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O Conselho Nacional de Secretários 
de Estado da Administração (Con-
sad) realizou, no dia 10 de outu-

bro, a 87ª edição de seu fórum trimestral. 
Durante o encontro, do qual participaram 
representantes dos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, o Conselho, a Frente 
Parlamentar Mista para o Fortalecimento 
da Gestão Pública e a Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) assinaram um protocolo 
de gestão, estabelecendo o movimento 
“Brasil Unido pela Gestão Pública E� ciente”. 

O acordo foi � rmado durante o “Café 
Parlamentar”, atividade que fazia parte 
da programação do encontro, ocorrido 
no Naoum Plaza Hotel, em Brasília. O 
objetivo da iniciativa é estabelecer par-
cerias institucionais e valorizar a coope-
ração entre as partes, para o desenvolvi-
mento de ações que contribuam para a 
formação de proposições legislativas e a 
melhoria da gestão pública no país. 

A União, os estados e os municípios 
aproveitaram o fórum para analisar pro-
postas e prioridades da Agenda Federa-
tiva, que prevê investimento nos servi-

ços públicos, principalmente nas áreas 
de educação, segurança e ação social, 
com a implementação do Pró-Cidadão. 
O programa, que entra em vigor a partir 
de março de 2013, é financiado pelo 
Fundo Geral de Cooperação da Espanha 
e é administrado pelo Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID).   

A polêmica Lei de Greve também   foi 
motivo de debate, principalmente da 
parte do secretário-executivo adjunto do 
Ministério do Planejamento, Valter Cor-
reia. Ele informou que o Executivo enviará 
ao Congresso Nacional, ainda neste ano, 
uma proposta de lei que cria um instru-
mento de apoio aos gestores públicos. 
Para ele, o Brasil precisa de limites e regras 
mais eficazes, dando, assim, base para 
que o Judiciário possa agir. 

No final do encontro, o presidente 
do Consad, Eduardo Diogo, anunciou a 
criação do Prêmio Consad de Jornalis-
mo, que contemplará os melhores tra-
balhos jornalísticos da mídia impressa 
(jornal e revista) que tenham como mote 
a modernização da gestão pública. 



Ainda neste ano,  o Executivo 
enviará ao Congresso Nacional 
a proposta de uma nova lei de 

greve para o serviço público. A informa-
ção foi dada pelo secretário-executivo 
adjunto do Ministério do Planejamento 
(MPOG), Valter Correia, que participou 
do 87º Fórum Nacional de Secretários 
de Estado da Administração, em Bra-
sília. A expectativa é de que a nova lei 
entre em vigor já em 2013 e seja um ins-
trumento de apoio aos gestores públi-
cos. “O Brasil precisa urgentemente de 
uma legislação que regule o equilíbrio, 
garantindo os direitos dos cidadãos e 
dos servidores. Essa lei é uma situação 
que já existe e que estamos instituindo 
legalmente”, ressaltou Correia.

Elaborado pelo Ministério do Pla-
nejamento, em parceria com a Advoca-
cia-Geral da União (AGU), o Ministério 
do Trabalho e Emprego, o Ministério 
Público e os Estados, o projeto foca 
questões importantes, como a ne-

cessidade de esclarecer que tipos de 
serviços públicos devem ser manti-
dos durante a greve, de forma a não 
prejudicar a população. É o caso, por 
exemplo, dos setores ligados à segu-
rança pública e à saúde. Nesse sentido, 
Valter defendeu a imposição de limites 
e a definição de regras mais eficazes: 
“Precisamos de um regramento claro, 
dando base para que o Judiciário saiba 
como e onde agir”.

O secretário-executivo aproveitou 
a ocasião para anunciar a criação da 
Mesa Nacional de Negociação Perma-
nente, que deverá discutir assuntos de 
interesse comum ao conjunto do fun-
cionalismo público. Para o presidente 
do Consad, Eduardo Diogo, a nova lei 
será uma forma de repelir os abusos e 
garantir os serviços primordiais ao bom 
funcionamento do país. “O interesse 
da sociedade deve prevalecer sobre o 
interesse de segmentos especí� cos do 
serviço  público”,  justi� cou.  

Representante do Ministério do Planejamento a� rma que proposta para a 
minuta da nova lei será enviada ainda neste ano ao Congresso Nacional

NOVA LEI DE GREVE 
DEVE ENTRAR EM 

VIGOR EM 2013
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EDITORIAL

O s fatos conspiram a favor 
da qualidade da gestão 
pública no Brasil. E nós, 

do CONSAD, nos sentimos grati-
ficados por contribuir para esse 
grande momento. Em Brasília, 
durante o 87º Fórum, iniciamos 
uma aproximação institucional 
com os poderes Executivo, Legis-
lativo e Judiciário. 

