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Assembléia FONARI – 09/12/2013 

 

 Após a abertura dos trabalhos, foi realizado pelo Secretário Adjunto e Coordenador do 

FONARI, Rodrigo Perpétuo, um resumo com os principais pontos levantados no dia 

anterior, na reunião de cooperação internacional descentralizada (CID). O diálogo 

realizado se deu nos seguintes eixos: 

o Práticas de CID de municípios e estados brasileiros (apresentações dos estados de 

SP, RS e MG e dos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte) 

o Tipologia da cooperação internacional (com as apresentações de Lucía que 

evidenciou os princípios por trás da CID, e da ABC que pontuou os campos de 

atuação e as prioridades da agência brasileira) 

o Revisão conceitual (em especial com a apresentação do Prof. Gilberto Rodrigues 

(UFABC) que ressaltou que conceitos e nomenclaturas são relevantes e não devem 

ser menosprezadas as diferenças conceituais e simbólicas que tais definições 

implicam, além das contribuições de Eugene Zapata e Agustí Fernandez) 

Palavra aberta (2 min de intervenção): 

 Luciano Lub (Osasco) elogiou a organização do evento, mas sugeriu que sejam 

incorporadas nos próximos encontros as experiências internacionais de municípios de 

médio e pequeno porte. 

 

 Vicente Trevas (Prefeitura de São Paulo) sugeriu que em próximas reuniões seja 

incorporado com mais profundidade o debate sobre redes de cidades e organismos 

internacionais. 

 

 Eugene Zapata (México DF) pontuou que os instrumentos atuais de CID apontam para 

o passado e que deveriam, ao contrário, apontar para o futuro, de forma a não se 

apegar aos erros já cometidos. 

 

 Lucía (Uruguai) valorizou o FONARI como um espaço múltiplo de diálogo e construção. 

Sugeriu a reflexão: o que aconteceu com cada nível federado na CID? Houve avanço? 

 

 Vicente Trevas (Prefeitura de São Paulo), sobre os conceitos, opinou que há diferença 

entre o “nome fantasia” e o conceito. O conceito é importante, porque significa e 

simboliza algo, pode agregar ou desagregar. Citou como exemplo o 1º encontro Brasil-

França que foi intitulado como: “1º Encontro da Cooperação Internacional Federativa 

do Brasil e da Cooperação internacional Descentralizada da França”. Ademais, citou 

como exemplo o próprio FCCR que em seu próprio nome reúne e expressa múltiplas 

realidades: Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e 

Departamentos do Mercosul. Trevas ainda ressaltou que a realidade brasileira dialoga 



 
 

com outras como México, Argentina e França, mas não é igual e portanto, não deve 

ser simplesmente copiada de outras experiências. O conceito deve ajudar a atuação 

internacional e não dificultá-la. O momento atual é de reafirmar as identidades, pois 

cada vez mais fortalecidas, melhor será a cooperação realizada pelo Brasil. 

 

 Liliana (SAF) afirmou que para a SAF está claro que ainda não há um consenso em 

relação ao marco regulatório de CID, mas que em 2010/2011, houve a solicitação de 

criação de tal marco por muitos municípios, a partir de quando a SAF envolveu-se no 

processo. Evidenciou ainda que a SAF trabalha com a diversidade de todos os 

municípios e reconhece que se por um lado o marco regulatório proposto não 

influencia muito para os grandes municípios, para as cidades de médio e pequeno 

porte será bastante relevante como segurança jurídica. Portanto, os municípios, agora, 

possuem uma decisão a tomar de se querem de fato ou não o marco regulatório. Para 

a SAF é uma oportunidade interessante. 

 

 Luciano (Osasco) vê como positiva a atuação do FONARI e elogia a dedicação dos 

membros. 2013 foi um ano muito ativo na área de CID e acredita que houve avanços 

significativos. 

 

 Agustí (Espanha) reforça que em relação ao conceito “cooperação internacional 

descentralizada” é hoje o que está mais consolidado internacionalmente e já é 

reconhecido nos fóruns internacionais, pelos próprios Estados nacionais e por 

organismos internacionais. Para Agustí, o conceito de cooperação internacional 

federativa possui muito potencial e reflete a realidade brasileira, mas não dialoga com 

outras realidades. Há também o conceito de cooperação internacional territorial que 

está começando a ser utilizado. Por fim, sugere uma reflexão se é necessária ao Brasil 

uma nomenclatura própria/específica. 

 

 (Minas Gerais) propõe refletir como essa troca de experiências (reuniões da SAF e 

FONARI) está ajudando de fato no dia-a-dia das cidades e estados. Marco jurídico é 

válido, tanto que o Governo de Minas Gerais está desenvolvendo um decreto estadual 

próprio pensando no futuro da atuação internacional do estado. 

 

 Rodrigo (Porto Alegre) adiciona que o questionamento da Lucía é importante, 

profundo e provocador. Porto Alegre acredita que houve sim avanços. A cidade é 

favorável ao marco jurídico, mas questiona se estamos já maturados o suficiente. 

