
Cláudio Ezequiel  Passamani,  presidente do FONAC, abre a sessão falando
sobre a importância do FONAC, considerando ser a primeira participação da
maioria dos presentes. Destacou a importância do Fórum como ferramenta de
discussões e enfatizou a necessidade de fomentar a participação das capitais
nas  próximas  edições,  visando  fortalecer  a  entidade  e  enriquecer  as
discussões. Como  primeiro item da pauta, o Presidente Cláudio destacou a
necessidade  de  revisão  do  estatuto  e  propõe  uma  análise  do  mesmo  e
sugestão  por  parte  dos  Secretários,  no  que  tange  às  alterações  a  serem
realizadas. Tiago Bongiovani, assessor do FONAC, sugere que, a Secretaria
Executiva  pontuaria  os  pontos  mais  críticos  do  estatuto  e  repassaria  aos
Secretários para que ponderasse sobre os apontamos, com a possibilidade de
incremento às referidas sugestões visando maior coerência no resultado final.
Fernanda Poleze,  Secretária  Executiva  do FONAC, ratifica  e  na  sequência,
Cláudio  convida  algumas  secretarias  para  participarem  desse  processo,
facultando a manifestação. As capitais (Cuiabá, Fortaleza e Campo Grande)
se dispuseram a analisar e contribuir. Por contínuo, foi salientado que algumas
alterações serão pautadas no estatuto do CONSAD que tem um formato mais
aprimorado, o que tornou a entidade um conselho. Como  segundo item da
pauta,  o  presidente  Cláudio  destacou  a  mudança  da  disposição  na
programação, especialmente no que se refere ao sábado. Por se tratar de uma
programação de caráter mais institucional. A idéia é retirar o sábado do folder
de programação disponibilizado para os Secretários abrirem seus processos de
diárias e facultar a permanência para participação na programação deste ultimo
dia de evento. Isso visa reduzir o número de diárias pagas aos Secretários para
um dia de atividades que se torna mais informal. Fernanda Poleze explica que
isso não impede a definição de uma programação para os sábados. Entretanto,
a participação dos Secretários em tal programação ficará a cargo de cada um.
Tiago Bongiovani acrescenta que o objetivo é desonerar as Prefeituras no que
tange à diárias, já que os mesmos são liberados para as deliberações dos dias
de trabalho. A informalização do sábado dá mais coerência à programação e
sobretudo preserva a transparência nos arranjos do FONAC. Após uma breve
deliberação  entre  os  Secretários,  fica  aprovada  a  informalização  da
programação dos sábados por ocasião da realização das próximas edições do
FONAC. Pelo  terceiro item,  o Presidente Cláudio Ezequiel  vem a destacar
sobre melhorias a serem implementadas no portal  do FONAC e na revista.
Destacou a distribuição das revistas em sua abrangência e números.  Falou
ainda sobre a oportunidade de divulgar as consecuções das Secretarias pelo
Brasil  inteiro  através da revista  e observou a importância  de  os  conteúdos



serem  de  qualidade.  Aproveitando  a  fala,  Fernanda  Poleze,  Secretária
Executiva do FONAC detalhou que são 5.000 revistas distribuídas após cada
evento e que autoridades de todas as esferas recebem-nas. Sobre o site, Tiago
Bongiovani  falou sobre a carência de matérias das secretarias,  para serem
divulgadas. Continuou dizendo que o dinamismo do Portal depende também
dessa iniciativa das Secretarias. Finalizando este item da pauta, definiu-se a
apresentação de sugestões para modificação na próxima edição do FONAC,
ainda pendente da sede. Abrindo o quarto item, Cláudio passa a palavra para
Fernanda Poleze, para discorrer sobre a questão de envio de matérias para a
revista. Fernanda solicitou que as matérias sejam enviadas dentro do prazo,
visando atender aos prazos necessários para diagramação, revisão, reedição
(quando necessário), impressão, embalagem e logística de correios. Destacou
que é um trabalho demorado e melindroso e que por isso as matérias precisam
chegar no prazo. Tiago Bongiovani, por oportuno, falou sobre a necessidade de
cuidado com a qualidade das fotos enviadas para as revistas. Muitas das fotos
são de baixíssima qualidade o que dificulta o trabalho de edição. Não há muito
que fazer quando a foto vem com qualidade inferior mínima. Assembléia de
acordo. Fernanda propõe como prazo final para envio das matérias a data de
15  de  julho  de  2013.  Aprovado  pela  Assembléia.  Quinto  item: próximas
capitais sedes das duas edições seguintes do FONAC. Após breve deliberação
ficaram definidas inicialmente as datas: 28 a 30 de agosto de 2013 e 27 a 29
de  Novembro  de  2013.  Os  locais  ficaram  a  ser  definidos,  entretanto,  as
seguintes  capitais  se comprometeram a analisar  junto aos seus prefeitos  a
possibilidade de sediaram a 61ª edição ou 62ª edição: (61 edição, Boa Vista,
Palmas e Fortaleza e 62 Cuiabá, Joao Pessoa, BH).  Prazo para resposta:
uma semana a contar do primeiro dia útil após a assembléia corrente.  Sexto
item:  Prêmio  FONAC 2013.  Presidente  Cláudio  estimula  a  participação  do
maior  número de capitais possível.  Destaca que o Prêmio é uma forma de
reconhecer o trabalho realizado nas unidades administrativas das capitais e
fomentar  a  iniciativa  com  a  maior  amplitude  possível.  Destacou  que,  esse
reconhecimento em nível nacional, proporciona além de publicidade à iniciativa
vencedora, estimula a continuidade. Alguns secretários manifestaram dúvidas
sobre  como  inscrever-se  e  sobre  o  regulamento.  Tiago  Bongiovani,  com a
palavra, recomenda o acesso ao Portal onde estão disponíveis os documentos
referentes  às  inscrições  e,  por  conseguinte,  critérios  para  participação.
