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 REGISTRO DE ATIVIDADE 
 
 

Título da atividade:  

Reunião Ordinária do FONARI 

Data: Hora: Local: 

10/11/2014 13:00 Campinas, SP 

 
 

Contexto da atividade: 

 
Reunião Ordinária do FONARI durante 66ª Reunião da FNP.  
 

Participantes da atividade: 

 

Nome  Cidade Cargo 

Leonardo Barchini São Paulo 
Secretário de Relações 

Internacionais e 
Federativas 

Anita Stefani São Paulo Coordenadora 

Paulo Guerra São Paulo Assessor 

Fernando Santomauro Guarulhos Coordenador 

Jairo Jorge Canoas Prefeito 

Deise Martins Canoas 
Secretária de Relações 

Internacionais 

Mariana Nascimento FMDV Representante Brasil 

Marco Casimiro Estado do RJ 
Assessor Chefe de 

Cooperação Internacional 

Kjeld Jakobsen Contagem Consultor 

Luciano Jurcovichi Costa Osasco Coordenador 

Roberto Trevas Jaboatão dos Guararapes Assessor Especial 

André Bonini Limeira Assessor  

Ana Paula de Déa São Luís Assessora Especial 
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Tatiane de Jesus 
Confederação Nacional dos 

Municípios - CNM 
Assessora Internacional 

Sandra Fernandes Nord-Pas-De-Calais 
Responsável Cooperação 

NPDC-Brasil 

Reinaldo de Freitas São Paulo Coordenador 

Mariana Campello Recife 
Gerente de Relações 

Internacionais 

Marconde Carvalho de Noronha Estado do AM Assessor 

Diego Blanc Rio de Janeiro Assessor 

Ana Carolina Lorena Brasília - SAF/SRI Assessora 

Júlia Magalhães São Paulo Coordenadora 

Bárbara Ellynes Silva Osasco Estagiária 

Vicente Trevas São Paulo 
Secretário Adjunto de 

Relações Internacionais e 
Federativas 

Paula Ravanelli Losada Brasília - SAF/SRI Assessora 

Everton Frask Lucero Brasília - MRE 
Chefe da Divisão de Clima, 

Ozônio e Segurança 
Química 

 

 
 

Principais assuntos tratados: 

 

1) Agenda Pós-2015: Mudanças Climáticas, Habitat III e ODS: Informes sobre o estado 
da arte, posição brasileira e perspectivas.  

Para o Chefe da Divisão de Clima, Ozônio e Segurança Química do Ministério das Relações 
Exteriores, Ministro Everton Frask Lucero, a Habitat III é o primeiro grande evento com foco 
nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS). O tema tem tido avanço 
substantivo, pois substituirá os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Há, 
contudo, inflexão no modo como estão sendo construídos os ODS, reforçando a posição 
de alguns países de que não devem ser colocadas apenas metas para países em 
desenvolvimento, mas objetivos globais que incluam também os países desenvolvidos.  

No âmbito do governo federal, o ministro citou as 13 sessões realizadas para discussão 
dos ODS, as quais contaram com forte participação de 27 ministérios, da sociedade civil e 
de governos locais. Existe um esforço para desenvolver indicadores que acompanhem os 
níveis destes objetivos e seus meios de implementação, apontou Lucero. Mais do que 
declarações retóricas, os ODS devem ter bases concretas, e atingir este resultado só se 
torna possível com a participação dos municípios. A importância desta participação está no 
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fato de que os municípios devem atingir até 2030 a garantia de habitação, transporte e 
promoção de espaços seguros, além da redução do impacto ambiental negativo per capita 
(apenas para citar alguns dos objetivos que dizem respeito às cidades). Estas ações só 
terão sucesso se forem implementadas no âmbito local, o que corrobora para a cada vez 
mais necessária conexão entre política externa e governos locais. Ressaltou-se ainda que 
o ODS número 11 (o ODS Urbano) ainda não é consenso entre os países. 

No que concerne à Agenda de Desenvolvimento, Lucero destacou a tentativa de 
“securitização” dos países doadores, ou seja, a inclusão de apoios que fazem a missões de 
paz como contribuições de desenvolvimento. Deve haver uma revisão do método contábil 
desta agenda, pois esta manobra acaba por tirar o foco da inclusão social e do 
desenvolvimento sustentável e tem se configurado como uma tendência dos países 
doadores, reforçou o ministro. 

