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Grupo de Trabalho vai avaliar 
impacto de reajustes salariais 
nos estados

O Consad aprovou, durante o 85º Fórum do 
Consad, realizado em Fortaleza, a criação do Gru-
po de Trabalho que vai discutir e mapear as dife-
rentes regras de remuneração dos servidores nos 
estados, além de atualizar a pesquisa salarial com 
base na folha de pagamento do mês de março de 
2012. O objetivo da ação é evitar que projetos que 
regulamentem a fi xação de salários para o funcio-
nalismo público estadual sejam apenas discuti-
dos na esfera federal. 

O GT será formado por cinco secretários de 
Administração, representantes de cada uma das 
regiões do país. Alice Viana, secretária da Admi-
nistração do Pará, será representante da região 
Norte. No Sudeste, foi eleita a secretária de Pla-
nejamento e Gestão de Minas Gerais, Renata Vi-
lhena. No Sul, o secretário da Administração  de 
Santa Catarina, Milton Martini, será o responsável 
por organizar os dados. O secretário de Gestão e 
Planejamento de Goiás, Giuseppe Vecci, irá repre-

sentar o Centro-Oeste. E o secretário de Planeja-
mento e Gestão do Maranhão, Fabio Godim, foi 
eleito para representar a região Nordeste, além da 
coordenação geral do trabalho.  

Os dois principais temas são a PEC 300, que 
defi ne o piso salarial nacional para policiais e 
bombeiros militares, e o reajuste de 22% no Piso 
Nacional do Magistério. 

Segundo o presidente do Consad e secretá-
rio de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro, 
Sérgio Ruy Barbosa, a proposta é discutir a pos-
sibilidade de negociação dos estados diante da 
crescente nacionalização das reivindicações sala-
riais. “Precisamos dar voz aos estados e mostrar a 
realidade para os parlamentares”, afi rma. 

Outras questões como a regulamentação 
sobre jornada de trabalho, o direito de greve do 
funcionalismo público e a fi xação do teto para 
despesas de pessoal das defensorias também fo-
ram discutidas no Fórum.
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Representantes de 22 estados, entre 
eles secretários de estados, secretários-
adjuntos e assessores se reuniram, no dia 
08 de março, com o governador do Ceará, 
Cid Ferreira Gomes, no Palácio da Aboli-
ção, sede do governo local. O presidente 
do Consad e secretário de Planejamento e 
Gestão do Rio de Janeiro, Sérgio Ruy Barbo-
sa, falou sobre os temas discutidos no 85º 
Fórum do Consad, realizado em Fortaleza 
nos dias 8 e 9 de março.

O governador e os secretários falaram 
sobre temas ligados a gestão pública e 
questões debatidas durante o primeiro 
dia do Fórum. Entre os assuntos tratados 
está a gestão de pessoas e de recursos, 

além dos programas de financiamento 
para a melhoria da gestão pública, caso 
do Pnage e do Pró-cidadão, nova linha de 
crédito para desenvolvimento da adminis-
tração estadual. 

O presidente do Consad acredita que 
iniciativas como essa são muito proveito-
sas para o Conselho.  “O Estado do Ceará é 
um exemplo de boa gestão e é importan-
te compartilhar esse conhecimento. Além 
disso, o governador Cid Gomes tem bas-
tante experiência na área de gestão pú-
blica”, afirmou Sérgio Ruy, citando como 
exemplo as obras de reforma do Castelão, 
estádio cearense que sediará jogos da 
Copa do Mundo de 2014.

Pensar em uma administração públi-
ca voltada para o resultado e para o bom 
atendimento ao cidadão tem sido o foco 
do Consad em todos os seus fóruns de 
discussões. A frente do colegiado há dois 
anos, pude participar mais ativamente 
em ações e projetos que resultaram não 
só no fortalecimento do Conselho, mas 
também no da gestão pública brasileira.

