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1. LOCAL E DATA 

Data: 
24 de maio de 201 

Local: 
Representação do BID, Brasília - DF  

3. PARTICPANTES  

COGEF: Sandra Machado (Presidente), Thaner Nogueira (MS) e Fabiano Pereira (RJ) 
SE/MF: Luiz Palmeira e Rodrigo André Rego (Representantes da SE/MF na COGEF) 
BID: Ana Lúcia Dezolt (Especialista FMM); Luciana Pimentel (Consultora FMM) e Daniela do Nascimento (Consultora Jr. 
PRODEV/COGEF). 

ACORDOS E RECOMENDAÇÕES: 
1. A SE/MF entende que as informações constantes do quadro próprio do Relatório Semestral de Progresso 

(Planilha 4. Situação Atual e Plano Ação) são suficientes para o acompanhamento do avanços e das dificuldades 
na execução das condições de elegibilidade dos projetos do PROFISCO, constantes do Subcomponente 4. 
Aperfeiçoamento da gestão do cadastro e implantação do sistema público de escrituração digital e seus 
respectivos produtos. Neste sentido não deverá onerar os executores com definição de relatório adicional. 
Havendo necessidade, poderá solicitar informações adicionais em casos específicos. 

 
2. A SE/MF e COGEF entendem que dada a relevância dos resultados deste Subcomponente para a modernização da 

gestão fiscal dos Estados, o Grupo da COGEF responsável pela definição da Metodologia de Avaliação do 
PROFISCO deverá priorizar como indicador nacional aqueles relacionados com os produtos do Subcomponente 4.

3. Para dirimir dúvidas no preenchimento do Relatório Semestral de Progresso e enfatizar a importância da 
descrição dos avanços e dificuldades relacionados com as condições de elegibilidade do PROFISCO 
(Subcomponente 4), o tema deverá ser incluído na pauta da 12ª Reunião da COGEF, a ser realizada nos dias 04 e 
05 de Julho de 2011 em Curitiba PR. 

 
4. Após análise conjunta da situação atual da tramitação dos projetos no âmbito da SEAIN/COFIEX e STN/MF, ficou 

acordado que o acompanhamento das contratações na SE/MF ficará sob a responsabilidade de Luiz Palmeira e 
Rodrigo Rego e na COGEF de Thaner Nogueira (MS) e Fabiano Pereira (RJ). O Banco deverá manter os 
responsáveis pela SE/MF e COGEF informados do andamento dos projetos, enviando o quadro resumo da 
situação do PROFISCO. 

 


