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Claudio Ezequiel Passamani, presidente do FONAC, inicia abordando as atividades que serão
realizadas. Em seguida, foi passada a palavra para a Sra. Ana Guerrini, representante da
Capital de São Paulo – SP, que discorreu sobre o tema “A experiência da Construção do
Programa de Metas de 2013-2016 da Cidade de São Paulo-SP”. Após o encerramento das
considerações iniciais, foi aberto espaço para inscrições e perguntas à palestrante.
Respondidas as questões e encerradas as considerações e o debate, de ordem do Presidente
pela otimização da programação, procedeu-se com as apresentações institucionais e liberação
da plenária para uma breve pausa. Retomando a programação, o Presidente Cláudio convoca
aos participantes para retomarem suas posições para a apresentação do Sr. Baldur Schubert,
representante da Organização Ibero-Americana de Seguridade Social (OISS) no Brasil. Após o
encerramento das considerações iniciais, foi aberto espaço para inscrições e perguntas à
palestrante. Respondidas as questões e encerradas as considerações e o debate, os
participantes foram liberados para o almoço. Retomando a programação, o Presidente convoca
aos Secretários e demais participantes, fazendo as considerações iniciais, passando a palavra
para o Secretário anfitrião Philipe Nottingham, Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e
Orçamento de Fortaleza, que se consideraram aspectos importantes sobre o tema “Gestão de
Resultado, Gestão Fiscal e Gestão de Projetos Prioritários”. Apresentou em concomitância com
sua apresentação, o funcionamento do sistema MAPPFOR, que auxilia na análise dos
indicadores, comportamento de despesas, controle nos gastos públicos em tempo real, além de
possibilitar a análise dos projetos, bem como a aprovação dos mesmos. Encerradas as
considerações, foram abertas as inscrições para perguntas ao palestrante. Respondidos os
questionamentos, o Presidente Cláudio abre o espaço institucional. Na sequencia, é concedida
a palavra a Sra. Florencia Ferrer, Coordenadora do Projeto de Apoio à Preparação do
Programa Nacional de Fortalecimento do Planejamento e Gestão Pública dos Estados
Brasileiros. A palestrante discorre sobre o tema “Principais Desafios da Gestão de Compras”.
Prosseguindo, foi apreciada a apresentação de Tammy Claret, Secretária Adjunta de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – BH, que falou sobre a experiência da
capital mineira referente ao programa Saúde Mais – Eixo Plano de Saúde. Após o
encerramento das considerações iniciais, foi aberto espaço para inscrições e perguntas à
palestrante. Devidamente sanados os questionamentos dos participantes, a plenária foi
liberada e dadas por encerradas às atividades programadas para o dia. Abrindo os trabalhos
do dia 23 de agosto de 2013, Cláudio Ezequiel Passamani, presidente do FONAC, convoca a
todos os participantes a tomarem seus lugares para iniciar a programação. Na sequência, foi
convocado o palestrante Eduardo Diogo, Presidente do CONSAD – Conselho Nacional de
Secretários Estaduais de Administração, que discorreu sobre o tema “O CONSAD:
Funcionamento, Atividades e Articulação com o FONAC”. Encerradas as considerações do
palestrante, foi aberto espaço para perguntas dos participantes. Vencidas as considerações e
deliberações propostas, encerrou-se o módulo. Seguindo a programação, foi convidada Ana
Lúcia Amorim, Secretária de Gestão do Ministério do Planejamento – Brasília, fala sobre a
Agenda de Gestão, visando esboçar um novo modelo de atuação desde o planejamento até
sua implementação.A plenária foi liberada para o almoço. No retorno, deu-se início à 61ª
Assembleia Geral dos Associados ao FONAC. O presidente Cláudio Passamani inicia as
considerações com a leitura da pauta definida. Item 1 – Criação de comissão do estatuto do
FONAC. Philipe, Mittyz e Ricardo Ballock. Wagner é eleito suplente. Envio para revisão da
comissão, prazo da Secretaria Executiva para análise da comissão: 29 de agosto. Prazo para
retorno da análise da comissão: 16 de setembro de 2013, com as ponderações da comissão.
Item 2 – Prêmio FONAC. Está remarcado para o exercício de 2014. Item 3 – Anuidades.
Considerando a divergência no entendimento da natureza da despesa, das procuradorias
municipais, no que tange ao valor da anuidade ajustada, o que levaria o valor a cima de R$
8.000,00 (Oito mil reais), sugeriu-se que o valor ficasse estabelecido abaixo do limite, a saber,
7.990,00 (Sete mil novecentos e noventa e nove reais). Aberta a discussão. Não foi aprovado o
procedimento. Manteve-se o valor reajustado, a saber, R$ 8.142,70 (Oito mil, cento e quarenta
e dois reais e setenta centavos) e haverá o envio de um documento para reforçar o
entendimento jurídico da natureza da despesa de anuidade para a filiação ao FONAC a todas
as capitais, visando um entendimento homogêneo. Em paralelo, estabelece-se a diretriz de que

há uma real necessidade de reformulação do credenciamento e filiação das capitais,
apresentando documentos, auxiliando no entendimento dos objetivos da instituição para que o
processo de filiação das capitais seja o mais claro e objetivo possível. Em relação aos débitos,
as capitais que nunca participaram dos eventos, terão os débitos perdoados, estando a
Presidência e a Secretaria Executiva encarregados de negociar prazos para pagamento. A
informação a ser feita a essa capital é a de que seu credenciamento estava suspenso, mas
será reativado com a proposta de retomada de participação. Item 4 – Capital da Próxima
Edição. Fica eleita a capital Salvador como sede da 62ª edição do FONAC. Data 27 a 29 de
novembro de 2013. Paupério destaca que há uma necessidade de revisão do formato de
realização do Fórum, no que tange a realização e relação entre o FONAC e os patrocinadores.