Mais do que nunca, os go-
vernos estaduais demandam 
ser ouvidos sobre projetos que 
venham a impactar seus orça-
mentos. Entendemos que esse 
compromisso com uma gestão 
pública responsável e e� ciente é 
de todos os níveis federativos, e 
todas as instituições públicas.

No encontro de Brasí l ia , 
constatamos que esse esforço 
compartilhado é possível. Senti-
mos esse espírito de colaboração 
e parceria em todas as lideranças 
que nos prestigiaram com sua 
presença. E traduzimos o con-
senso em um documento – o 
Protocolo de Gestão que criou 
o movimento Brasil Unido pela 
Gestão Pública E� ciente. 

Ficou nítido que o esforço 
compartilhado deve priorizar 
projetos que contribuam para 
melhorar a qualidade dos servi-
ços na ponta, ou seja, no atendi-
mento direto à população.   

Os servidores públicos de-
vem ter o direito de reivindicar 
novos benefícios. Contudo, asse-
gurando a prestação de serviços 
essenciais. Esse é um valor vital 
para o CONSAD. 

FOCO NO CIDADÃO

Secretário-executivo adjunto do MPOG, Valter Correia

Presidente do Consad, Eduardo Diogo
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Reduzir o Custo Brasil, fomentar 
a geração de emprego e renda e 
fortalecer a inclusão social são os 

principais objetivos da rede de assis-
tência técnica aos municípios, projeto 
apresentado pela assessora especial da 
Secretaria de Relações Institucionais da 
Presidência da República, Paula Rava-
nelli, durante o 87º Fórum Consad.

De acordo com análise da Secreta-
ria, os municípios brasileiros enfrentam 
desafios que comprometem a adoção 
de políticas públicas, como a carência 
de conhecimentos técnicos dos agentes 
políticos, o uso de métodos de gestão 
pouco e� cientes e a baixa quali� cação 
dos servidores municipais. Esses fatores 
interferem no desenvolvimento susten-
tável e no processo de inclusão social. 

Para reverter este quadro, o Gover-
no Federal está estruturando a rede de 
assistência técnica, composta por núcle-

os estaduais que adotarão medidas de 
modernização administrativa. 

ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

O projeto encontra-se em sua pri-
meira fase, que inclui a discussão da 
proposta no âmbito governamental, 
elaboração de planos de trabalho e 
mobilização de associações. A previsão 
é de que essa fase seja concluída em 
fevereiro de 2013. 

Após este período, será analisado 
pela presidente Dilma Rousseff. Caso 
seja aprovado, entrará em etapa per-
manente, que prevê a estruturação das 
equipes técnicas, a capacitação dos 
núcleos estaduais e a contratação de 
projetos de modernização. 

A rede de assistência técnica deve 
ser capaz de atender municípios em 
todos os estados brasileiros. Com a 

sua adoção, espera-se incrementar a 
transparência na gestão, a participação 
das micro e pequenas empresas nas 
compras governamentais, o processo 
de registro de novas empresas e a re-
gulamentação dos marcos legais nos 
municípios.  

S  implificação e agilidade dos pro-
cedimentos de registro brasileiro 
mercantil são fundamentais para a 

geração de emprego e renda no país. Foi 
o que destacou o secretário de Comércio 
e Serviço do Ministério do Desenvolvi-
mento da Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC), Humberto Ribeiro, durante 
apresentação de palestra sobre o tema 
no Fórum Consad.

Na ocasião, o secretário comentou 
que a Rede Nacional para a Simpli� cação 

do Registro e da Legalização de Empre-
sas e Negócios (Redesim) desempenha 
um importante papel para facilitar a 
abertura de empresas no país. 

Instituída pela Lei nº 11.598/2007, 
a Redesim tem como objetivo estabe-
lecer diretrizes e procedimentos para 
a simplificação, desburocratização e 
integração do processo de registro e 
legalização de empresários e pessoas 
jurídicas no âmbito da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios.  

Proposta estimulará a e� ciência na gestão municipal  a partir de investimentos em áreas estratégicas

Facilidades no processo de abertura de empresas favorecem a oferta de empregos

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
PROMOVE MELHORIAS NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

LOGÍSTICA DO REGISTRO BRASILEIRO 
MERCANTIL É TEMA DE PALESTRA

Paula Ravanelli apresenta rede de assistência técnica

Secretário do MDIC, Humberto Ribeiro



A União, os Estados e os municípios 
aproveitaram o Fórum Consad 
para analisar propostas e priori-

dades de investimento para a melhoria 
da gestão pública, com foco no Pró-Ci-
dadão, programa que entra em vigor em 
março 2013, com o intuito de aprimorar 
a prestação dos serviços públicos, prin-
cipalmente nas áreas de educação, se-
gurança e ação social. “Esse é o caminho 
da integração, com ideias democráticas 
para a e� ciência na gestão”, con� rmou o 
presidente do Consad, Eduardo Diogo.