Para as questões de mudanças climáticas, mencionou-se a forte preparação do governo 
federal para a COP 20, que acontecerá em Lima (penúltimo evento antes do 
estabelecimento de um novo acordo global sobre mudanças do clima, que substituirá o 
Protocolo de Kyoto). O Protocolo de Kyoto teve seu prazo prorrogado até 2020, período 
conhecido como Segundo Período de Compromisso de Kyoto. Lucero ressaltou que um 
dos principais problemas referentes a este protocolo é o fato de ele não ter caráter universal. 
Há, por parte da comunidade internacional, um esforço na busca de uma nova alternativa 
ao acordo vigente e que deverá ser discutida na COP 21 em Paris. No caso do Brasil, a 
participação brasileira foi brevemente contextualizada, mencionando-se o processo de 
preparação interna com a ampliação da base de consulta doméstica. 

Para que haja mais ambição por parte dos países neste novo acordo, desde 2013 países 
foram convidados a fazer consultas amplas no nível doméstico e em diferentes âmbitos. A 
participação do Itamaraty se dá por meio de pesquisas online e reuniões presenciais, por 
exemplo, e uma delas é dedicada a entes federativos. Um relatório da contribuição nacional 
deverá ser concluído até o meio do ano de 2015, antes da COP 21, e esta contribuição 
consistirá não só da mitigação de efeitos, mas também do aporte de experiências 
(mitigação e adaptação são componentes essenciais deste novo acordo). Outra questão 
amplamente discutida para a COP 21 é a de quais compromissos cada país está disposto 
a aceitar, já que países em desenvolvimento contestam que ações de mitigação podem 
prejudicar seus crescimentos (e em muitos deles ainda há preocupações com, por exemplo, 
a geração de empregos). 

Para a representante da Subchefia de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações 
Institucionais da Presidência da República, Paula Losada, foram abordados temas sobre 
como podemos criar uma melhor participação das cidades brasileiras para a Agenda Pós-
2015 e o papel da SAF e do FONARI neste desafio.  

Para a assessora da SAF/SRI/PR, o objetivo com os ODS é o da construção de novos 
desafios para uma sustentabilidade mais plena, inclusive para os países desenvolvidos. A 
questão da sustentabilidade foi bastante discutida na Rio 92, e depois na RIO+20, mas 
atualmente não se trata somente da questão ambiental, pois passa a englobar o aspecto 
econômico e social. A urbanização sustentável torna-se cada vez mais pertinente, já que 
atualmente 50% da população mundial vive em cidades. No caso do Brasil, o país já conta 
com 80% de sua população urbana e ganha destaque ao sofrer as consequências de uma 
urbanização rápida e não controlada. Desta forma, torna-se difícil falar de sustentabilidade 
sem mencionar a questão da urbanização, apontou Losada.  
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Losada também ressaltou a tarefa desafiadora quando se fala na adoção universal de 
objetivos, metas e indicadores dos ODS. Há, dentro dos processos dos ODS, um 
movimento internacional que busca a inclusão do objetivo específico (urbanização 
sustentável), e cidades brasileiras têm pedido que seja a feita a discussão para criação de 
uma posição Brasil com base na posição das cidades. 

No que concerne à Habitat III, Losada ressalta a importância de que países criem comitês 
nacionais para a elaboração de um relatório nacional que conte com a participação dos 
governos subnacionais. No caso brasileiro, os municípios serão representados no Conselho 
das Cidades pelas três entidades nacionais, CNM, FNP e OBM, além de outras entidades 
setoriais. Para a elaboração de subsídios para o relatório nacional, a proposta brasileira é 
a de criação de um documento que analise o processo de urbanização e os avanços 
corridos nas últimas duas décadas. Estes relatórios deveriam ser entregues em 2013, mas 
houve um pedido dos países para que a nova data seja anterior à Prepcom II, em abril de 
2015. A assessora Paula Losada também mencionou que o Conselho das Cidades 
programou um cronograma dos encontros do grupo e previu a realização de um seminário 
(para janeiro de 2015), no qual pretende colocar em discussão o documento básico que 
será entregue. Além deste documento básico, também haverá a criação de um documento 
mais profundo com os desafios cumpridos e em aberto. 

