
 

 

 

 

 
FONARI/ ATA Nº 02/2011 
 
REUNIÃO DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS E GESTORES MUNICIPAIS DE RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS 
 
Realizou-se na cidade de Porto Alegre, no dia 26 de novembro de 2011, a reunião do 

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

âmbito do 10º Congresso da Rede Metropolis. Na ocasião, 13 participantes estiveram 

presentes. 

 

A lista de participantes consta como ANEXO I. 

A programação consta como ANEXO II. 

O Estatuto aprovado consta como Anexo III. 

 

 Logomarca 

Foi debatida a questão da identidade visual e, após coletados novos aportes e sugestões, 

a proposta apresentada de logomarca do FONARI foi aprovada. 

 

 Estatuto 

Foi discutido o projeto de estatuto do FONARI e o mesmo foi aprovado desde que seja 

acrescentada aos artigos referentes aos Membros do Fórum a informação de que os 

representantes de Governos Estaduais e da Região Metropolitana das cidades já 

envolvidas são bem-vindos como participantes das atividades do Fórum, sem que 

necessariamente sejam considerados membros efetivos, conforme consta no artigo 13º 

do Estatuto.  

 

 Sede 

Foi analisado o assunto da sede do Fórum e resolveu-se que o FONARI estará sediado 

no endereço da Frente Nacional de Prefeitos e no da Confederação Nacional de 

Municípios, por um período rotativo de dois anos em cada organização. No primeiro 

período bianual a sede será a da Frente Nacional de Prefeitos. Decidiu-se assinar um 

convenio com a Frente Nacional de Prefeitos e com a Confederação Nacional de 



 

 

 

 

Municípios para regulamentar este assunto. No caso em que o FONARI adquire uma 

sede própria este convenio será extinto. 

 

 Pesquisa sobre Sistematização dos Municípios 

Carlos Eduardo Matsumoto, assessor da Confederação Nacional de Municípios, 

apresentou a proposta de um grupo de pesquisa sobre Sistematização dos Municípios, 

que está sendo levada a cabo pela CNM. O FONARI acordou em colaborar com as 

investigações e apoiar a CNM na promoção das áreas internacionais.  

 

 Articulação com o Governo Federal 

No que tange a este assunto, ficou exposta a necessidade de articulação do FONARI com 

as instâncias nacionais de cooperação descentralizada para que o FONARI se torne parte 

integrante dos arranjos políticos que estão em andamento e que beneficiarão os 

municípios no que diz respeito à cooperação com seus homólogos no exterior.  

 

Além disso, articulação tem o objetivo de trazer ao FONARI a função de 

acompanhamento de processos de decision making das iniciativas que concernem à 

cooperação descentralizada no país cujo edital previsto e anunciado pela ABC e a SAF é 

um exemplo.  

 

 

 


