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Perfil Técnico 

Natural de Santa Terezinha de 
Goiás, Haroldo Naves Soares, foi 
prefeito de Campos Verdes em 2001 
e eleito para gestão 2017/2020. 
Em 2002, foi vencedor do Prêmio 
Sebrae Prefeito Empreendedor 
e, em 2004, recebeu o Prêmio 
Boas Práticas Administrativas da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU). Além dessas conquistas, 
foi presidente da Associação 
Sampatriense dos Municípios (ASM) 
em 2001, consultor do Sebrae de 
Políticas Públicas (2005/2008), 
Superintendente de Relações 
Institucionais da FGM (2009/2016) 
e vice-presidente do Conselho 
Deliberativo da Associação Brasileira 
dos Municípios (ABM) em 2011. 
Entre as principais propostas 
para a nova gestão, Haroldo 
destaca organizações de missões 
internacionais para captar 
investimentos, venda de produtos 
e divulgar potencialidades dos 
municípios goianos; parcerias com 
universidades e instituições para a 
projeção das cidades e orientação 
jurídica e contábil para evitar 
problemas no término das gestões 
locais. 
Haroldo também afirmou que irá 
aperfeiçoar e aprimorar a Escola 
Goiana de Gestão Pública (EGP), 
oferecendo cursos para orientação 
aos prefeitos, secretários e técnicos 

da prefeitura. “Vamos avançar para 
oferecer aos gestores municipais 
um aperfeiçoamento contínuo 
para que isso favoreça os cidadãos. 
Além disso, vamos buscar implantar 
uma central de projetos e rede de 
primeiras-damas”, afirmou. 

Perfil do 
Presidente 
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Conheça mais 
o sobre novo 

presidente 
empreendedor 

da Federação, 
Haroldo Naves 

Haroldo Naves novo presidente da FGM
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Parceria

Nesse pouco tempo à frente da 
entidade municipalista já conseguiu 
várias audiências com o governador 
Marconi Perillo, onde debateu sobre a 
dificuldades das nossas cidades e que 
é preciso a parceria com o governo 
estadual para poder oferecer mais para 
as administrações municipais. 
Em uma das oportunidades participou 
de várias reuniões sobre o programa 
Goiás Mais Competitivo e Inovador 
(GMCI) para alinhar a governança 
estratégica entre o Estado e os 
municípios. O objetivo é melhorar 
os indicadores sociais e econômicos 
que impactam a competitividade e 
qualidade de vida das pessoas, com 

Engajado Haroldo Naves
mostra proximidade com 
Governo Estadual 

Haroldo Naves, em pouco mais 
de dois meses após assumir a 
FGM, já se mostrou engajado 
e determinado e que lutará 
pelos municípios goianos em 
todas as esferas. 

No mês de março, o presidente Haroldo 
Naves, prestigiou a solenidade de posse 
do novo presidente da Associação Goiana 
de Municípios (AGM), Paulo Sérgio 
de Rezende (prefeito de Hidrolândia). 
Este que estará à frente da entidade 
municipalista pelo biênio de 2017-2018, 
e foi eleito por aclamação no mês de 
fevereiro. Durante a solenidade foram 
empossados os novos membros do 
Conselho deliberativo, de avaliação 
e ética. O presidente Haroldo Naves, 
parabenizou o novo gestor e desejou sorte 
e que as duas entidades municipalistas 
possam trabalhar em conjunto em prol de 
benefícios e melhorias para os municípios 
goianos, estes que necessitam de suporte 
e informação para que possam executar 
suas gestões com êxito.

Prestígio a 
posse do novo 
presidente da 
AGM 
“ Ações conjuntas

e parcerias entre 
as entidades 
municipalistas visam 
fortalecimento em 
prol dos municípios 
goianos. 

 Parceria 

destaque para os setores de educação, 
saúde, habitação e segurança pública. 
Em umas das reuniões discutiu sobre 
habitação, onde na ocasião assinou 
o termo de cooperação técnica que 
pretende viabilizar a construção de 30 mil 
moradias nos 246 municípios goianos. 
Pontuou também com o governador 
sobre melhorias nos indicadores da 
educação infantil, e a questão da 
situação dos presídios do Estado, que é 
uma grande preocupação dos gestores 
municipais, principalmente após as 
ondas de violência. Para o governador 
Marconi Perillo, há a necessidade de 
debater e tomar deliberações para 
encontrar as melhores alternativas para 
o problema. Haroldo Naves, pontuou 
que o método de reuniões adotadas 
pelo Governo do Estado em relação ao 
Goiás Mais Competitivo é uma forma 
de estreitar e sintonizar as ações com os 
municípios, fator que contribuirá para o 
avanço do estado. “É um processo que 
também inclui os gestores locais e dá 
transparência sobre as ações que serão 
implantadas em Goiás. Sem dúvidas, é 

um fator importante para o crescimento 
de maneira ordenada”, afirmou.
Por sua vez, Naves colocou a FGM à 
disposição do projeto do Goiás Mais 
Competitivo e Inovador para realizar  
mobilização junto aos prefeitos. 
“Também nos colocamos à disposição 
para futuras reuniões, até mesmo nos 
ministérios, para melhorarmos os índices 
de Goiás”, pontuou. 
Para evitar problemas, o governador 
afirmou que há a necessidade de debater 
e tomar deliberações para encontrar as 
melhores alternativas. Já Haroldo Naves 
destacou que o método de reuniões 
adotadas pelo Governo do Estado em 
relação ao Goiás Mais Competitivo é uma 
forma de estreitar e sintonizar as ações 
com os municípios, fator que contribuirá 
para o avanço do estado. “É um processo 
que também inclui os gestores locais e dá 
transparência sobre as ações que serão 
implantadas em Goiás. Sem dúvidas, é 
um fator importante para o crescimento 
de maneira ordenada”, afirmou.

