmente devido ao seu tamanho (11 
milhões de habitantes na cidade e outros 9 na região metropolitana). Apesar de possuir uma 
realidade específica, a cidade é território de observações de todos os processos urbanos 
contemporâneos. Em todo o mundo, as cidades cresceram e se reproduziram formatando 
desigualdades e segregações sócio espaciais, trazendo à tona o padrão expresso na relação 
casa-grande e senzala. 

Tendo em mente estas questões, CEPAL e PMSP promoverão e organizarão os MSUR – 
Colóquios Sul-Americanos sobre Cidades Metropolitanas. Os Colóquios MSUR têm por 
objetivos indagar sobre problemas comuns que acometem nossas metrópoles, assim como 
construir consensos sobre formas de mitigar e superar esses problemas. Perseguir esses 
objetivos é pré-condição para estabelecer uma nova agenda de governo de nossas metrópoles, 
fundada em um novo paradigma de desenvolvimento urbano, na sustentabilidade, na cidadania 
e no bem-estar.  
 
Serão ao total 4 colóquios, assim distribuídos: 
 

 27 e 28/abril, em Santiago 

 8 e 9/junho, em São Paulo 

 Agosto, em Quito 

 28 e 29/setembro, em Montevidéu 
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Mercocidades 

Com a participação de Jorge Rodríguez, foi dado um breve histórico da rede, que cumpre 20 
anos em 2015. Hoje são 293 cidades que integram Mercocidades, iniciativa que foi iniciada com 
apenas 12 cidades. Remetendo à representação latino-americana na CGLU, Jorge Rodríguez 
comentou como a rede Mercocidades esteve desde o início envolvida em sua fundação. 
Inicialmente, a participação permitida dentro da CGLU era de apenas uma rede regional, sendo 
a FLACMA a representante da América Latina. Entretanto, durante as últimas reuniões, outras 
redes regionais também passaram a ter participação na CGLU. Espera-se, que para o V 
Congresso Mundial de CGLU (Bogotá, 2016), haja um consenso sobre a representação latino 
americana na rede. Há uma realidade na América Latina que não está representada em uma 
única organização, afirmou Jorge Rodríguez, mencionando as redes REDCISUR, FLACMA e 
MERCOCIDADES. A não definição de qual rede regional representa todo o continente acabou 
por resultar, durante a assinatura de um convênio da CGLU com a UE, que a América Latina 
fosse o único continente a não receber um investimento financeiro parte do acordo.  

Para Sergio Barrios, o momento pelo qual passa a rede Mercocidades é de grande articulação 
com as cidades brasileiras, trazendo a necessidade de se gerarem mecanismos para o debate 
sobre as especificidades das políticas públicas de internacionalização. A rede Mercocidades é 
uma oportunidade para que essa articulação nacional da cidades seja expandida para o Mercosul 
e para o mundo.  

Tatiane de Jesus comentou brevemente algumas atualizações da FLACMA, tendo em vista que 
o presidente da CNM é vice-presidente da FLACMA e vice-presidente da CGLU para a América 
Latina. A agenda dos próximos eventos da rede será compartilhada com os membros do 
FONARI. 

Para Anita Stefani, devem-se levar estas discussões de cunho mais político para o espaço do 
FONARI. Nem todas as cidades presentes são membros da CGLU, mas acredita-se que é 
necessário que mais cidades façam parte desta discussão, já que as redes de cidades são 
fundamentais nos processos dos eventos internacionais que acontecem até o final de 2016. 
Encerrando a discussão sobre a rede Mercocidades, Leonardo Barchini reforçou as datas da 
Cúpula de Mercocidades, apontando o desafio de se fazer um evento de sucesso como o de 
Rosário. São Paulo assumirá a Secretaria Executiva da rede a partir do evento que acontece nos 
dias 09, 10 e 11 de novembro de 2015, em São Paulo.  

Encaminhamentos: Como sugestão da CNM, FONARI avaliará possibilidade de diálogo 
com a UNACLA. 

CNM compartilhará agenda de atividades da FLACMA com o FONARI, para 
redirecionamento aos membros do Fórum. 