Losada parabenizou a posição do Brasil na primeira Prepcom, na qual foi defendida a 
participação de governos locais com o intuito de dar mais protagonismo às cidades, e 
lembrou que o Brasil, com o apoio do G77, apoiou a candidatura de Quito para a próxima 
Habitat.  

Para o Secretário Adjunto de Relações Internacionais e Federativas da Prefeitura de São 
Paulo, Dr. Vicente Trevas, deve haver por parte das cidades e demais governos 
subnacionais um engajamento na lógica do diálogo nacional e das redes internacionais de 
cidades quando o tema é mudanças climáticas, o que ajudaria na mobilização dos 
operadores locais (secretarias municipais e estaduais envolvidas com o tema).  

Para Trevas, um dos papéis dos municípios neste tema é o de construir coletivamente a 
participação brasileira na Habitat III. A interação e articulação das cidades foi pequena na 
Habitat I, em 1976, com participação pouco expressiva dos prefeitos, apontou o secretário. 
Já na Habitat II, em 1996, houve na primeira semana a realização de conferências 
específicas, incluindo uma das autoridades locais (nas quais as cidades colaboravam com 
uma agenda de boas práticas – na ocasião, 20 boas práticas foram apresentadas, com 
base em uma seleção do governo).  

Para que as cidades e estados possam ter uma participação mais forte em 2016, as 
maneiras de atingir este fim devem ser questionadas. A via das boas práticas – modelo 
adotado em 1996 - precisa ser revista, já que muitas das boas práticas não se mostraram 
sustentáveis a longo prazo. Essa mesma agenda não será suficiente nos enfrentamentos 
dos novos desafios da sociedade urbanizada, motivo pelo qual devemos participar tendo 
como ponto de partida uma versão inicial de plataforma estratégica de nossas cidades, 
aumentando o diálogo nacional e construindo uma posição brasileira, apontou Trevas.  

Em sua conclusão, o Secretário Adjunto reforçou que a nova ordem mundial requer um 
espaço para a agenda das cidades e das autoridades regionais na Habitat III. Se a agenda 
do mundo do trabalho e do mundo empresarial já foram incorporadas, é chegado o 
momento de uma agenda voltada para as questões das cidades. Se ainda existe uma 
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disputa na compreensão da contribuição das cidades para o processo, deve-se ter como 
ponto de partida o fato de que governamos e vivemos em cidades inacabadas e desiguais 
e de que devemos superar estes desafios.  

Para o Secretário de Relações Internacionais e Federativas da Prefeitura de São Paulo, 
Leonardo Barchini, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) deveria contar com a ajuda 
das cidades para subsidiar o governo nas discussões da Habitat III e dos ODS. Aponta 
Barchini que, desde 2008, pela primeira vez a população nas cidades ultrapassou a 
população vivendo nos campos. Neste mesmo ano, houve a maior crise do capitalismo dos 
últimos tempos (que se deveu principalmente ao financiamento das moradias). Estes dados 
ajudam a comprovar a importância das cidades mundialmente e dentro de seus países e 
reforçam a importância de se contar com as cidades como parte da delegação dos países 
nas discussões do Habitat III.  

2) Marco Jurídico da Cooperação Internacional Descentralizada – Informe sobre a 
proposta de Decreto. Agenda SAF e FONARI.  

Paula Losada, assessora da Subchefia de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações 
Institucionais da Presidência da República, apresentou durante Reunião Ordinária do 
FONARI a proposta de Decreto Presidencial de Cooperação Internacional Descentralizada. 
No que concerne às tentativas de regulação da Cooperação Internacional Descentralizada 
(Proposta de Emenda Constitucional e Iniciativa de Lei), duas propostas já tinham sido 
rejeitadas, lembrou Losada. Desta forma, optou-se por elaborar uma normativa mais 
simples, dada a compreensão de que qualquer regulação poderia ser encarada como uma 
limitação. 

A estratégia encontrada pela SAF/SRI/PR foi a de regulamentar o papel dos órgãos federais 
em relação as ações de cooperação internacional descentralizada praticadas pelos entes 
subnacionais. O Decreto proposto tem dois capítulos bastante objetivos, um que diz 
respeito aos procedimentos da cooperação técnica internacional, e outro que cria um fórum 
de gestores da cooperação internacional descentralizada para discussão de diretrizes. 
Diferentemente do FONARI (que é um espaço político), este esse seria um fórum da 
estrutura do governo nacional, no qual o FONARI estaria representado. 