Paulo Sérgio de Rezende com a esposa Luciana Marrie na sua posse como novo presidente da AGM, 
prestigiada pelo presidente Haroldo Naves e sua esposa Paulênia Lopes 

 Governador Marconi Perillo recebe prefeitos
em reunião sobre o GMCI 

Demandas municipais e pauta da FGM com o governador 
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Presidente da FGM 
apresenta pauta 
municipalista no 

Congresso nacional 

Pauta Municipalista 

Em busca de benefícios 
para os municípios goianos, 
Haroldo Naves, da passos 
largos em Brasília. 

recursos e melhorias para 
atender os municípios goianos. 
“Vamos continuar com as nossas 
reivindicações e a luta municipalista 
dentro das duas casas, espero que 
o presidente do Congresso Nacional 
esteja sensível as necessidades 
das prefeituras, principalmente 
para tentar atender as cidades 
de pequeno porte, que é grande 
maioria no nosso Estado”.
O presidente do Senado, se mostrou 
sensível aos pedidos realizados 
pelos parlamentares, e afirmou 
ser um municipalista, e que agora 
a frente do Congresso Nacional, 
não mudará a sua postura e irá se 
esforçar para atender as demandas 
municipais. Para o presidente do 
Senado foi apresentado oficio 
com várias reivindicações sobre 
alguns projetos:  prestação de 
auxílio financeiro; compensação 
financeira dos recursos hídricos; 
atualização monetária dos valores 
dos programas federais; suspensão 
da resolução normativa da ANEEL; 
emendas ao PLOA direcionadas ao 
FPE e FPM; Prestação de contas 
simplificadas aos municípios 
de menor porte; entre outras 
demandas municipais. 
Para Naves, o trabalho que vem 
sendo desempenhado pela 
Federação é de traçar estratégias 
para que possam ser adotadas 
em relação aos principais projetos 
de interesse dos municípios que 
tramitam junto aos três poderes, 
em especial no Congresso Nacional. 
“Nosso objetivo é de apresentar 
e debater a pauta municipalista 
prioritária para 2017 com todos” 
frisa. 
Já durante encontro com o 
presidente da Câmara Federal, 
Rodrigo Maia, também foi 
apresentada diversas demandas 
sobre projetos que tramitam na 
casa como na área da educação, 
desenvolvimento territorial, 
reforma da previdência e débitos 
previdenciários. 
Além do Congresso Nacional, 
o presidente, tem apresentado 
a pauta aos ministros do atual 

governo. Já foram vários encontros 
com os mesmos e em todas as 
oportunidades, o presidente, 
Haroldo Naves, levou a sua 
preocupação com as demandas da 
pauta municipalista. O presidente 
já esteve com os Ministros: Osmar 
Terra (MDSA), Beltrão (Turismo), 
Mendonça Filho (Educação), 
Ronaldo Nogueira (Trabalho), 
Marcos Pereira (Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços). Uma das 
questões que tem sido discutida é 
sobre a dívida previdenciária. 
Em todas as ocasiões com os 
ministros o presidente, discutiu 
e pontuou temas de interesses 
municipais, e como algumas 
medidas do governo tem afetado 
diretamente os municípios goianos. 
Causando grandes impactos nas 
administrações municipais. Em 
reunião com o Ministro Marcos 
Pereira, o presidente Haroldo 
Naves, solicitou que haja apoio 
e participação dos governos 
estadual e federal para que as 
potencialidades dos municípios 
sejam levadas até o exterior como 
forma de alavancar a economia de 
Goiás. O ministro afirmou que a 
pauta deve entrar em execução já 
no segundo semestre deste ano.
A Medida Provisória (MP) 766/2017 
propõe um novo parcelamento dos 
débitos previdenciários. Naves, 
tem apresentado a Nota Técnica 
001/2017 da FGM, e destacou que 
grande parte dos municípios goianos 
estão com dívidas previdenciárias, 
“nossos gestores devem ter uma 
atenção especial com esse tema, 
esses débitos podem restringir 
a administração municipal a 
participar da realização de 
transferências voluntárias, acordos 
e convênios com a União” frisa.  O 
que a Nota Técnica apresentada 
pelo presidente aponta, que os 
prazos para que os municípios 
cumpram seus compromissos 
sejam estendidos. Para Haroldo 
Naves, os problemas com a dívida 
previdenciária afetam o ente mais 
vulnerável que é o município.

