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 Esteve no CONEXIDADES nesta sexta-feira (7) o Ministro do Tribunal de Contas da União Dr. 
Augusto Nardes, que conferenciou sobre o pacto federativo e os desafios da governança. 
 Segundo o palestrante, a governança pública pode transformar o país, além de alavancar sua 
produtividade e competividade. “O grande problema do Brasil se chama desgovernança. O país não 
funciona e o povo não confia mais nas instituições. O povo não aceita mais incompetência, 
incapacidade na gestão pública”, afirmou.
 Nardes explicou que o projeto da governança é para tentar encontrar uma solução. “Se o gestor 
não souber estruturar e se organizar, vai cometer equívocos, erros. Governança é saber de visão macro, 
seja no Estado ou município, é saber direcionar. Não dá para fazer nada sem organizar com muita 
profundidade no início da administração. As câmaras têm que fiscalizar muito mais. Tem que ter 
avaliação de risco até para fazer uma lei”, completou.
 O Ministro do TCU também falou sobre os diversos segmentos de governança, seja para as 
fronteiras, meio ambiente, educação, segurança pública, tecnologia da informação, aquisições públicas, 
pessoas, entre outros. E apresentou alguns dos 10 passos para uma boa administração, entre eles: 
escolher o líder pela competência, liderar com ética e combata os desvios, estabelecer o sistema de 
governança, estabelecer a estratégia considerando as necessidades e gerenciar riscos.
 Nardes colocou em debate ainda a questão sobre a diferença entre governança e gestão e 
explicou: “governança é avaliar, direcionar, monitorar, enquanto gestão é planejar, executar, controlar, 
agir”.
 Por fim, comentou a grande perspectiva de consolidação da governança no âmbito federal e 
reforçou que é importante o Estado trocar experiencias com o Distrito Federal e os municípios 
seguirem exemplos de sucesso, como é o caso de Maragogi, em Alagoas, que acabou de implementar 
um programa de governança. 
 “Vocês têm quatro anos de governo e precisam deixar um legado”, salientou. 
 Ao final do painel, o Ministro Nardes lançou uma plataforma de governança pelo Whatsapp para 
disseminar os conceitos e boas práticas do tema.
 Participaram ainda da mesa debatedora: Luis Carlos Fernades da Cruz, Presidente da Câmara 
de São Carlos, Paschoal Gagliardi Jr, Vereador de Palmares Paulista, Nandão Viana, Vice-Presidente da 
Câmara de Tambaú, Cássio Dória, Vereador de Gavião Peixoto, Dr. Gabriel Sales, advogado, Dr. Rogrido 
Damasceno, advogado, Antônio Valentim Bergamasco, Vereador de Rincão e Christina Amaro Pereira, 
Vereadora de Palmital. 


