
Estreitar o relacionamento entre os 
parlamentares do Congresso Nacio-
nal e os políticos no âmbito estadual 

foi a principal meta do Café Parlamentar 
Brasil Unido pela Gestão Pública, evento 
realizado durante o 87º Fórum Consad. A 
iniciativa foi promovida em parceria com 
a Frente Parlamentar Mista para o Fortale-
cimento da Gestão Pública.  

Na ocasião, os secretários de Admi-
nistração a� rmaram que querem ser con-
sultados sobre projetos em votação que 
tenham impacto nos orçamentos dos 
estados. “Queremos manter uma relação 
de con� ança com os parlamentares para 
buscar soluções que resultem em uma 

gestão pública e� ciente e, consequente-
mente, aumentar o índice de felicidade 
dos cidadãos”, defendeu o presidente do 
Consad, Eduardo Diogo. 

O presidente da Frente Parlamen-
tar, deputado federal Luiz Pitiman 
(PMDB/DF), destacou que o evento era 
uma maneira de aperfeiçoar os debates 
sobre a gestão pública em vários âm-
bitos, “seja no Judiciário, no Executivo, 
trazendo lá na ponta o cidadão, as di� -
culdades que cada estado está passan-
do. Precisamos discutir os problemas 
estaduais e municipais, dando enfoque 
aos projetos que, de fato, melhorem os 
serviços públicos”, avaliou. 

AGENDA DE CONSENSO

A secretária de Gestão do Ministério 
do Planejamento, Ana Lúcia Amorim, 
explicou que esse movimento de forta-
lecimento da gestão pública somente 
terá relevância se for criada uma agen-
da cooperativa entre os três poderes. 
“Defendemos uma agenda que seja do 
interesse de todos os partidos e, claro, da 
população”. A aproximação que o Con-
sad faz entre os Estados e o Congresso 
Nacional, por meio da Frente, foi elogia-
da pelo ministro do Superior Tribunal de 
Justiça, Raul Araújo, para quem  “adotar 
medidas que tenham forte impacto para 
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o orçamento dos municípios significa 
uma integração para o bem comum”. 

O secretário-geral da OAB, Marcus 
Vinícius Furtado Coelho, exaltou a atu-
ação do Congresso Nacional na defesa 
da democracia e de uma gestão pública 
e� ciente, ao declarar que “estamos hon-
rados por fazer parte dessa mudança a 
favor de uma pauta positiva para o país”.

BRASIL UNIDO

A senadora Ana Amélia Lemos (PP/
RS) concordou que a valorização do ser-
vidor público é o caminho para garantir 
a qualidade do atendimento ao cidadão. 
“Temos 466 projetos no Senado Federal 
que abordam a questão da gestão pú-
blica. Eu, inclusive, sou relatora da Lei 
de Greve, proposta por Paulo Paim, que 
é do interesse do Consad. Desejo que a 
união das instituições seja o caminho 
para este fortalecimento”, salientou.

O secretário de Relações Institu-
cionais da Presidência da República, 
Olavo Noleto, que também esteve 
presente ao encontro, ressaltou a im-
portância de aproveitar os novos pre-
feitos na geração de uma agenda mais 
completa: “O Parlamento é acessível, 
e os prefeitos e os secretários têm que 
aproveitar esse momento para se uni-
rem em favor do cidadão”.

Ao final do Café Parlamentar, foi 
assinado o Protocolo de Gestão entre a 
Frente Parlamentar Mista de Gestão Pú-
blica, a OAB e o Consad, com o objetivo  
de estabelecer parcerias institucionais e 
valorizar a cooperação entre as partes. O 
acordo promoverá o desenvolvimento 
de ações conjuntas, que contribuam 
para a formação de proposições legis-
lativas e a melhoria da gestão pública. 
Com a assinatura do documento, foi o� -
cializado  o movimento Brasil Unido pela 
Gestão Pública E� ciente.  
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Acordo promoverá melhorias  na gestão pública

AGENDA

O 88º Fórum Nacional de 
Secretários da Administração 
será realizado no período de 5 a 
7 de dezembro de 2012, em Belo 
Horizonte (MG). As inscrições 
estão abertas e poderão ser feitas 
no endereço www.consad.org.br. 
Outras informações pelo telefone 
(61) 3322-5520. 
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