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1) Proposta de Resolução Normativa do CFA e o Manual de Auditoria do Administrador:
2) Avaliação da proposta de perfil dos representantes no interior do Estado (Resolução CRA-

RS no 10/2017, 60)
3) Evento conjunto CRA-RS/CGP e Prefeitura de Porto Alegre/EGP no dia 08/03
4) CRA-RS Recebenodia 15/03
5) Assuntos diversos
Resumo da Reunião
O Adm. Marco abre a reunião em nome do Coordenador Flávio e saúda a presença dos
membros da Câmara. Em seguida passa para o primeiro tópico da reunião dando a palavra à
Adm. Rita. Esta comentou que havia uma proposta, atualmente, na Prefeitura de Porto Alegre.
de criar um cargo de auditor de controle interno, com formação multidisciplinar. abrangendo:
contadores, administradores. economistas, advogados, engenheiros e, ainda. profissionais da
área de Tecnologia da Informação para a área de Controladoria, da Prefeitura. No entanto.
destacou o número pequeno de vagas, ora criadas para os Administradores, pois entende que
este número não é satisfatório, pontuando que o número de vagas de contadores é muito
maior (100096), o que causará pouca autonomia para os Administradores. Destacou, ainda. que
o projeto, ora proposto privilegiava muito a situação dos contadores. e não incluía a situação
dos atuais administradores e engenheiros. que já atuam no controle interno. Frisou que por
isso a importância deste parecer e Resolução do CFA no qual prevê a atuação do
Administrador, em auditoria. destacando a existência deste Manual específico, em Auditoria,
para os Administradores. O Adm. Marco ressalta que há inclusive uma recomendação do
Tribunal de Contas do Estado a respeito do assunto. A Adm. Rita ressalta a importância do
ingresso de IO administradores, na PMPA, para trabalhar com auditoria por causa da alta
demanda. principalmente na área de despesa de pessoal e que vai falar com a Secretária
Adjunta. da Secretaria de Planejamento e Gestão Maria Leonor. Ficou acordado que os Adm.
Marco e Rita se encontrarão na segunda-feira, dia 26/02, as 10:30, no CRA-RS, para dar
andamento à criação ou aprimoramento de Resolução acerca de Auditoria para os
Administradores. bem como rever o manual de auditoria do CFA, para os Administradores. Em
seguida, no item 3 da pauta, o Adm. Marco mencionou a reunião na Escola de Gestão Pública
da Prefeitura de Porto Alegre ocorrida para planejar o evento que ocorrerá em parceria do
Conselho com aquela instituição, no dia 08/03. O Adm. Márcio Vedana destacou os objetivos
do evento, que são o de divulgar -cases- da UFRGS e da Procergs sobre BPM(Gerenciamento
de Negócios de Processos), assinatura de termo de cooperação técnica entre o CRA-RS e a
Prefeitura de Porto Alegre e o de comemoração do dia da mulher. Após a adm. Rita propôs que
sejam criados ciclos de palestras em gestão pública, com vários temas relevantes a exemplo do
que já foi realizado pela FDRH em 2016. No entanto, o Adm. Marco e o Adm. Márcio.
destacaram que já está sendo pensado nisso, a partir da parceria que será firmada no evento
do dia 08/03. A Adm. Flávia mencionou sobre a capacitação que será realizada no Previmpa,
sobre a "Carta de Serviços da Prefeitura", em sua segunda edição, em parceria com o
Gespública. A Adm. Rita alertou que a CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) já possui
parceria com o Gespública e que o CRA também poderia adotar. Prosseguindo, o Adm. Marco
ressaltou o evento CRA-RS Recebe, que acontecerá em um tempo de duas horas e meia com
uma palestrante da UFRGS, com o tema igual ao evento da Prefeitura - BPM. A Adm. Rita
comentou que no ano passado enviou sugestões de temas para o CRA-RS Recebe, mas que
este ano não houve solicita ão r arte do CRA às Câmaras ara envio de su estóes. Por fim,
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no espaço dos assuntos gerais, a Adm. Flávia comentou que foi indicada para ser vice-
presidente do Conselho de Administração do Previmpa pelo Presidente Sr. Renan, também
membro desta Câmara. Ela citou o Adm Flávio que sempre comenta da necessidade dos
administradores ocuparem vagas em Conselhos. A mesma então foi parabenizada pelos
presentes. Finalizando a reunião, a Adm. Rita informa que sugeriu que os postos-chave da
Prefeitura deveriam ser preenchidos somente por administradores, porém abrindo exceção
para alguns postos como os que compõem os conselhos e sugeriu que o assunto esteja na
pauta da próxima reunião. Nada mais havendo, eu, Adm. Márcio Vedana, na função de
Secretário, lavrei a presente ata.

Observa bes

Pendências
1) Manual de auditoria e resoluções;
2 Perfil do re resentante da CGP no interior.
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