Com muita confiança, passo o bastão 
da presidência para o secretário de Plane-
jamento e Gestão do Ceará, Eduardo Dio-
go, junto com grandes desafios: finalizar 
a pesquisa salarial, que levanta a remune-
ração de servidores públicos estaduais, e 
estreitar relações com o Congresso Na-
cional e as Assembléias Legislativas, para 
dar voz aos estados em matérias que im-
pactam suas finanças e  estão tramitando 
no Congresso Nacional, num tentativa de 
apartar os estados que, em última instân-
cia, pagarão a conta. 

O Consad desempenha, cada vez 
mais, um papel fundamental no desen-
volvimento da gestão pública brasileira. 
Finalizo minha gestão com a certeza de 
que estamos no caminho certo para ala-
vancar a administração pública estadual. 
Vamos em frente.

|  e d i t o r i a l

Sérgio Ruy Barbosa
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Redes sociais, comunicação e administração  
pública serão temas prioritários do evento

Governador do Ceará recebe 
membros do Consad
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As diretrizes da nova linha de crédito 
para modernização dos estados foram 
apresentadas durante o primeiro dia 
do 85º Fórum do Consad pela diretora 
do Departamento de Melhoria e Inova-
ção da Secretaria de Gestão Pública do 
MPOG, Valéria Salgado. A apresentação 
foi realizada em parceria com Pedro Fa-
rias, especialista-líder em moderniza-
ção do estado do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), organização 
que vai administrar os recursos doados 
pelo Fundo Geral de Cooperação da Es-
panha para o projeto.  

Segundo Valéria, a nova linha terá 
início com o fim do Pnage, que encer-
ra em março de 2013. “Finalizar o Pna-
ge com sucesso é condição importante 
para o Pró- Cidadão. É necessário pensar 
em uma estratégia colaborativa entre 
os estados para aumentar a execução 
do projeto, assim como a justificativa 
de gastos”, afirma a especialista. 

Para o especialista do BID, que des-
tacou os pontos fortes e fracos do cená-
rio atual da gestão pública no país, o ca-
minho para boa administração pública 

é pensar na ponta e atingir o cidadão. 
“Os ganhos e conquistas do governo 
devem ser revertidos em benefício ao 
cidadão, com programas e projetos que 
não centralizem apenas a administra-
ção”, afirma Farias.

O Pró-Cidadão vai tratar da melho-
ria da prestação de serviços públicos 
- principalmente 
nas áreas de edu-
cação, segurança 
pública, saúde e 
ação social-, na 
qualidade do gas-
to, na moderniza-
ção dos sistemas 
de gestão e na 
gestão do capital 
humano. “Já for-
talecemos os ór-
gãos centrais com 
o Pnage, e a idéia 
agora é aprimorar 
o serviço público”, 
avalia o presiden-
te do Consad Sér-
gio Ruy Barbosa.

Foram realizadas, durante o 85º 
Fórum do Consad, as eleições para a 
presidência do Conselho para o perío-
do 2012/2013. O Secretário de Plane-
jamento e Gestão do Ceará, Eduardo 
Diogo, atual vice-presidente do Consad, 
foi eleito pelos membros do colegiado 
como novo presidente do Consad.  “O 
nosso Conselho se constituiu, ao longo 
desses anos de trabalho, como um am-
biente apartidário de debate e desen-
volvimento da administração pública 
estadual. Conseguimos conjugar a plu-
ralidade de partidos e posicionamentos 
no objetivo comum: o avanço na gestão 
pública. Vamos continuar nesse cami-
nho”, afirma o novo presidente.  

Além de Diogo, foram eleitas para a 
primeira e segunda vice-presidência do 
Consad, respectivamente, a secretária 
da Administração e dos Recursos Huma-
nos do Rio Grande do Sul, Stela Farias, e 
a secretária de Planejamento e Gestão 
de Minas Gerais, Renata Vilhena. Para a 
junta fiscal, foram eleitos o secretário de 
Planejamento e Gestão do Maranhão, 
Fabio Godim; a secretária de Gestão Ad-
ministrativa do Acre, Flora Valladares; e o 
secretário de Gestão e Planejamento de 
Goiás, Giuseppe Vecci. 

