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 REGISTRO DE ATIVIDADE 
 
 
Título da atividade: 
Reunião do FONARI 
 
Data: Hora: Local: 
20/05/2014 14:00 São Paulo, SP 
 
Contexto da atividade: 
Segunda reunião do FONARI com a coordenação da cidade de São Paulo. 
 

 

 

 

 

 

Participantes da atividade: 
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Principais assuntos tratados: 

1) Definição da agenda de reuniões 2014 do FONARI 

A próxima reunião do FONARI ocorrerá na ocasião da 66ª Reunião Geral da Frente 
Nacional de Prefeitos (FNP), no dia 11 ou 12 de novembro de 2014, em Campinas, e, 
conforme necessidade, outra reunião poderá ocorrer. 

Sugeriu-se que as próximas reuniões focassem mais na troca de informações e boas 
práticas entre os municípios, no compartilhamento de agendas e das dificuldades 
enfrentadas no processo de internacionalização, aumentando, assim, a transparência 
sobre cooperação internacional descentralizada. Para tanto, os membros se 
comprometeram a sugerir pautas e contribuir ativamente nas atividades do Fórum.  

2) Institucionalização do Fórum 

Na reunião passada, a Secretaria Municipal de Relações Internacionais e Federativas do 
Município de São Paulo (SMRIF/PMSP) ficou encarregada de circular o Estatuto Social do 
fórum. Porém, o Estatuto não chegou a ser discutido nessa reunião. A coordenação do 
FONARI enviará novamente o Estatuto Social proposto para apreciação de todos os 
membros. Como na reunião ficou decidido que aprovaremos o Estatuto Social no próximo 
encontro, o mais breve possível, a coordenação solicitará que os municípios enviem as 
possíveis sugestões de alteração até o dia 31 de agosto, para haver um tempo hábil para 
discuti-las com o responsável jurídico. 

O FONARI, segundo já exposto na reunião do Recife, 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.  

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.  
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3) Expansão do número de membros 
 
Houve a apresentação do mapeamento das cidades que possuem alguma atuação 
internacional que havia sido proposto na reunião anterior do FONARI, de 25/03/2014. O 
levantamento, realizado pela cidade de São Paulo com o apoio do Recife, Vitória, Rio de 
Janeiro e Osasco, mapeou os municípios que possuem atuação internacional nas regiões 
Norte, Nordeste, Centro-oeste e Sudeste (a cidade de Canoas já havia mapeado e 
apresentado a região Sul, e a cidade de Belo Horizonte ainda está com a pesquisa de 
Minas Gerais em andamento). A base para o levantamento foi a pesquisa do IBGE de 
2012. 
 
Constatou-se que há ao menos 136 cidades atuando internacionalmente no Brasil, com a 
seguinte distribuição: 61 no Sudeste (45%), 31 no Sul (23%), 7 no Nordeste (5%), 18 no 
Centro-oeste (13%) e 19 no Norte (14%). O que demonstra a viabilidade de expansão do 
FONARI e a necessidade de iniciativas para tornar essa distribuição mais igualitária por 
região. 
 
Neste sentido, foi proposta a expansão do trabalho feito com uma maior sistematização, 
isto é, com a definição de um critério para sabermos quando se trata de um município 
com atuação internacional. Também foi recomendada a utilização de outras ferramentas 
além da pesquisa do IBGE, como o estudo realizado pela UNESP de Franca. Ademais, 
sugeriu-se buscar nos membros do FONARI um parceiro para pesquisar as regiões em 
seu entorno. Jaboatão dos Guararapes se comprometeu em fazer um novo estudo da 
região Nordeste, por exemplo, com uma busca mais ativa por cidades que possuem 
potencial para atuação internacional. 
 
Como contraponto, houve sugestões para que o FONARI não buscasse ativamente novos 
municípios ou despendesse esforços nesse tipo de mapeamento, mas sim que 
aumentasse sua atratividade (com cursos, eventos, por ex.) para que as cidades venham 
a procurá-lo. 