                        Vamos continuar com as nossas 
reivindicações e a luta municipalista 
dentro das duas casas, espero que o 
presidente do Congresso Nacional 
esteja sensível as necessidades das 
prefeituras, principalmente para 
tentar atender as cidades de pequeno 
porte, que é grande maioria no nosso 
Estado.

Em reuniões em Brasília 
e construindo um bom 
relacionamento com a classe 
política, o presidente da 
Federação, Haroldo Naves, marcou 
presença em reunião no Senado 
Federal, e na Câmara Federal, 
juntamente com os presidentes, 
Eunício Oliveira (PMDB/CE) 
Senado e Rodrigo Maia (DEM/RJ) 
Câmara Federal. Na oportunidade 
foi entregue aos políticos a pauta 
prioritária municipalista de 2017. 
O principal pedido feito, foi 
sobre o apoio as propostas de 
redistribuição do Imposto Sobre 
Serviços (ISS), à securitização da 
dívida dos municípios além de 
demais reivindicações.
Para Haroldo Naves, os encontros 
foram bastante produtivos 
e que a frente da FGM irá 
continuar buscando sempre 

“

Mendonça Filho Ministro da Educação

Ministro do Turismo Marx Beltrão

Presidente da Câmara Federal Rodrigo Maia

Ministro Marcos Pereira Indústria Comércio Exterior e Serviços

 Ministro do MDSA Osmar Terra 

Ministro do Trabalho Ronaldo Nogueira 

Prefeita de Turvelândia Reila Naves,
Deputado Federal/MA Hildo Rocha 

com o presidente Haroldo Naves 

Presidente do Senado Eunício Oliveira

Presidente do Senado recebe de gestores a pauta municipalista 
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FGM e TCM promovem 
seminário sobre licitação 
e contratações públicas

Capacitação 

Mais um evento de sucesso foi 
realizado pela Federação durante o 
mês de março, o auditório da entidade 
recebeu o Seminário de Licitação: 
fundamentos de contratações 
públicas. O evento, conduzido pelo 
presidente Haroldo Naves, contou 
com a participação do presidente do 
Tribunal de Contas dos Municípios 
(TCM-GO), o conselheiro Joaquim 
de Castro. O seminário apresentou 
noções e explicações sobre o processo 
de licitação.
Haroldo Naves, destacou que a 
capacitação envolve procedimentos 
importantes para a execução de 
contratações. Além disso, afirmou 
que os prefeitos devem ficar atentos 
às pautas no Congresso Nacional. 
“Muitas pautas no Senado e na 
Câmara são contras aos interesses 

“Os gestores também 
devem ficar alertas 

quanto à contratação 
de assessorias, 

principalmente a 
jurídica. Em processos 

de contratação 
e licitação, os 

assessores devem 
ficar próximos”. 

Capacitação 

Voltado para atender a área social 
municipal mais um encontro de sucesso 
foi realizado pela FGM. O auditório da 
Caixa Econômica Federal, ficou lotado 
ao receber o Seminário “A Política 
de Assistência Social no Municípios”, 
primeiras-damas, prefeitas, secretárias 
e demais gestores da área social. 
A evento conduzido pelo presidente, 
Haroldo Naves, contou com a 
participação da Secretária de Estado 
Lêda Borges, a Deputada Federal Flávia 
Moraes, a ex-prefeita de Mossâmedes, 
Mara Borges, as primeiras-damas de 
Campos Verdes, Paulênia Lopes, e a 
de Quirinopólis Maria Zélia Theodoro. 
O evento abordou sobre temas 
relacionados ao Sistema Único de 
Assistência Social, Níveis de Gestão e 
também sobre o Financiamento dos 
Recursos na Assistência Social. 
Haroldo Naves destacou que o papel da 
FGM é de sempre qualificar e oferecer 
o melhor para as gestões municipais. 
“A área da assistência social desenvolve 
um papel de destaque dentro da gestão. 
Como no atendimento das famílias mais 
carentes, além do atendimento desde 
a primeira infância até a terceira idade. 
Então estamos oferecendo um aporte 
técnico aos gestores para que possa 
atender da melhor maneira possível 

Política de assistência social é tema 
de seminário realizado pela FGM 

dos Municípios. Devemos cobrar 
nossos representantes para defender 
o interesse municipalista”, destacou.
Joaquim Castro disse que o TCM, 
parceiro do seminário, e segue na 
busca de aproximação dos gestores 
municipais com o objetivo de capacitar 
as gestões locais. Para ele, a função 
do tribunal vai além de punir os 
Municípios, mas mostrar caminhos e 
alternativas para que possam errar 
menos. “Os gestores também devem 
ficar alertas quanto à contratação 
de assessorias, principalmente a 
jurídica. Em processos de contratação 
e licitação, os assessores devem ficar 
presentes, próximos no cotidiano”, 
afirmou.
A coordenadora da Escola Goiana de 
Gestão Pública, Reila Naves, destacou 
a importância dos gestores municipais 
buscarem qualificação, visando 
o andamento das gestões locais. 
“Devemos buscar a capacitação para 
sairmos na frente e ter êxito durante 
o mandato, que acabou de iniciar”, 
comentou.
A primeira palestra foi comandada 
por Vinícius Bernardes Carvalho, 
que abordou as noções gerais sobre 
o processo de licitação, desde o 
planejamento até à obrigação do 
processo licitatório. “A administração 
deve levar em consideração o 
funcionamento de todas as áreas 
da gestão em paralelo, com tudo 
funcionando em sintonia. Com isso, 
o primeiro passo é o planejamento”, 
concluiu.

