
 

 

 

 

 

FONARI/ ATA Nº 01/2011 

 

REUNIÃO DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS E GESTORES MUNICIPAIS DE 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

Realizou-se na cidade de Foz do Iguaçu, nos dias 17 e 18 de outubro de 2011, a reunião do 

Fórum de Secretários e Gestores Municipais de Relações Internacionais (FONARI) no 

âmbito da 60ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Na ocasião, 21 

participantes estiveram presentes. 

 

A Lista de Participantes consta como ANEXO I. 

 

 Apresentação dos resultados do Colóquio sobre Cooperação Descentralizada – 

Alberto Kleiman, Chefe da Assessoria Internacional da Subchefia de Assuntos 

Federativos da Secretaria de Relações Institucionais (SAF), da Presidência da 

República. 

 

Nos dias 10 e 11 de outubro, a SAF promoveu, em conjunto com o Fórum das Federações e 

o Instituto de Políticas Econômicas Aplicadas (Ipea), o Colóquio Federativo “Cooperação 

Internacional Descentralizada: marco legal e mecanismos institucionais”. O evento permitiu 

e estimulou a articulação entre os entes federativos e o diálogo com vistas a aperfeiçoar os 

instrumentos existentes do modelo brasileiro, através do intercâmbio de experiências e de 

boas práticas. 

 

Durante o Colóquio, a SAF e a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) assinaram um 

acordo de cooperação e lançaram o Programa de Cooperação Descentralizada, que visa 

financiar e apoiar projetos de estados e municípios que tenham como foco a cooperação 

Sul-Sul. Os documentos da reunião estão disponíveis através do link: 

http://www.portalfederativo.gov.br/bin/view/Inicio/CooperacaoInternacionalFederativa. 

 

 Apresentação da 16ª Cúpula da Rede Mercocidades 

 

O Coordenador da Secretaria Executiva (SE) da Rede Mercocidades e Secretário Municipal 

Adjunto de Relações Internacionais da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Rodrigo 

Perpétuo, destacou o trabalho que a SE, coordenada pela PBH, tem desenvolvido até o 

período, e convidou os participantes da reunião para a 16ª Cúpula da Rede, que vai 

acontecer entre os dias 30 de novembro e 02 de dezembro em Montevidéu (Uruguai). 

 

 Apresentação do 10º Congresso Mundial da Rede Metropolis, Daniely Votto, 

Coordenadora de Relações Internacionais da Prefeitura de Porto Alegre. 

 



        

  
 

 

 

O 10º Congresso Mundial da Metropolis “Cidades em Transição” irá ocorrer em Porto 

Alegre (Rio Grande do Sul) entre os dias 23 e 26 de novembro, e possibilitará a exposição 

de relatos e sugestões de cidades que estão passando por processos de transição 

democrática.  Para mais informações: http://portoalegrecongress2011.metropolis.org/pt-br 

Durante a apresentação, comentou-se sobre o processo eleitoral da rede “Cidades e 

Governos Locais Unidos (CGLU)” para Secretário Geral, e sugeriu-se uma movimentação 

do FONARI em apoio ao candidato brasileiro José Fogaça para o cargo. A Secretaria 

Executiva da Rede Mercocidades, que apoiou a candidatura, encaminhará a carta enviada 

para a CGLU como um exemplo a ser seguido pelo Fórum. 

Informou-se também que Porto Alegre sediará o Fórum Social Mundial 2012, entre os dias 

24 e 29 de janeiro. 

 Apresentação do Congresso Mundial ICLEI 2012 – Patrícia Kranz, membro 

do Conselho do ICLEI, Ex Presidente ICLEI-Brasil 2004-2006, Secretariado para 

América Latina e Caribe (LACS)  

 

O Congresso Mundial do ICLEI vai ocorrer em Belo Horizonte, MG, entre os dias 30 de 

maio e 02 de junho de 2012, previamente à Conferência das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Sustentável, Rio+20. Dessa forma, ressaltou-se a importância de adesão 

das cidades participantes do FONARI ao movimento dos governos locais para a 

sustentabilidade. 