Item 5 – Envio das matérias da Revista. Data limite XX de outubro de 2013. Item 6 –
Representante no CONAPREV. Presidente Cláudio coloca a importância de continuar
participando do CONAPREV já que se trata de uma mesa de discussão que envolve a carência
de informações de muitas secretarias. Elói Guimarães sugere que o representante seja
itinerante, ou seja, que o Secretário filiado ao FONAC, que esteja recebendo o CONAPREV,
seja o representante do fórum no referido evento. Roberto Wagner coloca que existe o risco de
se defrontar com capitais que não frequentam o Fórum. Philipe coloca em paralelo a sugestão
de se indicar o assessor específico para tratar desses assuntos visando subsidiar um possível
representante quanto ao assunto destaque, até pela possibilidade de acompanhamento das
questões tratadas lá. O presidente Cláudio coloca o entendimento de que deve ser alguém
específico, entretanto, integrante do corpo de associados ao FONAC. Ficam eleitos os
seguintes nomes para representação no CONAPREV: Cláudio como representante imediato,
Roberto Wagner e Alexandre Paupério como suplentes. Item 7 – Aproximação do FONAC com
o CONSAD. Philipe coloca como indispensável à presença de dois ou três membros do
FONAC no CONSAD para reivindicar uma cadeira no Conselho. Levar tal proposta no próximo
evento para análise e aprovação do corpo diretivo. Álvaro sugere que poderia se promover uma
reciprocidade ao CONSAD oferecendo-lhes uma cadeira no FONAC. Cláudio coloca o ponto de
vista de que não é a melhor abordagem. O entendimento comum da melhor forma de se fazer
um direcionamento nesse sentido é estar presente no evento do CONAPREV e permitir que
sinalizem com a possibilidade de que o FONAC faça parte do conselho tendo lá uma cadeira.
Colocou-se como uma boa linha de relação com o CONSAD é a oportunização de diálogo
durante os eventos em casos e situações específicas. Para a próxima edição Philipe se coloca
a disposição para ir junto com o presidente. Item 8 – Prestação de Contas. Devidamente
realizada pela Secretária Executiva, Fernanda Poleze. Item 9 – Formato do Fórum e estratégia
de fomento a participação das Secretarias Municipais de Administração nos eventos. Elói
Guimarães inicia os argumentos colocando sua opinião sobre a questão de reunião dessas
autoridades que tem tantos compromissos, especialmente num momento de transição. Destaca
que há necessidade de criar mecanismos para ter a oportunidade de falar com os secretários e
Secretarias para fazê-los entender o formato de discussão do Fórum e, sobretudo a
importância do espaço aberto para as deliberações e os temas apresentados. Salienta ainda
que é muito importante começar a criar vínculo com os Secretários ausentes do FONAC para
que venham a ingressar. Wagner coloca que podemos melhorar a forma de comunicação com
os Secretários a fim de sensibiliza-los. Philipe agrega a ideia para de institucionalizar a criação
de uma base de dados para indicação de elementos e questões que são mais relevantes para
as capitais. Sugere que tenha o contato de todos os contatos (e-mail e telefone dos
Secretários). Outra sugestão é a sequência das deliberações resultantes das consecuções do
Fórum senão perde o sentido e a utilidade da iniciativa e da ferramenta. Requer que o formato
do FONAC seja mais dinâmico, porém mais produtivo e existem áreas que necessitam de
avançar. Uma primeira providência seria encurtar o período do Fórum para no máximo 2 (dois)
dias. Quanto a programação, Philipe relata o fato de que a programação vai para dois nortes
diferentes. Para temas de cotidiano, é possível estabelecer um tempo menor e para as
palestras mais macros, com contextos mais relevantes e preponderantes, dedicar um tempo da
programação ainda maior. Sugestão do Álvaro é que o presidente faça uma comunicação mais
próxima com os Secretários. Só assim seria possível conseguir resultados mais consistentes.
Alexandre Paupério incentiva a gestão de conhecimento, promovendo um fluxo de informação
mais efetivo, visando a qualificação dos produtos. (FERNANDA, COLOUE AQUI O FORMATO
SUGERIDO PELO PAUPÉRIO). Tammy Claret, sugere que ocorram reuniões regionais para
que o grupo participe da reunião e que sirva de preparativos para os eventos nacionais.
Paupério sugere que sejam 4 FONACs por ano. Roberto Wagner sugere que ao invés de os
dois dias de trabalho ocorrer na quinta e sexta feira, que poderia ser sexta e sábado. Isso

aperfeiçoaria a liberação dos Secretários nas suas respectivas secretarias e sem maior
prejuízo às atividades realizadas nas unidades administrativas. Ficaram designados para
contato, visando o convite para participação no 62º FONAC em Salvador: Wagner (Maceió,
Teresina e Campo Grande) Mirtyz (Goiänia, Palmas Macapá) Tammy (São Paulo, Rio e Cuiabá)
Sueli (Aracaju e Belém) Cláudio (Porto Velho, Manaus e Boa Vista) Philipe (recife, Natal) Elói
(toda região Sul). Encerradas as deliberações previstas na pauta da presente Assembleia,
encerra-se a sessão e a programação prevista para o evento. Finalizando, Cláudio Ezequiel
Passamani faz as considerações de encerramento, oficializando o término do evento.
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