a todos, em especial pelo período de 
crise que passamos, estamos querendo 
mostrar aos gestores como lidar com a 
situação” destaca o gestor. 
Durante o evento também foi lançado a 
Rede de Primeiras-Damas e destacado 
pelo presidente Haroldo Naves, a 
importância do papel da mulher na 
política. A primeira-dama de Campos 
Verdes, Paulênia Lopes, em discurso 
destacou que o papel da FGM durante 
essa nova gestão será de assumir o papel 
de auxiliar na formação da assistência 
social. “A FGM além de ser a casa dos 
prefeitos e prefeitas será também a 
casa da primeira-dama e da assistência 
social” pontuou. 
Já a presidente da Rede, a primeira-
dama de Santa Terezinha de Goiás, 
Luciana Cabral, destacou que o 
trabalho da rede será de aproximar, as 
primeiras-damas, para que possam ser 
compartilhada ações e como tem sido o 
trabalho em seu município. 
A Secretária de Estado Lêda Borges, que 
foi uma das palestrantes, e abordou sobre 
os programas sociais desenvolvidos 
pelo governo do Estado pontuou, sobre 
o trabalho da Federação voltado para 
atender a demanda dos municípios e 
da assistência social. Segundo ela o 
desenvolvimento de políticas públicas 

voltado para atender assistência social, a 
mulher, a criança, o idoso, a pessoa com 
deficiência, devem ser fortalecidas dentro 
da gestão municipal. “O Estado de Goiás 
tem apresentado e desenvolvido todo um 
trabalho para atender essas demandas” 
destaca.  
A Deputada Federal, Flávia Moraes, 
também palestrou sobre e abordou sobre 
“A Importância do Papel Político da Mulher 
no Município”. De acordo com a deputada 
a iniciativa da entidade municipalista 
merece destaque principalmente por 
atender uma área de alta demanda, é 
preciso garantir condições para atender 
os municípios. 

Abertura de Seminário contou com a presença do Conselheiro 
do TCM Joaquim de Castro e a prefeita Reila Naves

Gestores da área social lotam auditório durante seminário da FGM 

Primeira Dama de Santa Terezinha de 
Goiás Lucina Cabral é a presidente da 

Rede de Primeiras-Damas
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A FGM, recebeu no mês de março por 
dois dias o curso de capacitação de 
agentes municipalistas. A capacitação 
foi ministrada pelo consultor da CNM 
e instrutor do curso, Maurício Zanin. 
Foram 16h de atividades teóricas 
e práticas. Na oportunidade vários 
gestores puderam se inteirar e saber o 
que o agente municipalista faz.

Rede Municipalista 
forma novos Agentes 

ENCONTROS REGIONAIS DO TCMAGENTE MUNICIPALISTA

O município de Jussara foi o primeiro 
a receber, os Encontros Técnicos 
Regionais do TCMGO. A Federação 
esteve presente, representada pelo 
presidente, Haroldo Naves, em mais 
essa oportunidade de capacitação 
de gestores municipais. Com o 
tema “capacitando para uma gestão 
de qualidade”, a edição 2017 dos 
encontros regionais será realizada 

FGM prestigia realização do primeiro 
Encontro Técnico Regional do TCMGO 
em Jussara O objetivo do curso foi de capacitar uma 

pessoa da administração municipal, 
está indicada pelo prefeito.  Segundo 
o instrutor da CNM, Mauricio Zanin, é 
importante ter uma pessoa preparada 
para auxiliar os prefeitos na pauta 
municipalista, para acompanhar projetos 
em tramitação, e qualificar essa pessoa 
para os processos de gestão. “Queremos 
ensinar as pessoas a estudarem esses 
assuntos mais complexos e ter uma 
atuação mais direta para auxiliar em 
vários programas como o Siconv por 
exemplo” afirma o instrutor.
Durante a abertura do curso, o 
presidente Haroldo Naves, destacou 
sobre a importância e a necessidade 
de cada prefeito ter um agente 
municipalista. “O objetivo de se ter uma 
pessoa qualificada é para poder ampliar 
e facilitar o canal de comunicação entre 
prefeito a CNM e o Congresso” frisa.

