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Data Hora início

16/06/18 12:00

Partici antes

Membro

Carlos Alberto K. Hoffmann
Cleno Saldanha dos Santos
Flávia Peregra da Silva
Flávio Cardozo de Abreu
Guilherme Correa

Reunião
Hora término

14:00

Presente

Ata de

X Ordinária Extraordinária

Local

Sala das Câmaras

Auséncva Ausencja

stifcada? Membro presente tifcada?

S.m Não Sim Não

Juno Cesar L Abrantes
Márcio Vedana
Marco Auré(iO KihS

Renan da Silva A 'ar
Rita de Cássta Reda E

Pauta
1) Aprovação da ata de abril/2018
2) Manual de auditoria
3) Perfil do representante da CGP no interior
4) Parceria com a Câmara de Ensino
5) Audiência pública Gesae
6 Assuntos erais
Resumo da Reunião
O Adm. Flávio saúda aos participantes e inicia a reunião com o primeiro tópico da pauta,

que tratou da aprovação das atas da reunião anterior, a qual restou aprovada. O segundo

tópico da pauta tratou da atualizaçáo do Manual de Auditoria. A Adm. Rita leu as

alterações sugeridas no Manual, com destaque às alterações que atendam a Administração

Pública, pois o atual manual é muito focado na gestão da iniciativa privada. Assim, ficou

acertado que será solicitada uma modificação mais profunda no texto para ajustar

terminologias, para que o manual atenda também as particularidades do setor público. O

Adm. Marco acrescentou que o manual deve também focar na auditoria de processo, e não

somente na auditoria de resultados, como é hoje. Mencionou também conceitos e práticas

do manual do TCU e ressaltou a prerrogativa de auditoria para o Administrador. As
sugestões serão encaminhadas ao Vice-Presidente Institucional, com a solicitação de
inclusão do tema Administração Pública no Manual de Auditoria e criação de um manual
específico para a auditoria na administração O terceiro tópico tratou do perfil do
representante da CGP no interior. o Adm. Júlio apresentou planilha com as definições de
competências para o perfil dos representantes da CGP no interior. Contribuíram os

Administradores Marco, Rita e Flávio, levantando algumas questões a constarem no Edital.
O Adm. Marco questionou se não estamos exigindo um padrão muito alto para os
representantes do interior. O Adm. Renan defendeu que este seria um marco regulatório,
uma espécie de guia para seleçao, a Adm. Rita destaca ainda que essas definições dão
transparência ao processo e evitam a subjetividade. Os Administradores Flávia, Renan e
Guilherme argumentaram que, pelo fato de ser um serviço voluntário, não necessita uma
exigência maior e que o uso do documento mais simplificado seria melhor. Em resposta, o
Adm. Júlio ressaltou que o documento mais detalhado serviria como balizador para quem
for fazer a seleçao. Por maioria ficou definido que seria adotado um modelo simplificado. O
quarto tópico trouxe ao debate a parceria com a Câmara de Ensino, ao que foi ressaltado
pelos Administradores Rita e Flávio que, da forma como foi apresentada a proposta, eles
não viram exatamente de que forma a CGP pode contribuir, e vão solicitar a Adm. Nara que
ela explique melhor a forma como ela entende que a CGP possa fazer essa contribuição. O

quinto tópico da pauta falou sobre a Audiência Pública para lançamento do Sistema de
Governança, Planejamento e Gestão Estratégica de Serviços Municipais de Água e
Esgotos, o CFA-Gesae, que seria realizada no dia 29/05, das 9h30 às 12h30 no Plenarinho
d Assembleia Legislativa do Estado, mas que, devido à paralisação dos caminhoneiros,

corrida naquela semana, ela foi remarcada para o dia 14/08, às 9h. Assuntos Gerais, A
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EGP convidou o Adm. Júlio para dar uma palestra para os Administradores da PMPA,

sobre o tema "gestão pública: desafios e competências", no dia 05/07 das 14h30min às

17h. Foi sugerida a marcação de uma reunião com o Adm. Sandro para buscar uma

aproximação com a Escola do TCE. O Coordenador relembrou sobre o evento que será

realizado em Pelotas, o II Simpósio de Governança Pública. O Adm. Marco solicitou ao

coordenador que avisasse com mais antecedência sobre a realização de eventos, como o

evento de Pelotas. O Adm. Flávio disse que já tinha avisado sobre esse evento, lendo

trecho da ata da reunião do dia 27/04/18, em que foi tratado sobre esse evento. Nada mais

a acrescentar, eu Adm. Guilherme Gonçalves, Secretário da CGP, lavrei a presente ata,

que segue devidamente assinada pelos demais integrantes da CGP.
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