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Pauta
1) Relato do II Simpósio de Governança Pública;
2) Ciclo de Palestras em Gestão Pública;
3) Planejamento 2019;
4 Assuntos Gerais.
Resumo da Reunião
O Adm. Flávio faz abertura da reunião informando, que por motivo de força maior, ter que

sair mais cedo, mas que o coordenador-adjunto dará prosseguimento, considerando as
várias pautas. No primeiro item da pauta o Adm. Flávio disse que ouviu relatos muito bons

do II Simpósio de Governança Pública, do qual participaram os Adm. Marco e Flávia. O
Adm. Marco disse que houve uma boa adesão e que as apresentações foram boas. O Adm.

Flávio comenta que poderia haver mais dois eventos até o final do ano para a divulgação
do Sistema de Governança, Planejamento e Gestão Estratégica de Serviços Municipais de
Água e Esgotos (GESAE) e do IGM-CFA, sugerindo que na próxima reunião de setembro
fosse tratado melhor esta questão. Este workshop, sugere ainda, poderá ficar para
novembro e dezembro (até a primeira semana). O Adm. Clezio solicita então que os
membros da CGP façam um relato de como foi a avaliação da audiência pública sobre o
GESAE, pois não pode comparecer. O Adm. Carlos inicia comentando da importância deste

evento, no qual destaca que a apresentação ora efetuada pelo Adm. Douglas, do CFA, foi
muito feliz, no momento em que destacou na apresentação que o que falta no Brasil, em
relação a falta de saneamento básico e infraestrutura de esgotos, é Gestão, e não
orçamento e outros recursos, como mais comumente se considera (ou contrariando o
senso comum). O Adm. Carlos, no entanto, destaca que ocorreram muitas intervenções do
Diretor-Geral, do DMAE, quando apresentado pelo Adm. Douglas, alguns exemplos, da
situação de algumas cidades (indicadores), como o município de Porto Alegre. O Adm.
Marco concordou, mas informou que os dados eram do Ministério das Cidades e não do
CFA (que apenas coleta os dados de fontes reconhecidas nacionalmente). Entretanto, o
Adm. Marco acrescentou que o desconforto do gestor do DMAE possa ter sido ocasionado,
também, porque os dados têm um lapso de tempo de quase dois anos. A Adm. Flávia
comentou que assistiu à apresentação GESAE, em Pelotas e achou bem interessante. A
Adm. Rita, também, achou bem interessante à apresentação e o papel que os
administradores podem a vir a ocupar neste projeto liderado pelo CFA. O segundo item
da pauta foi referente à realização do próximo ciclo de palestras em gestão pública no mês
de outubro em alusão ou homenagem ao dia do servidor público, realizado pela CGP todos
os anos, no qual o Adm. Flávio informou antes de sair que havia o indicativo de dois
temas/eixos: "Os Principais Desafios dos Gestores Públicos nos dias atuais (dentro da área
pública)" e a "Previdência Pública". Em relação ao primeiro tema, a palestrante seria a Adm.
Semadar Jardim Marques, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e em relação ao
segundo tema, a palestrante seria a aluna do Adm. Clezio, Camila, que estaria fazendo
estudos, referente à matéria. Considerando que o dia do servidor público que é no dia
28/10, domingo, foi sugerido realizar o ciclo nos dias 29/10 (segunda) ou 30/10 (terça). O
Adm. Clezio comentou que a aluna dele estaria com dificuldade de agenda, mas que ele iria
nsistir. Quanto o terceiro item da pauta o Adm. Flávio pediu que os membros pensem em
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açóes para o próximo ano, tendo em vista que as Câmaras devem encaminhar o
planejamento do ano seguinte ainda no mês de setembro. Às 12:50 0 Adm. Flávio disse
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dando continuidade a pauta, acerca do ciclo de palestras. O Adm. Marco menciona que um
dos temas bem atuais, também, seria trazer o debate sobre a terceirizacño, considerando a
decisão do STF, que decidiu recentemente, que é constitucional emprego de terceirizados
na atividade-fim das empresas. A Adm. Rita comentou que um dos temas ficasse realmente
sobre a previdência, considera que deveria ser mais amplo a palestra e que não fosse
realizado na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, como normalmente costuma ser
realizado nos anos anteriores. Argumentou, que embora o tema seja relevante, alertou que