de abril a junho, nas seis Regiões do 
Estado dividas pelo Tribunal. 
 Presente durante o encontro o 
presidente Haroldo Naves, salientou 
a importância da realização dos 
encontros pelo Estado, “o cenário de 
hoje, cerca de 80% dos prefeitos é de 
primeiro mandato, e essa orientação 
do Tribunal é indispensável para 
com todos. Estamos empenhados 
na parceria com o TCM para que 
as administrações municipais 
participem dos encontros de 
sua região, se qualifiquem e se 
informem”, disse. 
Durante o encontro o tribunal espera 
atender prefeitos, presidentes de 
câmaras, vereadores, secretários, 
controladores internos, assessores 
jurídicos e contábeis, gestores; 
bem como conselheiros municipais, 
representantes da sociedade civil, 
professores e estudantes dos 246 

municípios de Goiás. Na programação 
consta exposição sobre o TCM como 
parceiro da gestão municipal, o papel 
do Ministério de Público de Contas, 
os instrumentos de Planejamento 
Governamental (PPA, LDO e LOA); o 
projeto de orçamento básicos de serviços 
de limpeza urbana, a contratação 
direta e a contratação temporária, 
exceções constitucionais para os cargos 
em comissão e a municipalização do 
trânsito. 
O presidente do TCMGO Joaquim 
de Castro, disse que já esperava a 
receptividade das entidades para esse 
encontro de orientação. “Afinal, em 
seus discursos de posse e nas visitas 
que fizeram ao tribunal desde que 
assumiram, os representantes dos 
prefeitos e vereadores manifestaram 
total interesse pela parceria e o 
fortalecimento do diálogo com o 
tribunal”, comentou o conselheiro.

O tribunal espera 
atender prefeitos, 

presidentes de câmaras, 
vereadores, secretários, 
controladores internos, 

assessores jurídicos e 
contábeis, gestores e 

demais agentes públicos.

Nova turma de agentes municipalistas 

Gilmar Alves prefeito de Quirinópolis 
e presidente da AGM Paulo Sérgio 
prestigiam abertura do curso Maurício Zanin consultor da CNM 

 Encontros Técnicos Regionais do TCM contou com a participação da FGM 
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O Presidente da FGM, Haroldo 
Naves, prestigiou no mês de março, 
o lançamento do “Programa Goiás 
na Frente”, que ocorreu no Centro 
Cultural Oscar Niemeyer. Esta que é 
uma iniciativa do governo estadual 
que visa multiplicar o desenvolvimento 
nos municípios goianos. Prestigiaram 
o lançamento o ministro das cidades, 
o governador e vice-governador, 
prefeitos e prefeitas, deputados 
federais e estaduais, senadores, 
vereadores e demais autoridades. 
O principal objetivo do programa é 
encontrar os melhores caminhos para 
esses recursos e permitir que Goiás, 

Programa Goiás na Frente é lançado 
e conta com a participação da FGM 

Programa tem 
como prioridade 

atender as áreas de 
infraestrutura, saúde, 

ciência, tecnologia e 
inovação, habitação e 

saneamento.

A FGM em parceria com a Associação 
Goiana de Municípios (AGM), através do 
seu presidente, Haroldo Naves, discutiu 
em audiência pública, na Assembleia 
Legislativa, com Prefeitos e Deputados 
Estaduais, o ICMS – Educação. Tema este 
que tem atingido diretamente os municípios 
goianos. Lembramos que o ICMS educação 
é um incentivo as prefeituras a investirem 
mais em Educação.
A discussão sobre o ICMS Educacional 
é através de proposta de Emenda 
Constitucional que altera o 9 1° do art. 107 
da Constituição Estadual, acrescentando-
lhe o inciso IV, mais conhecido como ICMS 
da Educação. Visa alterar os atuais critérios 
de distribuição do produto da arrecadação 
do ICMS pertencente aos municípios, de 
modo a estabelecer, dentre as parcelas de 
tal receita, uma, no percentual de 10%, 
a ser repassada com base em índice de 
evolução da qualidade de ensino fixado em 
lei estadual a ser alcançado pelo município.
Para o presidente, Haroldo Naves, as 
atuais distribuições das cotas não são 
feitas igualitariamente. De acordo com 
ele, é preciso uma participação de 

Audiência sobre
ICMS Educacional

é discutida com gestores
na Assembleia Legislativa

 GOIÁS NA FRENTE ICMS EDUCAÇÃO

invista em obras estruturantes, atraindo 
mais investimentos e fortalecendo 
a economia. As prioridades serão 
atender as áreas de infraestrutura, 
saúde, ciência, tecnologia e inovação, 
habitação e saneamento.
O intuito do programa é de atingir 
com investimentos os 246 municípios 
goianos, na ordem de 9 bilhões de reais. 
Os recursos provenientes dos cofres 
estaduais (R$ 6 bilhões) e da iniciativa 
privada (R$ 3 bilhões) serão repassados 
por meio da assinatura de convênios. 
Para o presidente da Federação 
Haroldo Naves, a medida do governo 
estadual demonstra a sensibilidade 
com as demandas municipais. “Acredito 
que esse investimento virá em boa 
hora, para atender os cofres das 
prefeituras, além da possiblidade da 
geração de renda, nas nossas cidades. 
Principalmente pelos recursos serem 
destinados a atender as prioridades de 
cada município” frisa o gestor.
As prioridades de cada cidade 
goiana foram discutidas em reuniões 
comandadas pelo governador Marconi 
Perillo. “O valor mínimo definido é de 

R$ 1 milhão para as cidades menores, 
de até 10 mil habitantes. Esses valores 
crescem de acordo com o porte e a 
população do município”, salienta o 
presidente da FGM.
Segundo o governador Marconi Perillo, 
“Goiás é o primeiro Estado brasileiro 
a anunciar um robusto programa de 
investimentos, o maior programa 
de investimentos do Brasil. Cuidei 
pessoalmente de cada detalhe desse 
plano. Fiz questão de acompanhar 
pessoalmente” afirma.

