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RELATÓRIO
REUNIÃO: 1ª Reunião Ordinária 2021 da Comissão de Governança do CRCPA.
DATA: 11/01/2021

LOCAL: Sala de Reunião da Presidência

PARTICIPANTES:
- Conselheiro do CRCPA Leonel Santos Medeiros Rabello Mendes
- Funcionário Alan Almeida Ferreira
- Funcionária Danúbia Silva de Sousa
- Funcionária Luiza Maísa de Albuquerque
- Funcionário Marcio Cordovil Coutos Pontes Ferreira
- Funcionário Michel Diogo Dantas Moreira
- Funcionária Roberta Caroline Chaves Moura
OUTRAS PRESENÇAS:
- Funcionários Edimar Soares de Lima
COMUNICAÇÃO DE AUSÊNCIA:
- Edenilze Soares Vilas Boas de Amorim
RELATÓRIO:
A reunião teve início às 11h20min. O Conselheiro e Coordenador Técnico da Comissão, Sr.
Leonel Mendes agradeceu a presença de todos e iniciou as atividades narrando sobre os
aspectos da Governança, correlacionando aos acórdãos 341/2004 2622/2015 item 9.9.5 do
Plenário do TCU e IN Conjunta CGU n.º 01/2016 que trata sobre os controle internos, gestão
de risco e governança. O Conselheiro, informou sobre a Resolução CFC de n.º 1549/2019,
que dispões sobre Governança no Sistema CFC/CRC’s, a qual está dentro dos ditames
orientado pelo Tribunal de Conta da União. Findada a apresentação dos normativos sobre
governança o Coordenador Técnico, informou sobre a necessidade de avaliação, direção e
monitoramento dos processos do CRCPA, onde todas as áreas deverão ser mapeadas, para
que seja evidenciada a rotina de trabalho do regional. Ressaltou o papel da comissão nesse
mapeamento, onde cada um deverá mapear os processos dos setores e/ou departamento
em que estão lotados. Acrescentou que o procedimento deverá ser apresentado por meio
do FOR (formulário de mapeamento de processos), o qual foi devidamente explicado, com
orientações quanto ao procedimento. O Conselheiro Leonel Mendes, ressaltou que esse
trabalho será a base para elaboração do SIPOC (suppliers in put, process, outputs e
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customers). Para melhor compreensão o Conselheiro apresentou a simulação do SIPOC, o
qual será atrelado aos objetivos estratégico e aos indicadores de gestão. Finalizadas as
apresentações e explicações, sobre a condução dos trabalhos da comissão de governança, o
Conselheiro solicitou aos membros a sugestão de data para apresentação do FOR’s, e de
forma consensual foi deliberado o dia 05/02/2021, como prazo final para entrega dos FOR.
O Conselheiro se colocou à disposição para quaisquer esclarecimentos, os quais poderão ser
realizados no grupo de governança do WhatsApp. Por fim, o Coordenador Técnico solicitou
a criação de e-mail institucional para a Comissão de Governança, tal atividade será realizada
pela Coordenadora Operacional. Não tendo assuntos e pontos a serem discutidos, o
Coordenador Técnico encerrou reunião as 12h30min. E registra-se que o presente relatório
foi elaborado por Danúbia Sousa.
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