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RELATÓRIO
REUNIÃO: 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Governança, Riscos e Compliance do CRCPA
DATA: 15/06/2020
LOCAL: Videoconferência ZOOM
PARTICIPANTES:
- Conselheira do CRCPA Maria de Nazareth Oliveira Maciel
- Funcionária Danúbia Silva de Sousa
- Funcionária Edenilze Soares Pires Vilas Boas de Amorim
- Funcionário Edvaldo Moura do Nascimento Filho
- Funcionário Luciano Coutinho de Almeida
- Funcionária Luíza Maíza de Albuquerque
- Funcionário Márcio Cordovil Couto Pontes Ferreira
- Funcionária Maria Rosenita Neves de Sousa
- Funcionário Michel Diogo Dantas Moreira
- Funcionária Roberta Caroline Chaves Moura
RELATÓRIO:
A reunião iniciou as 09h00min do dia 15/06/2020. A Coordenadora Técnica, Conselheira Nazareth
Maciel, agradeceu a presença de todos, e informou sobre a coleta dos atos normativos para compor o
mapa das práticas de Governança do CRCPA. Com a palavra à Coordenadora Operacional, Sra.
Danúbia Sousa, informou sobre o processo de compilação dos atos normativos que regem as atividades
do CRCPA, e solicitou aos membros da comissão que providenciassem todos os atos normativos do
Sistema CFC/CRCPA que utilizam para o desenvolvimento das suas atividades dentro de cada setor.
A Coordenadora Operacional, comunicou que a primeira etapa do procedimento será feita pela
Coordenadora Técnica devido o tempo para exposição dos resultados está muito curto, e que porque
deverá ser apresentado na Reunião Plenária Ordinária do CRCPA, agendada para o dia 26/06/2020.
Por esse motivo a Coordenadora Operacional, salientou que a entrega do material deverá ser feita para
o e-mail danubia@crcpa.org.br até as 8h00min do dia 16/06/2020, pois ainda teria que proceder a
segregação do material encaminhado por componente de governança. Os membros da comissão
tiraram suas dúvidas e se dispuseram a apresentar as documentações no prazo solicitado. A
Conselheira Nazareth, solicitou que já fosse agendada a próxima reunião e que fosse elaborado o
calendário das reuniões da comissão. De forma consensual, foi agendada a 2ª Reunião Ordinária da
Comissão de Governança para o dia 22/06/2020 as 9h00min. Por fim, aponta-se que as funcionárias
Cláudia Ferreira e Eliana Bueres, justificaram ausência devido estarem participando de outra reunião
no mesmo horário. Justifica-se que o funcionário Alan Almeida Ferreira não pode participar da reunião
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por motivo de doença. E registra-se que o estagiário José Eduardo Rodrigues L. Filho, da equipe de
apoio, não participou da reunião e não justificou sua ausência. A reunião encerrou as 10h00mi, sendo
o presente relatório foi elaborado por Danúbia Sousa.
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