todos os prefeitos e parlamentares, 
independentemente de siglas partidárias 
para o êxito desse processo. “É inegável que 
existe uma fonte enorme de distorção na 
distribuição orçamentária dos municípios. 
Isso ocorre porque a distribuição é dada com 
base no valor adicionado, que é medido de 
quanto se produz no município”, pondera.
O repasse do “ICMS Educacional” observará 
o índice de evolução da qualidade do ensino 
em cada município, a ser fixado em lei 
estadual, conforme prevê o incluso projeto 
de emenda, mediante o estabelecimento 
de critérios ou indicadores necessários 
à avaliação de sua eficiência na área 
educacional.
Segundo a Constituição Federal, o Estado 
pode estabelecer que 75% da cota seja 
distribuída pelo valor adicionado das 
mercadorias que o município produz, 
atualmente o índice é de 85%. Ele 
será reduzido para permitir a inclusão 
dos seguintes critérios de partilha: 9% 
educação, 6% saúde, 5% no ecológico (que 
já existe em lei estadual), 2% em renda per 
capita, 2% em segurança pública e 1% em 
transparência.

Para o governo essa proposta vai privilegiar 
melhor os municípios que apresentarem 
competividade nos indicadores ecológicos; 
que desenvolvam programas de educação 
infantil (pré-escola e creches); que reduzam 
a taxa de mortalidade infantil e indicadores 
de segurança pública, e tenham equipes 
de saúde da família e aqueles que invistam 
na transparência pública da gestão.
Já a Federação Goiana de Municípios, 
defende uma proposta do ICMS de maneira 
diferente e pede que seja estabelecido os 
seguintes critérios, 10% fixo, 5% ecológico, 
4% educação, 2% saúde, 2% desigualdade 
regional, 1% eficiência na arrecadação e 
1% transparência. 
Para o presidente Haroldo Naves, é 
necessária a apresentação de uma terceira 
proposta que é o que defende a Federação, 
para que os municípios não percam os 10% 
igualitários que tem direito. “Seria como 
um salário mínimo para os municípios, 
uma renda fixa que poderia garantir cerca 
de 100 mil reais para que fosse investidos 
na educação” afirma Naves. 

Lançamento Programa Goiás na Frente reuniu as mais diversas autoridades do Estado

Em entrevista presidente destaca
importância do programa estadual Lançamento Programa Goiás na Frente reuniu

as mais diversas autoridades do Estado
Haroldo Naves pontua juntamente com Deputados 

importância do ICMS para os municípios 
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Presente em eventos de relevância 
para os municípios goianos o 
presidente Haroldo Naves, prestigiou 
a abertura oficial do IV Encontro de 
Municípios com o Desenvolvimento 
Sustentável (EMDS). Evento este 
que promove e estabelece trocas 
de informações entre prefeitos e 
demais gestores. E visa fortalecer e 
organizar as propostas de melhoria 
e aperfeiçoamento da gestão, a 
partir de agendas propositivas de 
desenvolvimento local sustentável.
Durante a solenidade de abertura, 
foi anunciado pelos ministros, 
Dyogo Oliveira, do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, e Bruno 
Araújo, das Cidades, que ainda 
este anos haverá R$ 10 bilhões 
de investimento por parte do 
Governo Federal aos municípios. Foi 
anunciado também, pelo ministro 
Bruno Araújo, para a mobilidade 
urbana, um financiamento de R$ 
6 bilhões de recursos do Fundo 

Desenvolvimento 
Sustentável é 
discutido em 

Brasília no
IV EMDS

O EMDS teve como objetivo fomentar a construção e 
a pactuação de alternativas para o enfrentamento 

da grave situação fiscal dos municípios brasileiros. 
Para isso, teve como tema central “Reinventar o 

financiamento e a governança das cidades”

SUSTENTABILIDADE

de Garantia (FGTS). “A portaria 
de acesso deve ser publicada nas 
próximas semanas”, disse.
Para o presidente, Haroldo Naves, 
o encontro é a oportunidade dos 
gestores conhecerem experiências 
bem-sucedidas de administrações 
municipais, além de colher 
informações e levar o que mais 
pode se aplicar em seu município. O 
objetivo do encontro foi de fomentar 
a construção e a pactuação de 
alternativas para o enfrentamento da 
grave situação fiscal dos municípios 
brasileiros. Para isso, teve como tema 
central “Reinventar o financiamento 
e a governança das cidades”.
Na oportunidade o presidente da 
Federação, aproveitou para visitar as 
salas temáticas de alguns Ministérios 
e se informar sobre ações e propostas 
que estão sendo desenvolvidas e 
possam ser oferecidas aos municípios 
goianos.