 

Estatuto do FONARI e Eleições para Coordenação 

Com as eleições para a coordenação do FONARI se aproximando, discutiu-se internamente à 
Prefeitura de São Paulo o papel ativo na Coordenação do Fórum e a necessidade de que outras 
cidades possam assumi-lo. A agenda internacional da Prefeitura de São Paulo será bastante 
intensa para o próximo ano e a cidade não será candidata à reeleição da coordenação do 
FONARI. 

mailto:cord.fonari@gmail.com


 
 

 

 
Secretaria Municipal de Relações Internacionais e Federativas 

Prefeitura de São Paulo 
Telefone: +55 11 3113 8521 

E-mail: cord.fonari@gmail.com 

Quanto ao Estatuto, discutiu-se em reunião se o FONARI deve ter estrutura jurídica própria e 
buscar financiamento de forma mais independente, ou se optará por manter o formato de 
discussão mais político na articulação de cidades e dos gestores de Relações Internacionais. A 
mudança do estatuto deve estar atrelada à nova gestão do Fórum e será a catalisadora da 
mudança pretendida, reforçou Leonardo Barchini. 

Para Luciano Jurcovichi, a questão do estatuto vem sendo discutida nos últimos anos, com a 
agregação de novas cidades que, aos poucos, começam a se integrar ao FONARI. A valorização 
da gestão municipal e estadual através das Relações Internacionais tem sido a meta do Fórum. 
Devemos ter um termômetro com base em outros fóruns, os institucionalizados e os que 
continuam funcionando como grupos de gestores, e a partir daí aprofundar a discussão sobre se 
ter um estatuto vai contribuir ou não para o objetivo que queremos do FONARI. Osasco acredita 
que a burocratização possa vir a afastar as cidades que agora estão se agregando ao FONARI. 

Já Célia Sacramento acredita na experiência de entidades que nasceram de congressos ou 
outras atividades, e que posteriormente foram formalizadas. Com a mudança das gestões, muito 
do histórico é perdido. De acordo com Rodrigo Corradi, é importante a formalização jurídica do 
FONARI, pois se queremos continuar o trabalho do internacionalista como elemento fundamental 
da administração pública, devemos partir de uma estrutura formalizada. Há necessidade de 
solidificar e dar importância ao papel do gestor de Relações Internacionais, e a solidificação do 
Fórum seria um estratégia interessante para os anos que seguem. 

Encaminhamentos: FONARI enviará e-mail para os demais membros a fim de retomar a 
discussão sobre a possibilidade de uma gestão anual do FONARI para o ano de 2016, 
voltando a uma gestão bianual a partir de 2017 incluso.  

FONARI encaminhará última versão do novo estatuto do FONARI para fomentar a 
discussão que deve ser votada na última Reunião Ordinária de 2015. Três votações 
deverão acontecer na próxima reunião do FONARI: i. mandato de 1 ou 2 anos; ii. próxima 
coordenação do Fórum; iii. adoção de novo estatuto. 

Apresentação We-GO 

“World e-Governments Organization of Cities (WeGO)”. Trata-se de rede de municípios que 
cumpre o papel de unir cidades e governos locais para a promoção da governança eletrônica e 
da transparência da administração pública, atuando ainda no fomento de relações e parcerias 
com organismos internacionais multilaterais. 

Esta rede assume como missão: o compartilhamento de boas práticas de governo aberto; o 
combate à exclusão digital das cidades e populações vulneráveis; o fomento ao uso das 
Tecnologias da Comunicação e da Informação para tornar a administração pública mais 
transparente e eficiente e, por fim, a promoção de intercâmbios e cooperação entre cidades e 
outros parceiros. A fim de concretizar esses objetivos, a rede atua por meio de treinamento para 
servidores, provisão de consultorias e de metodologias e, também, apoiando a participação das 
cidades-membros em organizações internacionais, como o Banco Mundial e a ONU. A WeGO 
conta hoje com 69 cidades que são membros plenos e 7 cidades como membros associados, 
sendo São Paulo e Porto Alegre as únicas cidades brasileiras.  
 