4) ) Material do FONARI 

Foi proposta a criação de um manual de cooperação internacional descentralizada, 
explicando como se inicia uma atividade internacional no município, como formalizar 
alguma ação do tipo, caso já exista, ou, ainda, como participar das redes de cidades.  

Houve também a ideia de se criar uma cultura de relações internacionais nas cidades, 
apontando os benefícios da prática por meio de publicações, palestras e seminários. A 
cidade de São Paulo comprometeu-se com a realização de dois cursos de capacitação 
que serão ministrados pelo Sr. Roberto Trevas.   

5) Atuação Conjunta 

Sugeriu-se a atuação dos municípios por meio de redes de cidades internacionais, que, 
junto com o FONARI, aumentaria a capacidade de influência das cidades e o seu poder 
de barganha. Como exemplo, citou-se que algumas cidades, por meio do ICLEI, 
conseguiram levar para a ONU uma proposta sobre o meio ambiente, no âmbito da Rio 
+20. 

6) Autonomia das cidades em relações internacionais 
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Houve o pedido de um maior debate sobre autonomia municipal em relações 
internacionais. Para início, foi sugerido o acompanhamento da minuta de decreto proposto 
pela Subchefia de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da 
Presidência da República (SAF/PR), que, caso aprovada, seria a única norma brasileira 
exclusiva sobre cooperação internacional descentralizada. 

7) Pessoa com dedicação exclusiva ao FONARI 

A cidade de São Paulo, cumprindo o proposto na reunião do Recife, apresentou seu novo 
funcionário, Thiago Leandro Campos, que cuidará exclusivamente do FONARI. 

8) Informes 

- No dia 02/06/2014 haverá um workshop com a SAF, a FNP, o Itamaraty e os municípios. 
Por isso foi enviado um questionário da FNP para os membros do FONARI. São Paulo 
estará no encontro e passará as informações às cidades que não puderem estar 
presentes. 
 
Decisões da Atividade: 

1. Para a próxima reunião (11 ou 12/novembro), cada cidade deverá analisar o 
Estatuto Social e enviar possíveis sugestões de mudança, pois ficou decidido que 
a próxima reunião será o prazo limite para sua aprovação. 

2. A cidade de São Paulo entrará em contato com os 136 municípios brasileiros 
mapeados e enviará um kit informacional do FONARI, que conterá a apresentação 
institucional, o histórico e os benefícios da atuação internacional descentralizada e 
da filiação ao FONARI. Esse kit está em desenvolvimento e será circulado aos 
membros tão logo for finalizado. 

3. O município de Jaboatão dos Guararapes se comprometeu a realizar um novo 
levantamento para indicar mais cidades que possuem atuação internacional ou 
potencial de atuação internacional no Nordeste.  

4. A cidade de São Paulo comprometeu-se a viabilizar a realização de dois cursos de 
capacitação internacional a serem oferecidos pelo FONARI. O primeiro, de 
Captação de Recursos Internacionais para Investimento a ser ministrado pelo Sr. 
Roberto Trevas, será realizado no 2º semestre de 2014, e o segundo, de 
Cooperação Técnica Internacional, no 1º semestre de 2015, que será realizado em 
parceria com alguma instituição de pesquisa (ex: PTI).  

5. Foi proposta a realização de reuniões regionais lideradas pelas cidades 
coordenadoras regionais, com o apoio de São Paulo. O objetivo será apresentar o 
FONARI para as cidades da região e apontar as potencialidades de atuação em RI 
de acordo com o perfil de cada região. Foi estabelecido o cronograma como 
segue:  

Sul 1º semestre/2014 

Centro-Oeste 2º semestre/2014 
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Norte 2º semestre/2014 

Nordeste 2º semestre/2014 

Sudeste 2º semestre/2014 

 
Observações: 
Sem observações 
 
Elaborado por: 
Thiago Campos e Anita Stefani 
 
 
 
 