Fernanda  acrescenta  que  há  uma  comissão  constituída  para  análise  das
defesas, dos projetos e sua disposição. A premiação ocorrerá na 62ª edição do
FONAC, em 27 a 29 de Novembro, com local ainda a definir. Como  sétimo
item, a Secretária Executiva do FONAC procede com a prestação de contas do
exercício de 2013 até a presente data. Destacou os movimentos financeiros,
investimentos e saldo final. Aproveitou a oportunidade para incentivar à análise
das anuidades em atraso pelas capitais. Demonstrou num mapa, as capitais
que estão com anuidades atrasadas e ratificou a necessidade de regularização
da situação. Alguns secretários questionaram qual a forma de pagamento e a



Secretária  Executiva  disse  que  serão  enviados  ofícios  requerendo  a
contribuição com um boleto próprio para pagamento. Tais providências serão
tomadas junto à tesouraria do Fórum, que está a cargo de Gleycyanne Lopes,
assessora direta da Presidência.  Oitavo item: Eleições dos Coordenadores
Regionais  Sul,  Sudeste  e  Centro  Oeste,  além de  dois  conselheiros  fiscais.
Ficou  assim definido  a  diretoria  do  FONAC:  Presidente,  Cláudio  Ezequiel
Passamani (Rio  Branco-AC);  Primeiro  Vice  Presidente,  Elói  Guimarães
(Porto Alegre-RS); Segundo Vice Presidente, Alexandre Paupério (Salvador-
BA); Coordenadores: Região Norte, Mário Jorge Medeiros (Porto Velho-RO);
Região  Nordeste,  Charles  Max (Teresina-PI);  Região  Sudeste,  Tammy
Claret  Monteiro (Belo  Horizonte-MG),  Região  Sul,  Meroujy  Giacomassi
Cavet (Curitiba-PR) e Região Centro-Oeste, Pascoal Santulho Neto (Cuiabá-
MT).  Para  o Conselho Fiscal,  foram eleitos,  Leda Paulani (São Paulo-SP),
Ricardo Ballock (Campo Grande-MS) e  Rogério Oliveira da Cruz (Goiânia-
GO).  Nono item: carta a ser enviada à FNP com o intuito de questionar a
atribuição aos municípios no que se refere à gestão de RPPS, onde não há
uma designação específica para esse fim. Alvaro Dion, assessor para assuntos
institucionais, procedeu com a leitura da carta elaborada. Encerrada a leitura, a
remessa  do  documento  foi  aprovada  pela  Assembléia.  Décimo  item:
patrocinadores. Presidente Cláudio falou sobre a importância de recebermos
bem  os  patrocinadores  em  suas  capitais,  visando  a  fidelização  de  sua
participação  nas  próximas  edições.  Destacou  que  boa  parte  dos  recursos
utilizados nos custeios dos fóruns, são provenientes deles e que nosso papel e
estimular  a  continuidade  desse  processo.  Não  é  obrigatória  a  adesão  aos
produtos  apresentados  por  cada  um  deles,  mas  a  atenção  às  suas
apresentações bem como às abordagens feitas, contribui muito para que todos
eles se sintam a vontade para voltarem a estar conosco nas próximas edições.
Ocorre  uma breve  argumentação  em torno  do assunto,  sem nenhum dado
substancial e fica firmado o compromisso da boa receptividade aos pedidos de
agenda  com  os  gestores.  Finalmente,  décimo  primeiro  item:  Filiação  de
Secretaria  de  Planejamentos.  Fica  aberta  a  oportunidade  de se  filiarem ao
Fórum e participarem das  deliberações.  Na oportunidade,  ficou aprovada a
filiação da (Secretaria de Planejamento Estratégico e Orçamento de Porto
Alegre.  Fernanda Poleze destaca que, ao filiar mais de uma secretaria, por
conseqüência,  será  paga  outra  anuidade,  referente  ao  acréscimo  de  outra
secretaria.  Cada  Secretaria  custeia  sua  própria  anuidade.  Encerradas  as
discussões  da  pauta,  procedeu-se  com  o  convite  à  equipe  organizadora  a
ingressarem  nas  dependências  da  plenária  e  na  seqüência,  com  os
agradecimentos finais  de cada um dos presentes.  Encerrada a sessão,  eu,
Fernanda Poleze, finalizo a presente ata, firmando ser verdade seu conteúdo
na plenitude, lavrando-a, seguindo esta, assinada pelo Presidente do FONAC,
por mim e pelos demais presentes. 