Para dar voz à proposta de decreto, decidiu-se em reunião que o FONARI enviaria sugestão 
da proposta de Decreto Presidencial de Cooperação Internacional Descentralizada para 
que as cidades pudessem ter acesso ao documento e expressassem seus posicionamentos 
frente a proposta. Se a maioria estiver de acordo com a proposta, o FONARI escreverá 
ofício de apoio. 

3) Mercocidades: estratégias e participações 

Tendo em vista a importância da rede Mercocidades e o fato de muitas das cidades 
presentes terem participado de encontros, coordenado ou subcoordenado unidades 
temáticas da rede, durante a Reunião Ordinária do FONARI discutiu-se a candidatura de 
São Paulo à Secretaria Executiva e as participações e opiniões do demais presentes. 

Cidade de São Paulo: a cidade se candidatou para o cargo de Secretaria Executiva e pediu 
o apoio das outras cidades presentes. Este é um cargo de voz e expressão internacional, 
que se constitui em um dos objetivos da cidade, ressaltou a coordenadora Anita Stefani. A 
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candidatura da cidade também pode ser encarada como uma candidatura brasileira, pois 
tem também o objetivo de representar interesses comuns.  

Stefani reforçou o interesse de São Paulo em entender como estava sendo a atuação das 
cidades na rede Mercocidades, quais eram as unidades temáticas de interesse e quais 
eram os pontos críticos e positivos. Apesar de ter se candidatado à Secretaria Executiva da 
rede, São Paulo optou por ter uma visão holística do evento e não se candidatou a nenhuma 
unidade temática (UT). 

Cidade de Canoas: de acordo com a Secretária de Relações Internacionais, Deise Martins, 
é papel da rede incentivar, além da participação de cidades brasileiras, a adesão e 
participação de cidades colombianas e venezuelanas.  Devemos debater temáticas que são 
prioridades das cidades brasileiras, por meio de uma participação mais articulada, completa 
a secretária. A rede encontra-se bastante despolitizada e carece de um trabalho de 
integração política. Além disso, a cidade sugere uma mudança sistemática no formato das 
reuniões, de modo que a parte técnica possa ser discutida separadamente da parte política. 
Atualmente, Canoas coordena a UT de Participação. 

Cidade de Guarulhos: de acordo com a cidade de Guarulhos, houve esvaziamento político 
do espaço, restando pouca participação dos prefeitos. Devemos, completa o coordenador 
Fernando Santomauro, prezar pela ocupação política da rede. Atualmente, Guarulhos 
subcoordena a UT de Educação. 

As cidades de Jaboatão dos Guararapes e de São Luís não se candidatarão a nenhuma 
UT, apontaram Roberto Trevas e Ana Paula de Déa, assessores internacionais das duas 
prefeituras, respectivamente. 

Cidade de Osasco: membro do conselho em 2014 e atual subcoordenadora da UT de 
Desenvolvimento Local e da UT de Desenvolvimento Urbano, a cidade, representada pelo 
coordenador Luciano Jurcovichi, reforça o apoio à candidatura única de São Paulo, 
sugerindo que seja levada à comissão a questão da politização do espaço, criando um 
processo de mobilização dos prefeitos e prefeitas. 

Cidade de Contagem: a cidade é membro de Mercocidades e a atual gestão participará da 
Cúpula em Rosário, mas sem a participação em UT particular. De acordo com o consultor 
Kyeld Jakobsen, Mercocidades é atualmente a rede mais importante para Contagem, dada 
a realidade do município. 

Para o Dr. Vicente Trevas, a participação nas redes de cidades, em especial a rede 
Mercocidades, enfrenta o desafio que é a ausência de continuidade das gestões. A cidade 
de São Paulo, reforça Trevas, tem entre seus objetivos dar mais importância e retomar a 
politização da rede Mercocidades com a Secretaria Executiva. Devemos revisitar o tema da 
Secretaria Permanente, fazendo com que a gestão de Rosário seja uma gestão transitória 
no processo de politização. Além disso, a rede não tem dado potência ao Foro Consultivo 
de Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos do Mercosul – FCCR, 
papel que devemos retomar.  

