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I) Avovaçao da ata da reurgào antenor,
2) Audiéno,a Púbica — Assemblea Legtslattva 14.08t2018;

Assuntos Geras
Resumo da Reuni.ao
O itern 1 da pauta ficou prerudcado em face da ausência do Secretáno e o nAo

encaminhamento da Ata da reuroAo anterior para apreciaçao. O Adm. Marco registra a

irnmrtAncaa os memtxos da Câmara. diteta ou indiretamente, envolvidos com a

aud'énaa públtca (Ststema CFA de Governança. Ptanqamento e Gestão Estratégica de

Serviços Muntctpas de Água e Esgotos — CFA • GESAE). que será realizada no próximo

cica 14/08t2018. na Assembleta Legislativa. estejam presentes. é um evento

capitaneado pela CGP. Soltctou que a assessora de eventos do CRA-RS — e que estava

presente no inioo da reumao. Ariele. informasse quais são os itens/açôes que a CGP,
prectsará referente a este evento. Desta forma, ficou

acordado que a mestna trá envtar um check•11St com as açOes necessárias para dar suporte

a este evento. O Adm. Júbo sugenu tossem colocados os responsáveis e prazos. O Adm.

Marco pedu que a mesma destacasse o que seria atjvidade dos eventos e o que seria

atradades da CGP. para as devidas providências. A assessora de eventos. ainda. destacou

que estana em outro evento promovido pelo Conselho (CIDEAD). Ficou acordado que o

Adm. Marco 'na entao sohcttar apoio dos Vice•Presidentes Administrativo e Institucional do

CRA-RS. para destacar um substituto. preferencialmente a funcionária Iara. para auxiliar no

evento. náo ficando apenas com o acompanhamento de um estagiário. O Adm. Júlio
sugenu que tatvez fosse importante fazer uma reumao extra, antes da audiência, para
verificar tats O Adm. Marco reforçou esta questão da necessidade, mais próximo
do evento. para ajustes e venficaçao de providências quanto à da audiência
púbbca. que este é um projeto liderado pela CGP e que precisava ocorrer
com profiss•onahsmo. a fim de evitar contratempos de última hora. A Assessora Ariele ficou
de encaminhar as mJbhcttárias (fotders, etc). já produzidas, para os membros do
CGP para que pudessem ajudar a divulgar, já tendo encaminhado anteriormente para o
Adm. Marco. Informou que já havia aproximadamente 40 inscritos (na primeira
oportunidade. antes do adiamento). mas que era necessária a reconfirmação desse público,
Destacou a importância de satH a capacidade de lugares do local do evento. O Adm.
Carlos, também, disse que tinha se prontificado a ajudar nesta questão da audiência
pública. Já que possui farntltandade com o assunto. O Adm. Marco pediu para a Adm. Rita
relatar sobre as questões do: Manual de Auditoria e atribuições do Administrador—Auditor
(Resoluçóes do CFA). A mesma apenas registrou que juntamente com o Adm. Marco
estava encaminhando formalmente ao Vice-Presidente Institucional o estudo ora elaborado
(e já pautado em outras da CGP) com o intuito de colaborar com o CRA e CFA,
neste segmento. Destacou a irnrnrtância deste material, visto que há uma discussão
nacional sobre mecanismos de combate a corrupção ("compliance"). e que, ainda. era
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muito tímida a atuação dos Administradores neste contexto, no qual mencionou que nos
eventos deste tema era quase inexistente a presença dos Administradores. É uma questão
bem preocupante, visto que outros profissionais já estavam bem engajados em tais causas

que se referem à qualificação da Gestão Pública e em açóes como, por exemplo, o
ENCLAA (Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem e Dinheiro
(http://\'Avw.mpf.mp.br/atuacao•tematica/ççr5/coordenacao/enccla) i . Destacou que este
trabalho, também, sugeriu incluir nas atribuições de responsabilidade técnica do

Administrador, a "auditoria". O Adm. Clezio informou sobre a pesquisa dos Administradores.
Registrou que devido à demora de trâmite deste projeto no CRA-RS, o mesmo "caducou",
logo seria importante o Adm. Marco entrar em contato com a CEPA, e mais internamente
no CRA-RS para dar prosseguimento ao projeto. Informou, ainda, que o FEENGE iria dar
continuidade e não mais a FAURGS. O Adm. Marco ficou de ver esta questão e informou

que a nova gerente executiva do CRA-RS tinha assumido recentemente.

Observa Oes

Pendências
I) Adm. Marco: retorno sobre o projeto liderado pelo Adm. Clezio e Flávia.
2 Assessora Ariele ficou de encaminhar as e as ublicitárias da audiência ública.

Anexos

Exemplo: Açao I :Elaborar e aprovar Plano Nacional de Combate à Corrupção

ABIN ADPF. AJUFE. AMPCON. ANPR, BB, BCB, BNDES, CAIXA. CGE/MG. CGWSP, CONCPC. CGU,
CNMP. COAF. CONACI, Casa CiviVRS. CVM. FEBRABAN. MD. MDIC, MPM. MPT, MP/GO, MP/PR. MP/RJ, MP/RN, MP,'RS,
MP/SC, PGE/RS. PF. PGFN, PREVIC. RFB, SEGOWPR, SPREWMF, SENASP, TCU, TSE