Informes 
 
Nelcivone Melo: A cidade de Goiânia ainda não tem estrutura de Relações Internacionais, mas 
está em curso processo de reforma administrativa que cria a Assessoria de Relações 
Internacionais ligada à Secretaria de Governo. 
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Paula Ravanelli Losada: Relato da Reunião do FCCR, voltada aos coordenadores nacionais e 
coordenadores dos comitês de municípios. O tema da Migração transfronteiriça esteve entre os 
principais assuntos discutidos, trazendo o exemplo de experiências de consórcios que estão 
sendo feitos nas fronteiras brasileiras. A SAF/SRI está apoiando a criação desses consórcios, 
mas reforça que ainda não existe legislação que permita a participação do governo local de outro 
país no consórcio. Paula Ravanelli também comentou a participação de Eduardo Moreno, Diretor 
de Pesquisa do ONU-HABITAT, que fez uma apresentação sobre a HABITAT III. Sua 
participação visou a sensibilizar uma atuação conjunta dos países do Mercosul para a 
Conferência, que acontece em 2016. De acordo com SAF, o Governo Federal está ciente de que 
no próximo ano haverá uma agenda internacional bastante importante para municípios e 
estados, identificando a necessidade dos governos locais participarem ativamente no debate 
acerca do desenvolvimento urbano. Mais de 80% da população da América Latina é urbana, e, 
portanto, no nosso continente discutir desenvolvimento é discutir essencialmente o 
desenvolvimento urbano e a qualidade de vida nas cidades, reforçou a assessora especial da 
SAF/SRI.  

Eduardo Prates Octaviani Bernis: Reforçou o interesse da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
em participar do FONARI e de como as Relações Internacionais são extremamente positivas 
para a gestão e para o cidadão, principalmente nas regiões metropolitanas. E informou também 
que o ex-Secretário Adjunto de Relações Internacionais de Belo Horizonte, Rodrigo Perpétuo, 
não mais exerce essa função na referida Prefeitura. Rodrigo Perpétuo é agora Chefe da 
Assessoria de Relações Internacionais do Governo do Estado de Minas Gerais. 

Eventos 

 

- Cúpula de Mercocidades: 9 a 11 de novembro, em São Paulo (durante o evento ocorrerá 
também a Assembleia Geral do FONARI); 

- III Oficina "Diálogos Sobre a Agenda Pós-2015": 4 e 5 de maio, em Brasília. 

 

Decisões da Atividade: 

 

1. Prefeitura de São Paulo enviará e-mail à Prefeitura do Rio de Janeiro com a formalização 
do procedimento da Secretaria de Finanças. Após nova consulta do Rio de Janeiro, com 
base no e-mail de São Paulo, FONARI organizará um documento explicativo no qual os 
governos locais possam se basear para os processos de pagamento das anuidades de 
redes de cidades. Documento explicativo será apresentado ao Ministério da Fazenda. 

2. Prefeitura de Porto Alegre apresentará parecer da Secretaria de Turismo quanto à 
possibilidade de inclusão do pagamento das anuidades de redes de cidades como 
estratégia de promoção do Brasil no exterior, isentando-a do recolhimento do Imposto 
de Renda. 

3. Como sugestão da CNM, FONARI avaliará a possibilidade de estabelecer diálogo com 
a UNACLA. 

4. CNM compartilhará agenda com o FONARI, para direcionamento aos membros do 
Fórum. 

5. FONARI enviará e-mail para os demais membros a fim de retomar a discussão sobre a 
possibilidade de uma gestão anual do FONARI para o ano de 2016, voltando a uma 
gestão bianual a partir de 2017 incluso. FONARI encaminhará última versão do novo 
estatuto do FONARI para fomentar a discussão que deve ser votada na última Reunião 
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Ordinária de 2015. Três votações acontecerão na próxima reunião do FONARI: i. 
mandato de 1 ou 2 anos; ii. próxima coordenação do Fórum; iii. adoção de novo estatuto. 

Observações: 
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