Teve início no mês de abril, o curso de 
Siconv completo em ambiente prático, 
voltado para atender os gestores 
municipais atuantes na área de gestão 
de convênios federais. O curso com 
duração de cinco dias, capacitou 
gestores de mais de 30 municípios 
goianos, e foi ministrado pela pela 
I9 treinamentos, através de parceria 
realizada com a Federação.
A capacitação mostrou aos gestores 
passo a passo de todo o processo de 
captação, formalização, execução e 
prestação de contas, abordando os 
principais módulos do SICONV, com 
ênfase na execução de convênios. Para 

Primeira turma de Siconv
é encerrada com sucesso na FGM

A capacitação mostrou aos gestores passo a passo de todo o processo de capacitação, 
formalização, execução e prestação de contas, abordando os principais módulos do SICONV

SICONV

o presidente, Haroldo Naves, o Siconv 
é uma ferramenta indispensável para 
a execução de uma boa gestão. “O 
trabalho que a FGM tem tentando 
suprir é de qualificar o corpo técnico 
dos municípios. Corpo técnico 
qualificado é essencial para uma gestão 
técnica exitosa” pondera Naves.
Conduzida pelo bacharel em 
Ciências Contábeis e pós-graduado 
em Recursos Humanos e consultor, 
Murillo de Miranda Bastos Neto, a 
importância da capacitação de alguns 
gestores no município é essencial. 
“Durante todos os dias de treinamento 
abordamos sobre as três vertentes 

que movimentam o Siconv, a primeira 
e tratar da captação de recursos, 
segunda é auxiliar na elaboração 
de projetos e a terceira é facilitar a 
execução e regular aplicação destes 
recursos” afirma.
No decorrer do curso todas as aulas 
foram expositivas com utilização de 
apresentação em Prezi, do portal 
de convênios para estudo de casos 
concretos e simulações em ambiente 
de capacitação. Lembramos que 
o curso terá nova turma nos dias 
22 a 26 de maio. Os interessados 
devem procurar mais informações na 
Federação, através do (62) 3999-7450.

Consultoria com os Ministérios

Gerentes Nacional e Estadual do Sebrae 
Bruno Lourenço e Augusto Netto

 Primeira turma de Siconv de 2017 da FGM 

Murillo Bastos aborda sobre como operar o Siconv 

Presidente marca presença na 
abertura oficial do IV EMDS 

Gestor da I9 treinamentos salienta importância
de saber lidar com o Siconv 
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Prefeito Gustavo 
Mendanha é escolhido
vice-presidente da FNP

Prestígio Capacitação 

Uma comitiva de prefeitos goianos, 
estiveram no início do mês de maio, 
em missão ao Estado do Rio Grande 
do Sul. Com o intuito de conhecer 
os modelos de polos econômicos e 
desenvolvimento social que garantem 
geração de emprego e renda dos 
pequenos municípios do RS.  
Na oportunidade os gestores 
conheceram experiências exitosas dos 
municípios de Bento Gonçalves, Feliz, 
Guaporé, Mariana Pimentel e Porto 
Alegre. Onde puderam reconhecer 
as diversas possibilidades de polos 
econômicos, fruto da parceria entre os 
setores público e privado. 
Para o presidente da FGM, Haroldo 
Naves, que liderou a comitiva de 
gestores, a oportunidade de conhecer 
e compreender como o estímulo da 
gestão pública pode fortalecer as 
atividades econômicas regionais é uma 
experiência grandiosa para oferecermos 
aos nossos municípios. Com o 
conhecimento de novas experiências 
e estas exitosas podemos aumentar a 
geração de emprego e renda das nossas 
localidades. Além da criação de uma 
rede de contato de gestores públicos em 
prol do desenvolvimento regional, com 
o intuito de fortalecer o municipalismo.  
Em Guaporé os gestores durante visita 
técnica puderam conhecer mais de 
350 fábricas e como é o modelo de 
polo industrial local. Fábricas essas na 
área de semi-joiás (Icaro semi-joiás) e 
confecção de moda íntima (Instituto 
Intimus), e como funciona o modelo 

Prefeitos goianos participam de 
missão sobre geração de emprego
e renda no Rio Grande do Sul 

polo industrial local. Na oportunidade 
os gestores conheceram todas as etapas 
desde a criação, produção e finalização 
dos produtos. 
Durante a visita à fábrica de semi-joiás, 
os prefeitos puderam acompanhar 
todas as etapas da produção como: 
criação, desenho, lavagem, corte, 
solda, trabalho manual até a fase final 
que seria de exposição e despacho 
das peças. Acompanharam os gestores 
durante a visita o prefeito de Guaporé, 
Valdir Fabris, e o dono da empresa Icaro 
semi-joiás, João César. 
A prefeita do município de Turvelândia, 
Reila Naves, que faz parte da missão 
ponderou que a experiência é riquíssima 
e as informações que obteve com as 
visitas são valiosas. “O nosso foco é 
buscar alternativas para que o nosso 
município se desenvolva cada vez mais” 
frisa a gestora.

