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Memória da 56.ª Reunião do GDFAZ
Esaf, Brasília – DF, 23 e 24/11/2015
Integral
(5 páginas)

FOCO
I Seminário Nacional de Gestão de Pessoas das Administrações Fazendárias
Estaduais, realizado em 25 e 26/11/2015, em Brasília – DF, e trabalhos dos subgrupos.
PARCERIAS
 Permanece a parceira com a Escola de Administração Fazendária (Esaf), onde
está hospedada a Comunidade Virtual do GDFAZ. A Esaf e o GDFAZ realizaram
em parceria o I Seminário Nacional de Gestão de Pessoas das Administrações
Fazendárias Estaduais, realizado na sede da Esaf, em Brasília – DF.
Além disso, a parceria é fortalecida com a liberação por parte da Esaf da
servidora Maria Margarida de Souza (Diretora do Centresaf/CE), que atua como
facilitadora do Grupo.
 Permanece a parceria com a Sefaz/MA, onde está hospedado o site do GDFAZ.
A criação desse site foi realizada em parceria com a Sefaz/AM.

ALINHAMENTO DOS TRABALHOS
No início da reunião, a Coordenadora-Geral do GDFAZ, Maria Juraci Alves
Câmara, apresentou aos presentes informações sobre a forma como os trabalhos
seriam realizados.

ATIVIDADES
1 – Reunião dos subgrupos e comissões
O primeiro dia de trabalho foi destinado aos cinco subgrupos que compõem o GDFAZ.
Estes se reuniram para dar continuidade aos trabalhos que realizam presencialmente e
a distância.
O nome que aparece em primeiro lugar é o do líder do subgrupo ou da comissão.
A informação sobre a síntese do trabalho realizado foi prestada pelo líder de cada
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subgrupo.
1.1 SUBGRUPOS
Capacitação a Distância
Penha (ES), Margarete (PE), Luiz Carlos (SE), Vera (GO), Erich (MG), Mônica (AL) e
Nicandro (RO).
Síntese do trabalho realizado entre a reunião anterior e esta reunião:




xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

Garimpo de Soluções e Registros do GDFAZ
Alexandre (RS. Ausente), Glace (GO), Leonor (RN), Milton (RS) e Kali (RO).
Síntese do trabalho realizado entre a reunião anterior e esta reunião:




xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

GDFAZ Virtual
Cezarino (MT), Lucimar (GO), Pedro (SC), Léo (RJ) e Sílvia (RR).
Síntese do trabalho realizado após a reunião anterior e esta reunião:




xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

Indicadores de Gestão de Pessoas
Margarida (AL), Kiola (MA), Ana Paula (PE), Blenda (MG), Márcia (PA) e Silvia (BA).
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Síntese do trabalho realizado entre a reunião anterior e esta reunião:




xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

Capacitação Presencial
Iolanda (MA), Célia (SE), Erasmo (SC), Sayonara (RN) e Tânia (TO).
Síntese do trabalho realizado entre a reunião anterior e esta reunião:




xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

2 – Jornal falado
Trata-se de espaço destinado aos participantes que desejam noticiar ações realizadas
pela unidade federada que representam, ou apresentar notícias relevantes. Com
frequência, as demais unidades federadas implementam ações a partir dos relatos
efetuados.

Maranhão (Iolanda)
 Gestão estratégica de pessoas. Contato com Caio Marini, do Instituto Publix.
 Escola Fazendária / Universidade Corporativa.
 Decreto para pagamento de instrutória interna.

Mato Grosso (Cezarino)
 Governo do MT: acordo de resultados.
 Sefaz/MT: Gestão por competências e Gestão do conhecimento.
 Pagamento de instrutores (gratificação por instrutoria)
Santa Catarina (Pedro Hermínio)
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 Manter a Escola Fazendária. Diálogos sobre a criação das escolas fazendárias e
a manutenção destas.

Pernambuco (Ana Paula e Margarete)
 Mentoring: 110 pessoas escolhidas na Sefaz/PE.
 Revista sobre os acontecimentos na Sefaz/PE: 80% das notícias foram da
Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP).
 Educação Fiscal.
 Recursos do Profisco para reformas do prédio da Sefaz/PE. Criação de espaço
cultural. Pinturas de Cícero Dias. Descoberta de talentos na Sefaz/PE.
 Gestão por competências.

Goiás (Vera)
 Programa para busca dos créditos tributários: capacitação das pessoas para
atuar com a negociação.
 Centro de treinamento – retrocesso.
 Escola de Governo. Não há como remunerar os instrutores internos. Processo
muito burocrático (aula-teste, publicação resultado, etc)
 Banco de talentos: sistema desenvolvido.

Sergipe (Luiz Carlos)
 Planejamento estratégico para implantação de 2016 a 2021.
 Implantação de novo modelo de gestão de pessoas.
 Recursos do BID/Profisco.
3 – Composição da Secretaria Executiva do GDFAZ
Haja vista a saída do GDFAZ da Servidora Maria Juraci Alves Câmara (Sefaz/PI),
Coordenadora-Geral do GDFAZ, eleita para o biênio 2015 e 2016, a Secretaria
Executiva passou a ter nova composição:
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Coordenador-Geral: Carlos Dell’Agnelo (Sefa/PR);
Coordenadora-Geral Adjunta: Iolanda Maria Gonçalves Mendes de Carvalho
Barbosa (Sefaz/MA);
Secretária Executiva: Kiola Maria Rocha Oliveira de Moraes Rego (Sefaz/MA);
Secretária Executiva Adjunta: Ellen Patricia Nogueira da Costa (Sefaz/AM).
4 – Resumo da 56.ª Reunião em uma palavra
Antes do encerramento dos trabalhos, os participantes foram convidados a
resumir a reunião em uma palavra, que deveria expressar seu sentimento, sua
sensação diante de tudo o que foi feito. Segue síntese das palavras proferidas:
energizado, otimismo, vontade de fazer, oportunidade, renovado, energias positivas,
audácia, entusiasmo, renovação, novas oportunidades, esperançosa, gratidão,
comprometimento, união, novas ideias, oportunidade, crescimento, motivado, fortes,
realização.

UNIDADES FEDERADAS PRESENTES
Estiveram representadas 19 unidades federadas: AL, BA, GO, ES, MA, MT, MG, PA, PR,
PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SE, TO.
UNIDADES FEDERADAS AUSENTES
Não estiveram representadas 8 unidades federadas: AC, AP, AM, CE, DF, MS, PB, SP.
REUNIÕES EM 2016
Foram agendadas as seguintes reuniões para o ano de 2016:
57.ª Reunião do GDFAZ: Recife – PE, 21 e 22/3/2016;
58.ª Reunião do GDFAZ: Salvador – BA, 25 e 26/8/2016;
59.ª Reunião do GDFAZ: Natal – RN ou Belo Horizonte – MG, 24 e 25/11/2016.

Responsável pela elaboração: Kiola Maria Rocha Oliveira de Moraes Rego (MA),
Secretária Executiva do GDFAZ.
Contribuição: Carlos Dell’Agnelo (PR), Coordenador-Geral do GDFAZ.
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