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RELATÓRIO:  
 
A reunião teve início às 09h00min do dia 06/07/2020, onde a Coordenadora Técnica, Conselheira 
Nazareth Maciel agradeceu a presença de todos. Ressaltou a necessidade de um trabalho de 
monitoramento das atividades da própria comissão. Destacou que a comissão apontou uma única não 
conformidade, sugerindo à presidência do CRCPA a edição de uma Portaria de responsabilidade pela  
catalogação de normas do Conselho Federal de Contabilidade e do próprio Conselho Regional de 
Contabilidade, mas que até então o CRCPA, através do Gabinete da Presidência, ainda não se 
manifestou quanto ao apontamento, fato pelo qual a Comissão ainda não entregou a planilha. Após 
posicionamento da Coordenadora Técnica a senhora Cláudia, Superintendente do CRCPA pediu a 
palavra e solicitou que a Comissão disponibilizasse material no formato word para a elaboração da 
introdução do menu de governança para que o CRCPA atendesse recomendações do CFC de 
disponibilização de tal menu no site do CRCPA. A Superintendente destacou que o CRCPA está 
passando por mudanças e realizando constantes reuniões e que iria tratar com o Presidente do CRCPA 
quanto a necessidade de resposta, solicitando somente que a Comissão aguardasse um pouco mais. 
Contudo, a senhora Nazareth Maciel reiterou que seria necessário primeiramente o CRCPA se 
manifestar para que o trabalho da Comissão seja finalizado e entregue formalmente a Presidência do 
CRCPA, destacando que o que foi apresentado anteriormente era exemplificativo e não um produto 
final. A conselheira concedeu a palavra aos membros da Comissão e a funcionária Roberta Chaves se 
pronunciou em relação a sua manifestação anterior quanto membro do grupo de controle e realizou 
suas explanações e diante da manifestação da funcionária ficou definido que todos os grupos iriam  
revisar o trabalho anterior no qual os mesmos já haviam se manifestado, já que o modelo era 
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exemplificativo e a maioria dos membros da comissão não entendeu de tal forma, bem como a maioria 
de fato não procedeu a revisão dos trabalhos até ali desenvolvidos. Assim, a Coordenaria Técnica 
sugeriu que cada grupo definisse seu líder para prosseguimento dos trabalhos para realizarem os 
apontamentos necessários, tendo manifestação da Coordenadora Operacional Danúbia Sousa no 
mesmo sentido do posicionamento da senhora Nazareth Maciel. Prosseguindo com a reunião a 
funcionária Edenilze Amorim sugeriu a realização de reuniões somente entre os membros dos grupos 
de liderança, estratégia e controle para definição dos seus respectivos lideres e para mitigar dúvidas 
remanescentes. A funcionária Eliana Bueres sugeriu a elaboração de um expediente ao CRCPA quanto 
a não conclusão dos trabalhos da comissão para que o mesmo, por sua vez, possa comunicar ao 
Conselho Federal de Contabilidade. Por fim, A Comissão de Governança entendeu que as demandas 
das demais comissões de trabalho devam ser oficiadas pelo CRCPA para que informem quanto ao 
andamento de seus trabalhos.. A reunião encerrou as 12h29min, sendo o presente relatório elaborado 
por Michel Moreira. 
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