 

 

 Palestra: “Organização e Preparação da ONU para a Rio+20” – Alain 

Grimard, Diretor do Escritório da ONU-HABITAT para a América Latina e Caribe 

 

A palestra destacou a importância do Rio+20 para assegurar e renovar o compromisso 

político pelo desenvolvimento sustentável; avaliar o progresso alcançado até o momento e 

as lacunas existentes na implementação dos resultados e propostas das principais 

Conferências sobre desenvolvimento sustentável e enfrentar desafios novos e emergentes. 

Nesse sentido, o Congresso Mundial do ICLEI 2012, apresentado pela Patrícia Kranz, terá 

papel fundamental na Conferência Rio+20, no sentido de afirmar e potencializar o 

comprometimento dos governos municipais para com o desenvolvimento sustentável. 

 

 

 Detalhamento do plano de trabalho atual da coordenação 
o Comunicação 

Apontou-se e discutiu-se a necessidade de um plano de comunicação para o 

FONARI, que inclua um site, newsletter e calendário. Com relação ao primeiro, 

foi proposta a criação de um blog no wordpress, e, posteriormente, possibilidade 

de criação de um website. Daniely Votto (Porto Alegre) e Regina Borges 

http://portoalegrecongress2011.metropolis.org/pt-br


 

 

 

 

(Mauá) ficaram responsáveis pela apresentação de um plano, que abranja a 

criação do portal, e de contatar a IBM e a HP a título de assistência; Helena 

Monteiro (Governo do Estado de São Paulo) criará um grupo do Google para 

facilitar a comunicação; e Rodrigo Perpétuo (Belo Horizonte) ficou a cargo da 

newsletter quinzenal, de enviar os contatos do FONARI para Helena Monteiro, 

e ressaltou que todos os participantes do FONARI devem auxiliar na 

alimentação do blog/ website. 

 

o Institucionalização 

Para consolidar o processo de institucionalização do FONARI é necessário 

finalizar os instrumentos formais, como o Estatuto Social e o Regulamento 

Interno, a cargo na coordenação do FONARI. Para isso, faz-se igualmente 

necessário o estabelecimento de uma sede para o Fórum. Nesse tema, houve a 

candidatura de Brasília, São Paulo e Frente Nacional de Prefeitos para a mesma. 

Como forma de encaminhamento, Rodrigo Perpétuo solicitou que os 

representantes enviassem a candidatura formalizada para posterior análise, e que 

a Frente Nacional de Prefeitos verificasse a possibilidade de estabelecimento de 

sede juntamente com o escritório da mesma em Brasília. Nesses termos, a 

coordenação do FONARI também ficou responsável por consultar outras 

instituições. 

 

o Capacitação e qualificação 

Nesse tópico da agenda, Rodrigo Perpétuo informou a iniciativa de parceria 

entre o FONARI e a Associação Brasileira de Relações Internacionais (ABRI), 

com o objetivo de capacitar e qualificar gestores municipais de relações 

internacionais, e realizar/ apoiar eventos conjuntos, produção acadêmica e 

pesquisa. A proposta dessa parceria será enviada para os participantes da 

reunião. 

 

o Relacionamento com o Governo Federal 

Alberto Kleiman destacou a necessidade de reformulação do espaço para 

cooperação descentralizada, informou sobre a articulação entre a SAF e a 

Agência de Cooperação Brasileira (ABC) e sobre a possibilidade do Fórum 

desempenhar um papel de articulador no processo de cooperação internacional 

federativa. Na ocasião, a Frente Nacional de Prefeitos reforçou a importância de 

participação dos governos municipais nos colóquios federativos que são 

organizados pela SAF. Nesse sentido, convidou os participantes para mais um 

colóquio que ocorrerá no dia 25 de novembro, em Brasília. Mais informações: 

octf@fnp.org.br 