4) Pagamento das anuidades de redes internacionais: cobrança de imposto de renda 
sobre as transferências (pauta sugerida pelas cidades de Guarulhos e de Belo 
Horizonte) 
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Um problema comumente enfrentado pelos municípios que participam de redes cidades é 
o pagamento das anuidades. As cidades de Guarulhos e Belo Horizonte propuseram uma 
discussão acerca dos métodos de pagamentos utilizados pelas cidades presentes na 
reunião. A cobrança de taxas bancárias e de Imposto de Renda refletem-se como os 
principais desafios, mas é sabido que não se pode cobrar imposto das cidades, já que os 
entes federados gozam de imunidade tributária.  

De acordo com Fernando Santomauro, o pagamento de anuidades das redes de cidades 
em Guarulhos tem sido um problema recorrente. Há a cobrança de taxas por parte do Banco 
do Brasil, mas ao mesmo tempo o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo diz que a 
cobrança é indevida.   

Para a cidade de São Paulo, uma maneira de evitar que os pagamentos não sejam 
interrompidos é a de se acrescentar o valor do Imposto de Renda ao valor da anuidade, 
justificando que o valor pago é maior que o valor da anuidade. O intuito é o de que a rede 
receba o valor integral da anuidade após o recolhimento do Importo de Renda. Este 
imposto, entretanto, voltaria ao Tesouro da Prefeitura.  

Apesar da solução apresentada por São Paulo, outras cidades presentes justificaram que 
o mapeamento deste retorno de Imposto de Renda ao município é difícil. Desta forma, cabe 
à cidade de São Paulo verificar com o Tribunal de Contas do Município de São Paulo o 
passo a passo utilizado para pagamento das anuidades das redes internacionais e 
compartilhar esta informação com os demais membros do FONARI. 

Para Kjeld Jakobsen, consultor representante da cidade de Contagem, em sua passagem 
pela Central Única de Trabalhadores (CUT) teve que lidar com o mesmo problema. Foi 
necessário procurar o Ministério da Fazenda, disse Jakobsen, cuja diretriz é a de que os 
bancos não podem recolher este imposto. A ação dos bancos, portanto, seria uma decisão 
unilateral, já que não há orientação governamental para tal ação.  

Tendo as considerações das demais cidades presentes sido expostas, o FONARI fará 
proposta de minuta para enviar ao Ministério da Fazenda, apresentando os problemas 
enfrentados pelas cidades no pagamento das redes internacionais e requerendo um 
documento de apoio que justifique o não pagamento de taxas e/ou impostos. 

5) Cooperação França-Brasil 

Sandra Fernandes, representante do Grupo País Brasil junto à CUF (Cités Unies France), 
participou da Reunião Extraordinária do FONARI para apresentação da Cooperação 
França-Brasil. Em breve explanação, Sandra apresentou as metas em torno da cooperação 
entre regiões da França e regiões do Brasil e os casos bem sucedidos de cooperação 
técnica, como é o do Estado de Minas Gerais com a região de Nord-Pas-De-Calais e o da 
cidade de Canoas com a cidade de Nanterre. 

Com o intuito de fortalecer o relacionamento com cidades e estados brasileiros, o Grupo 
País Brasil demonstrou interesse em participar da próxima reunião do FONARI, durante o 
III Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS) entre 7 e 9 de 
abril de 2015. 
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Decisões da Atividade: 

 

1. Proposta de Decreto Presidencial de Cooperação Internacional Descentraliza: 
FONARI enviará sugestão da proposta de Decreto Presidencial de CID para que as 
cidades possam ter acesso ao documento e expressem seu acordo. Se a maioria 
estiver de acordo, FONARI escreverá ofício de apoio. 

2. Próxima Reunião Ordinária do FONARI: Durante o III Encontro dos Municípios 
com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS), entre 7 e 9 de abril de 2015. 

3. Pagamento de Anuidades: Prefeitura do Rio de Janeiro compartilhará maneira 
encontrada para pagamento das redes de cidades. 

4. Pagamento de Anuidades: FONARI fará proposta de minuta para enviar ao 
Ministério da Fazenda. Também verificará com o Tribunal de Contas do Município 
de São Paulo o passo a passo utilizado para pagamento das anuidades das redes 
internacionais. 
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