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Ata no. 12/2017 Reunião X Ordinária
Data Hora início Hora término Local

Ata de reunião

Extraordinária

01/12/17 12:00 14:00 Sala da Plenária - CRA-RS

Partici antes
Ausência ustificada? Ausência 'ustificada?

Membro Presente Membro Presente
Sim Não Sim Não

Carlos Alberto K. Hoffmann x Julio Cesar Lo esAbrantes x
Clézio Saldanha dos Santos x Márcio Vedana
Flávia Pereira da Silva x Marco Aurélio Kihs x
F Iávio Cardozo de Abreu x Renan da SilvaA uiar x
Guilherme Correa Gon alves Rita de Cássia Reda Elo x

Pauta
1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
2) Evento sobre BPM em 2018 - CRA Recebe;
3) Planejamento para 2018;
4) Representantes no interior do Estado
5) Assuntos Gerais
Resumo da Reunião
O Adm. Flávio saúda aos participantes e inicia a reunião com o primeiro tópico da pauta, que
tratou da aprovação da ata da reunião anterior, a qual restou aprovada. O segundo tópico
tratou do evento sobre BPM, no qual foram definidos os pontos: (a) BPM na Gestão Pública: a
proposta é de um CRA-Recebe na Escola de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Porto
Alegre com participação da colega Ana Carolina, da Procergs e, por sugestão do Adm. Clézio,
da Profa Ana Brodbeck (b) O Adm. Clézio também sugere que façamos, em algum dos eventos
de 2018, uma palestra sobre previdência com a Adm. Camila de Boni. O terceiro tópico da
pauta tratou das ações para próximo ano e o coordenador propôs que, com a participação de
outros CRAs, busque-se parcerias para realização de eventos, especialmente com o CRA/RN
que demonstrou interesse anterior em realizar eventos com foco na gestão pública no Rio
Grande do Sul ou no Rio Grande do Norte. Foi aceita essa proposta de parceria, em moldes a
serem debatidos nas reuniões do próximo ano. A Adm. Rita lembrou que outros conselhos
estaduais estão firmando parcerias com municípios e que este também pode ser um bom
caminho para ampliar atuação da CGP/CRA-RS. O Adm. Flávio ressalta o cuidado que se deve
ter em firmar parcerias que possam ser efetivadas em ações concretas, e trouxe o exemplo de
contatos em Santa Maria com colegas Administradores que atuam na prefeitura daquele
município e no meio acadêmico, os quais poderiam contribuir nesse sentido. Os demais
concordaram que Santa Maria poderia ser o primeiro passo na busca de parcerias com
municípios do interior. O Adm. Flávio informou que, após reunião de presidentes de CRAs, a
Presidente Claudia solicitou à CGP adentrar aos estudos sobre saneamento básico, e solicitou
ao Adm. Carlos que desenvolva esse projeto, o qual contou com a disposição do Adm. Marco
em ajudar, prontificando-se a fazer contato com o Adm. José Antônio Chaves, o que foi aceito.
O quarto tópico tratou da indicação de representantes da CGP nas cidades que têm seccionais
do CRA, o Adm. Marco se prontificou em definir o perfil para que então possa ser elaborado
um edital para buscar possíveis interessados em participar. O trabalho da proposta de perfil
será realizado com a colaboração dos Adm. Rita Eloy e Júlio Abrantes. Assuntos Gerais, a Adm.
Flávia apresentou a premiação e o diploma da Medalha Floriano Paixão, pelos relevantes
serviços pertinentes ao mundo do trabalho no município de Porto Alegre, em função do
trabalho que ela realizou. O Adm. Marco questiona o andamento do regimento da CGP, ao
qual o Coordenador reportou que há uma expectativa dele ser aprovado até o final do ano. A
Adm. Rita comentou sobre a consulta formalizada junto ao CFA, sobre a atuação exclusiva dos
Contadores no âmbito da Auditoria Interna da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e o Adm.
Marco acrescentou que o parecer técnico, que passou em análise do CFA, opinou que o CFC
extrapolou as suas atribuições nesse caso, ressaltando ainda que esse parecer do CFA deverá
ser transformado em Resolução. O Adm. Flávio acrescenta que esse parecer poderia também
subsidiar uma proposta de atualização do Manual de Auditoria do CFA. Nesse sentido, os Adm.
Marco e Rita se rontificaram a elaborar uma minuta de Resolu ão a ser encaminhada ao CFA.
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Com relação à situação específica de Porto Alegre, os Adms. Rita e Júlio relataram o histórico
de como o cargo de auditor do município tornou-se exclusivo de contadores, os demais
debateram sobre a importância de se dar atenção a esse caso e, no momento oportuno, buscar
a modificação dessa lei municipal. Sem mais para registrar, eu, Adm. Guilherme Corrêa
Gonçalves, redigi esta ata, que foi revisada e será assinada por todos na próxima reunião.

Observa ões

Pendências
1) Manual de auditoria e resoluções
2) Perfil dore resentan eda CGP no interior.

Anexos
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