As diretrizes do novo projeto, � nan-
ciado pelo Fundo Geral de Cooperação 
da Espanha e administrado pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), foram apresentadas por Valéria 
Salgado, diretora do Departamento de 
Melhoria e Inovação da Secretaria de 

Gestão Pública do Ministério do Plane-
jamento, em parceria com Evelyn Levy, 
consultora do Consad. Foram discutidos 
oito eixos temáticos: modelos jurídico
-institucionais da administração pública; 
tecnologia da informação; gestão de 

pessoas; atendimento aos usuários dos 
serviços públicos; apoio a iniciativas de 
inovação e de melhoria da gestão muni-
cipal; compras governamentais; gestão 
patrimonial; e gestão de desempenho 
institucional.  

O  presidente do Consad, Eduardo 
Diogo, anunciou, durante o 87º 
Fórum da entidade, a criação 

do Prêmio Consad de Jornalismo, que 
contemplará jornais impressos e revistas 
que apresentarem os melhores traba-
lhos sobre a modernização da gestão 
pública. Devem ser inscritas matérias 

publicadas entre 1º de janeiro de 2012 
e 28 de fevereiro de 2013. O prêmio será 
dividido em categoria nacional e regio-
nal (que engloba as regiões Sul, Sudeste, 
Centro-Oeste e Norte). A comissão julga-
dora será formada exclusivamente por 
jornalistas renomados e pro� ssionais de 
comunicação. Os nomes dos contem-

plados serão divulgados durante o VI 
Congresso Consad 2013, que acontecerá 
em abril de 2013, em Brasília. Para mais 
informações, consulte o site do Consad: 
www.consad.org.br  
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Agenda federativa entre Estados e União estabelece prioridades de 
investimento para a implementação do Pró-Cidadão

A primeira edição do Prêmio Consad de Jornalismo contemplará as melhores 
reportagens de jornais e revistas sobre a modernização da gestão pública

O CIDADÃO EM PRIMEIRO LUGAR

CONSAD PREMIARÁ 
JORNALISMO BRASILEIRO
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Apresentação das prioridades para o programa Pró-Cidadão

PRESIDÊNCIA – Eduardo Diogo – Secretaria de Planejamento e 
Gestão do Estado do Ceará • VICE-PRESIDÊNCIA – Stela Farias – 
Secretária de Estado da Administração e dos Recursos Humanos 
do Rio Grande do Sul • Renata Vilhena – Secretária de Estado de 
Planejamento de Gestão de Minas Gerais • JUNTA FISCAL – Secre-
tária de Estado de Gestão Administrativa do Acre, Flora Valadares 
Coelho • Secretário de Estado de Gestão e Planejamento de Goiás, 
Giuseppe Vecci • Secretário de Estado da Gestão e Previdência do 
Maranhão, Fabio Gondim • Secretário de Estado da Gestão Pública 
de Alagoas, Alexandre Lages Cavalcante • Secretária de Estado da 
Administração do Amapá, Maria Luiza Pires Picanço • Secretária 
de Estado de Administração e Gestão do Amazonas, Lígia Abrahim 
Fraxe Licatti • Secretário de Estado da Administração da Bahia, Ma-
noel Vitório da Silva Filho • Secretário de Estado da Administração 
Pública do Distrito Federal, Wilmar Lacerda • Secretário de Estado 
de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo, Alcio Araújo 
• Secretário de Estado da Administração de Mato Grosso, Cezar 
Roberto Zílio • Secretária de Estado da Administração de Mato 

Grosso do Sul, Thie Higuchi Viegas dos Santos • Secretária de Es-
tado da Administração do Pará, Alice Viana Soares • Secretária de 
Estado da Administração da Paraíba, Livânia Maria da Silva Farias 
• Secretário de Estado da Administração e da Previdência do Paraná, 
Jorge Sebastião de Bem • Secretário de Estado da Administração 
de Pernambuco, Jose Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira 
• Secretário de Estado da Administração do Piauí, Paulo Ivan da 
Silva Santos • Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do 
Rio de Janeiro, Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins • Secretário de 
Estado da Administração e dos Recursos Humanos do Rio Grande 
do Norte, Antônio Alber da Nóbrega • Secretário de Estado da 
Administração de Rondônia, Rui Vieira de Sousa • Secretária de Es-
tado da Gestão Estratégica e Administração de Roraima – Interina, 
Gerlane Baccarin • Secretário de Estado da Administração de San-
ta Catarina, Milton Martini • Secretário de Estado de Gestão Públi-
ca de São Paulo, Davi Zaia • Secretário de Estado do Planejamento 
e Gestão de Sergipe, José de Oliveira Júnior • Secretário de Estado 
da Administração de Tocantins, Lucio Mascarenhas Martins.


