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 REGISTRO DE ATIVIDADE 
 
 
Título da atividade: 
Reunião do FONARI 
 
Data: Hora: Local: 
25/03/2014 14:00 Recife, Pernambuco 
 
Contexto da atividade: 
Primeira reunião do FONARI com a coordenação da cidade de São Paulo. 
 

 
Nome  Email  Cidade/Estado 

Leonardo Barchini smri@prefeitura.sp.gov.br São Paulo/SP  

Sami Mansour smansour@jundiai.sp.gov.br Jundiaí/SP  

Deise Martins deisemartins.canoas@gmail.com Canoas/RS 

Gabriela Marques gabrielamarques@recipe.pe.gov.br Recife/PE  

Michelly Cavalcante michelly.cavalcanter@gmai.coom Jaboatão dos Guararapes/PE 

Roberto Trevas roberto.trevas@segov.pe.gov.br Pernambuco (gov. estadual) 

Luciano Jurcovichi Costa relacoesinternacionais@osasco.sp.gov.br Osasco/SP  

Lucas Mattar P. Scardua ripmv@vitoria.es.gov.br Vitoria/ES  

Isadora Calil isadoracalil@prefeitura.sp.gov.br São Paulo/SP 

Anita Stefani astefani@prefeitura.sp.gov.br São Paulo/SP 

Carolina Teudler carolinateudler.inter@gmail.com Rio de Janeiro/RJ 

Renata C. Boulos guarulhosri@gmail.com Guarulhos/SP 

Kjeld A. Jakobsen kjakobsen@uol.com.br Contagem/MG 

Antonio Carlos Borges Jr aeborges@pmfs.ba.gov.br Feira de Santana/BA 

Silvia Toso silvia.toso@fnp.org.br/internacional@fnp.org.br Frente Nacional de Prefeitos 

 
Principais assuntos tratados: 

1) Definição da agenda de reuniões 2014 do FONARI 

A próxima reunião do FONARI ocorrerá na ocasião da 65ª Reunião Geral da Frente 
Nacional de Prefeitos (FNP) e conforme necessidade outra reunião poderá ocorrer no 
segundo semestre. 

A reunião do segundo semestre poderá ocorrer juntamente à 66ª Reunião Geral da FNP, 
a ser realizada em Campinas, conforme oferecido pela FNP. O Sr. Kjeld Jacobsen 
ofereceu também a possibilidade de realização em Contagem/MG. 

2) Institucionalização do Fórum 

A Secretaria Municipal de Relações Internacionais e Federativas do Município de São 
Paulo ficou encarregada de apresentar um plano de institucionalização para o FONARI. 
Este plano foi, então, apresentado na reunião em Recife. 

Participantes da atividade: 
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O FONARI seria constituído como uma Associação privada, composta pelas Secretarias 
de Relações Internacionais ou instituições congêneres representantes dos municípios 
associados em questões relativas à cooperação internacional federativa/descentralizada. 

Para a formalização da instituição propõem-se três etapas: 1) Registrar o Estatuto Social 
e Ata da Assembleia de Constituição em Cartório de Pessoas Jurídicas, em nome da 
empresa; 2) Inscrição na Receita Federal - CNPJ; e, finalmente, 3) Registrar na prefeitura 
local o Alvará de Licença e Funcionamento. O Estatuto Social proposto será circulado 
entre os membros e, diante de acordo geral, assinado na próxima reunião geral, 
agendada para a tarde do dia 20 de maio de 2014. 

A proposta de Estatuto apresentada estrutura o FONARI da seguinte forma: uma 
Presidência, uma Vice-Presidência e até cinco diretorias regionais, além de um Conselho 
Fiscal composto por três membros. Enquanto a Presidência e a Vice-Presidência 
compartilhariam as atribuições gerenciais, as diretorias regionais direcionariam o esforço 
de capilarização da instituição, angariando novos interessados em discutir e explorar as 
relações internacionais subnacionais. A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) se ofereceu 
para sediar o FONARI em seu escritório, em Brasília.  

Após a institucionalização do FONARI, as cidades-membro deverão decidir se cabe ou 
não a cobrança de anuidade como forma de garantir a saúde financeira do Fórum e 
proporcionar meios para a execução de atividades, projetos, etc. Por enquanto, cada 
cidade coordenadora arca com os custos da operação do FONARI. São Paulo contratará 
um funcionário específico para tratar do tema, mas em médio prazo avalia ser importante 
que o FONARI conte com estrutura própria e independente. 

3) Expansão do número de membros 

De acordo com levantamento do IBGE de 2012, havia à época 113 municípios com 
atuação em áreas de cooperação internacional, desde assessorias formalmente 
constituídas a simples assessores com diferentes graus de organização e de recursos. 
Nesse sentido, há grande potencial para expansão do número de membros. A Prefeitura 
de Canoas apresentou levantamento realizado na Região Sul e já encontrou um cenário 
diferente do apresentado pela pesquisa do IBGE, demonstrando a necessidade de um 
novo levantamento. Dessa forma, foi proposta divisão de tarefas entre as cidades-
membro para mapear as prefeituras em sua respectiva região que possuam alguma 
atuação em relações internacionais. Esse levantamento regional deverá ser enviando 
para a coordenadora do FONARI (São Paulo) até dia 16/maio, e deverá ser apresentado 
para todos os membros na próxima reunião dia 20/maio. 

4) Planejamento de Comunicação 

Durante a reunião, o coordenador Leonardo Barchini destacou a necessidade de que os 
membros aumentem a visibilidade de suas ações via Blog do FONARI, que tem desde o 
começo da gestão de São Paulo uma linha editorial mais jornalística e voltada para 
assuntos pertinentes à Cooperação Internacional Descentralizada.   

Dessa forma, foi solicitado que as assessorias de imprensa ou assessores designados 
para assuntos relativos ao FONARI de cada cidade-membro enviem material sobre as 
atividades dos departamentos à assessora de Comunicação da Secretaria Municipal de 
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Relações Internacionais e Federativas de São Paulo, Isadora Calil. O objetivo é que o 
blog esteja sempre atualizado e as redes sociais (Twitter e Facebook), criadas 
recentemente, ativas.   

 
 
Decisões da Atividade: 

1. Cada cidade subcoordenadora regional apresentará mapeamento das prefeituras 
em sua região que contenham alguma estrutura de relações internacionais. Deve 
ser utilizada como base inicial a pesquisa do IBGE sobre municípios. Prazo: 
16/maio. 

a) A cidade de Vitória deverá mapear a região Sudeste (Lucas de Vitória solicitou 
auxílio às cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte e deve 
coordenar com essas cidades para realizar o mapeamento); 

b) As cidades de Recife, Jaboatão dos Guararapes e o Governo do Pernambuco 
deverão mapear a Região Nordeste; 

c) A cidade de Canoas, que já realizou mapeamento, deverá enviar a 
apresentação (PPT) para as cidades. 

2. A cidade de São Paulo solicitará ajuda aos Governos de Amapá, Amazonas e do 
Distrito Federal para mapeamento das regiões Norte e Centro-oeste que não 
estava presentes nas duas últimas reuniões do FONARI. 

3. A proposta do novo Estatuto será disponibilizada, os membros devem avaliar e 
sugerir alterações até dia 09/maio, para que haja tempo hábil para São Paulo 
adaptar o texto a tempo de ser apresentado na próxima reunião. 

 
Observações: 
Sem observações 
 
Elaborado por: 
Wagner Artur Cabral, Isadora Calil e Anita Stefani 
 
 
 
 