na Prefeitura haviam projetos-de-lei sendo votados acerca da matéria, o que poderia causar

muita polémica e desvirtuar os debates acerca do tema. O Adm. Júlio concordou e sugeriu

que fosse realizado o evento em outro local ou na sede do próprio CRA-RS. A Adm. Rita
sugeriu que além do tema proposto pelo Adm. Marco, outros temas relevantes seriam bem
apropriados para o ciclo de palestras, tais como: os observatórios sociais e o controle
social, dentro do eixo: transparência no setor público. Comentou que participa como
membro da comissão da transparência, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, assumindo

recentemente a função de vice-presidente da mesma, no qual destacou que é muito

importante o trabalho desenvolvido pelos observatórios sociais, pois como membro desta
comissão, tem verificado um papel muito atuante do Observatório Social de Porto Alegre,
que tem sugerido questões bem importantes para aprimoramento da transparência na
Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Ela destacou que como o Adm. Marco faz parte deste
observatório, ele poderia confirmar a importância deste observatório e no qual já foi em
algumas palestras importantes, representando o CRA-RS, como no ano passado, realizado
em Curitiba. A Adm. Rita argumentou que é muito importante a participação dos

administradores em tais eventos, pois são debatidos por estes órgãos, questões
fundamentais para combate a corrupção e desvios na administração pública, bem como
geram transparência e economia aos cofres públicos, através de várias ações que
promovem. A Adm. Rita sugeriu que se este tema fosse trazido no ciclo de palestras, o
CRA- RS, poderia vir a firmar um termo de cooperação técnica ou similar com o
Observatório Social, no dia do evento, marcando assim uma ação concreta para colaborar
com a gestão pública. O Adm. Júlio mencionou que ficou com dúvida de como seria este
termo de cooperação, no qual a Adm. Rita, esclareceu que apenas estava levando uma
proposta para debate da CGP, ou seja, estava fazendo um Brainstorming. O Adm. Marco
achou bem interessante a proposição, pois inclusive destacou que no início deste ano (por
volta de abril ou maio), o atual Presidente do Observatório Social de Porto Alegre, Sr.
António Carlos de Castro Palácios, em reunião com a Presidenta do CRA-RS, no qual
estava presente, solicitou uma participação mais expressiva dos administradores neste
observatório, pois detectou a falta de alguns conhecimentos técnicos, de gestão, entre
outros, dentro do observatório, que são competências dos profissionais da administração. O
Adm. Clezio mencionou que a dificuldade de participar seria o tempo, pois é um trabalho
voluntário que exige dedicação. A Adm. Rita reforçou da importância de se fazer uma
parceria ou um termo de cooperação técnica, com o observatório, no qual disse que o ideal
seria aproveitar o ensejo do ciclo de palestras, mas que se não fosse possível se avaliasse
outro momento. Considera que isso poderia ficar de legado da CGP para o CRA-RS, se
traduzindo numa ação concreta para melhoria da gestão pública, O Adm. Marco disse que
teria que ver esta questão de elaboração do termo internamente, com o Adm. Joao e outros
envolvidos, pois haviam instâncias superiores. Mas que poderia verificar tais questões,
então para tentar se encaminhar alguma proposta. O Adm. Marco mencionou que depois
teria que se pensar na próxima sucessão da eleição dos membros da CGP, a qual o Adm.
Júlio sugeriu deixar para depois das eleições do CRA-RS. A Adm. Flávia, dentro dos
informes gerais relata que o CRA-RS solicitou que ela ministrasse palestra acerca de
Gestão Pública, no dia 25/09/2018, em Pelotas, como representante da CGP. Nada mais a
acrescentar, eu Adm. Rita de Cássia Reda Eloy, na função de Secretária ad hoc da CGP,
lavrei a resente ata, ue se ue devidamente assinada elos demais inte rantes da CGP.
Observa ões

endências
1 Pro osta de a Oes ara 2019 a car ode todos os membros.
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2) Resposta da Adm. Camila, quanto a sua participação em evento da CGP, a cargo do Adm.

Clezio.
Anexos