Reconhece que não há legislação/regulação perfeita que consiga abarcar todas as 

possibilidades e potencialidades. Concorda com Eugene que as cidades fazem mais do 

que cooperação internacional, fazem política internacional (ex: participar de evento 

internacional para debater o Habitat III) e não é preciso questionar a legitimidade 

disso, pois já é feito e há tradição disso no Brasil. Nesse sentido, questiona: o texto 

proposto objetiva a atuação internacional dos 106 municípios que já a possuem ou 



 
 

pensa no futuro? Nos municípios que possam vir a ter atuação internacional? São os 

mesmos interesses e mesmas necessidades? 

 

 Giovanna (São Bernardo do Campo) afirma que para a cidade o decreto é relevante e 

auxilia os municípios que já fazem relações internacionais e não impede que novos 

municípios o façam. O decreto oferece segurança jurídica e mais transparência ao 

processo. 

 

 Rubens (USP) informa que a disciplina Seminários de Relações Internacionais teve esse 

ano como foco as experiências internacionais subnacionais no Brasil. Os seminários 

foram todos gravados e serão disponibilizados em 2014. 

 

 Felina (França) compartilha um breve histórico sobre essa discussão ocorrida na 

França. Atualmente o conceito “cooperação internacional descentralizada” está 

defasado e está ficando em desuso no país. Tal termo tem origens na lógica de relação 

Norte-Sul, de ajuda humanitária, em especial a partir do fim da Segunda Guerra 

Mundial. Essa realidade mudou e não condiz mais com o que se é feito hoje pela 

França. O nome atualmente empregado é “Ação Internacional de Governos Locais”. 

 

 Bruno (Estado do Rio de Janeiro) questiona se o decreto não é muito restrito, em 

especial por empregar o termo “cooperação técnica internacional”. Essa restrição é 

ruim para os municípios e estados, uma vez que viagens e outras ações de cunho 

internacional que não venham a gerar frutos de cooperação poderiam ser vistos como 

ilegais. 

 

 Diego (Prefeitura do Rio de Janeiro) ressalta que o decreto não pode ser um 

instrumento de burocracia a mais. 

 

 Lucía (Uruguai) sugere que o decreto seja uma ferramenta de colaboração, não de 

controle. 

 

 Liliana (SAF) como respostas às pontuações dos presentes, reconhece que o tema é 

complexo. A estratégia adotada pela SAF foi enfrentar o tema em partes, uma vez que 

enfrentá-lo por completo de uma só vez seria inviável, sendo que a primeira frente é 

justamente a cooperação técnica internacional, por julgar ser a mais básica. Sugere 

como encaminhamento, portanto, que o texto do decreto permaneça focado apenas 

nesse tipo de ação internacional e solicita que até fevereiro de 2014 sejam enviadas 

contribuições em formato de texto. 

 

 Fernanda (ABC) sugere que sejam incorporados outros atores responsáveis por outros 

tipos de cooperação internacional, que não a técnica, para que o texto agregue 

questões mais amplas. 

 



 
 

 Ana (SAF) por questões legais e de limitação de um decreto presidencial só pode se 

tratar de cooperação técnica internacional. 

 

 Rodrigo (Belo Horizonte) propõe que se a questão é pela segurança jurídica que antes 

mesmo de qualquer decreto seja iniciado um diálogo com controladores e 

procuradores municipais e estaduais sobre a atuação subnacional em relações 

internacionais. Sugere que seja utilizado o canal do Fórum dos Procuradores da FNP. 

Ressalta que é necessário que algum prefeito assuma essa bandeira e se envolva nas 

discussões para que haja peso político. Nota que não há consenso sobre conceitos e 

sobre o papel do decreto entre os membros do FONARI. Sugere que a SAF não esgote 

todos os seus esforços com o decreto. 

 

Eleições FONARI: 

 Rodrigo (Belo Horizonte) sugere iniciar as eleições para a nova composição do FONARI 

dado o avançado do tempo. Explica que já, em outras ocasiões, havia conversado com 

algumas cidades e que a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro haviam 

aceitado assumir um papel de maior relevância no FONARI. Por serem cidades de 

grande porte e com equipes de relações internacionais significativas, acredita que será 

um importante momento de avanço dos trabalhos do FONARI. 

 

 Vicente Trevas (Prefeitura de São Paulo) Confirma o interesse de São Paulo em ser 

cidade coordenador do FONARI e solicita o apoio de todos para que o FONARI possa 

seguir avançando cada vez mais. 

 

 São Paulo: coordenadora 

 Rio de Janeiro: vice-coordenadora 

 Canoas: subcoordenadora Região Sul 

 Vitória: subcoordenadora Região Sudeste 

 Recife: subcoordenadora Região Nordeste 

 Por não haver representantes das regiões Norte e Centro-Oeste, as cidades 

subcoordenadoras dessas regiões serão definidas em outra oportunidade. 
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