Eduardo Diogo vai suceder o Secretário 
de Planejamento e Gestão do Rio de Janei-
ro, Sérgio Ruy Barbosa, que fi cou a frente do 
colegiado nos últimos dois anos.

Finalizar o Pnage com sucesso é fundamental para bom andamento do novo projetoFinalizar o Pnage com sucesso é fundamental para bom andamento do novo projeto

Nova linha de fi nanciamento para 
melhoria da gestão estadual

Consad tem novo presidente

|  G e s t Ã o  p Ú B l i C a

Sérgio Ruy Barbosa e Eduardo Diogo

“Os ganhos e conquis-
tas do governo devem 
ser revertidos em bene-
fício ao cidadão”

Pedro Farias, BID.
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Agenda V Congresso Consad

A organização do V Congresso Con-
sad, que será realizado entre os dias 4 e 
6 de junho, em Brasília, foi apresentado 
aos Secretários pela consultora e coorde-
nadora do evento Evelyn Levy durante o 
Fórum de Fortaleza. 

Foram inscritas 518 propostas de tra-
balho, que passarão por uma seleção do 
comitê gestor. “As avaliações ainda não 
foram finalizadas, mas já conseguimos 
identificar um amadurecimento dos te-
mas e trabalhos apresentados. O nível 

está cada vez maior”, afirma Levy, que 
informou que um terço deste total será 
apresentado no congresso.  

Para a mesa de debate Combate à 
corrupção: iniciativas e resultados espera-
dos, foram convidados os ministros Jorge 
Hage, da Controladoria Geral da União e 
Benjamin Zymler, do Tribunal de Contas 
da União. Já para debater o tema Gestão, 
controle e grandes eventos esportivos, o 
comitê organizador convidou o prefeito 
do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.  

Governo eletrônico até 2015

Gestão de crise nas redes sociais

O relatório da viagem técnica ao 
Reino Unido, que levou representantes 
do Espírito Santo, Paraná , Rio de Janeiro 
e Sergipe para conhecer o projeto de 
governo 100% eletrônico local, foi 
apresentado durante o segundo dia 
do Fórum de Fortaleza pela diretora-
presidente da FF Pesquisa e Consultoria, 
Florência Ferrer. Os estados foram 
selecionados a partir de um ranking que 
avaliou serviços eletrônicos prestados a 
empresas e aos cidadãos. 

“A redução do gasto público pode 

O diretor da FSB PR Digital, Marcelo 
Minutti, realizou uma apresentação so-
bre gestão de crises nas redes sociais no 
segundo dia do 85º Fórum do Consad. 
Segundo o especialista, as redes sociais 
são hoje um instrumento de mobiliza-
ção social e, até por isso, instituições 
públicas já estão atuando na web.  

A velocidade e a forma que as 
informações se propagam pelas redes 
de relacionamento em situações de 
crise permitem que em algumas horas 
os conteúdos já estejam disponíveis 
nos sites de buscas como Google, 

chegar a 90% em alguns processos ao 
adotar a oferta eletrônica de serviços. A 
arrecadação do IPVA por meio eletrônico, 
por exemplo, representa uma economia 
de 91% para o estado”, afirma Florência. 

O projeto, chamada de Agenda 
i-Brasil 2015, faz parte de um acordo 
de cooperação entre o Consad e a 
Embaixada Britânica para desenvolvi-
mento de governo eletrônico no país.  
Os estados se prontificaram a fazer 
força tarefa para ter, até 2015, governo 
100% informatizado.

Yahoo e Bing. “Depois que as notícias são 
indexadas pelos buscadores, o conteúdo 
se torna persistente”, ressalta Minutti.

Além disso, o diretor da FSB pon-
tuou algumas questões importantes 
para os órgãos que desejam atuar com 
as redes sociais. “É preciso saber que as 
pessoas esquecem, mas a internet não; 
por isso é fundamental que na gestão 
de crise as ações sejam feitas com muita 
rapidez”, disse Minutti.  Por fim, ele enfa-
tizou o papel da web como ferramenta 
de prestação de serviços das organiza-
ções públicas.