Já em Bento Gonçalves, a visita foi 
para conhecer o modelo de gestão 
da associação de agricultores como 
fornecedores de insumos para a indústria 
de vinho. 
No município de Feliz, houve visita a 
prefeitura para entender como funciona 
a legislação municipal de incentivo e 
fomento ao empreendedorismo. E em 
Mariana Pimentel houve a capacitação no 
Instituto Paulo Ziulkoski. 
Participantes da Missão: Haroldo Naves 
(presidente da FGM e prefeito de 
Campos Verdes), Gilmar Alves (prefeito 
de Quirinópolis), Reila Naves (Prefeita 
de Tuverlândia), Abelardo Filho (prefeito 
de Inhumas), Claúdia Araújo (prefeita 
de Matrichã), Jânio Araújo (Primeiro 
Cavalheiro de Matrinchã), Francisco 
Júnior (prefeito de Terezopolis de Goiás 
e vice-presidente da FGM), João Batista 
(Procurador Terezopolis de Goiás), Meire 
Andrade (secretária executiva da FGM). 

O prefeito de Aparecida de Goiânia, 
Gustavo Mendanha, foi empossado, 
vice-presidente da Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP). A assembleia que elegeu 
a nova diretoria para o biênio 2017 – 
2019 foi realizada horas antes, durante 
o IV Encontro dos Municípios com o 
Desenvolvimento Sustentável (IV EMDS) 
que ocorreu em Brasília (DF). O nome do 
prefeito de Aparecida de Goiânia, assim 

Prefeito Gustavo Mendanha de Aparecida de Goiânia juntamente com o presidente Haroldo Naves

como os dos demais que integram a nova 
diretoria, foi aprovado por aclamação.
“Essa integração que temos hoje (entre 
os prefeitos) é extremamente positiva, 
sobretudo para nos inteirarmos de 
ações e projetos exitosos que são 
realidade em um município e que podem 
ser replicados em outros. Como vice-
presidente da Frente, quero reforçar esta 
integração ainda mais”, afirmou Gustavo 

Mendanha minutos após a oficialização 
do seu nome. 
O presidente, Haroldo Naves, destacou 
a importância da nova atribuição do 
prefeito Gustavo, ponderou que ele sabe 
das dificuldades que todos os municípios 
enfrentam, mas que sabe da capacidade 
do gestor ao assumir a posição de vice-
presidente de uma entidade de peso 
como a FNP. 

Comitiva de prefeitos goianos visitam o TCE

Presidente Haroldo Naves e Prefeito de Quirinópolis Gilmar Alves fazem visita técnica a Famurs

Prefeitos conhecem fábirca de semi-joiás de Guaporé
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AGENDA

Fala Prefeito e Prefeita 
COLUNA

R E I L A 
NAVES 
Prefeita de 
Turvelândia
e Diretora da Escola
Goiana de Gestão Pública 
“Temos visto na gestão do Presidente 
Haroldo Naves, a preocupação na 
capacitação, formação e qualificação 
dos nossos gestores. Só acrescento 
que a administração de Turvelândia 
irá trabalhar junto com a FGM”.

A N A 
MARIA
Prefeita de 
Guarinos
“A FGM tem mostrado para nos 
gestores que há várias maneiras 
de auxiliar nossos gestores”.

W I S N E R 
ARAÚJO

Prefeito de 
Corumbaíba

“Acredito que a 
frente da FGM, o 

presidente Haroldo irá conseguir que 
os municípios sejam cada vez mais 
fortes, esse trabalho de união que tem 
sido desenvolvido só irá nos fortalecer”. 

M I L E N A 
MOURA
Prefeita 
de Jandaia
“Parabenizo o presidente Haroldo 
Naves, pela iniciativa da realização dos  
cursos de formação oferecidos para 
atender os nossos colaboradores. Isso 
só acrescenta e agrega ao trabalho que 
vem sendo desenvolvido nos nossos 
municípios. O trabalho da Federação 
mostra a preocupação e cuidado que 
o presidente Haroldo tem tomado com 
todos os gestores”.

FRANCISCO 
DE MORAES
Prefeito de             
Goianápolis
“A esperança nossa 
com o Haroldo é grande, sabemos 
da sua competência e talento. 
Sabemos do conhecimento que 
possui na área por já ter sido prefeito 
anteriormente, acredito que 
estamos muito bem representados”. 

GILMAR 
A L V E S 
Prefeito de 
Quirinópolis 
“A FGM tem apresentado um 
trabalho técnico e eficaz auxiliando 
no dia a dia dos nossos prefeitos, 
prefeitas e demais gestores”.

D A N I E L 
SABINO

Prefeito de 
Cristalina

“Nossa expectativa é que nosso presidente 
possa desenvolver um trabalho conjunto 
baseado nas dificuldades que os novos 

prefeitos tem encontrado”.

O D E M I R 
MOREIRA

Prefeito de 
Goiandira

“A situação dos municípios hoje 
não é das melhores. A FGM tem 
oferecido cursos que tem mostrado 
novos caminhos e alternativas aos 

municípios”.

MARCOS 
CABRAL
Prefeito de 
Santa Terezinha 
de Goiás
“Haroldo é um prefeito capacitado 
esperamos muito dele a frente da FGM 
principalmente pela competência que 
sabemos que ele tem e sabemos que 
conseguirá nos ajudar nesse momento 
difícil que estamos atravessando, e 
sabemos da sua dedicação, e que é um 
parceiro importantíssimo na luta pelos 
pequenos municípios ”. 
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