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RELATÓRIO
REUNIÃO: 7ª Reunião Ordinária da Comissão de Governança, Riscos e Compliance do CRCPA
DATA: 07/12/2020
LOCAL: Sala de Reunião da Presidência
PARTICIPANTES:
- Conselheiro do CRCPA Leonel Santos Medeiros Rabelo Mendes;
- Funcionária Danúbia Silva de Sousa;
- Funcionário Edvaldo Moura do Nascimento Filho;
- Funcionário Luciano Coutinho de Almeida;
- Funcionária Luíza Maíza de Albuquerque;
- Funcionário Márcio Cordovil Couto Pontes Ferreira;
- Funcionário Michel Diogo Dantas Moreira;
- Funcionária Roberta Caroline Chaves Moura.
AUSÊNCIAS:
- Funcionária Edenilze Soares Pires Vilas Boas de Amorim (com comunicação)
RELATÓRIO:
A reunião teve início às 09h26min do dia 07/12/2020, onde o novo Coordenador Técnico, o
Conselheiro Leonel Mendes agradeceu a presença de todos. O Conselheiro iniciou sua fala
destacando que estava assumindo a coordenação da comissão, ressaltando que a reunião teria mais
a finalidade de sua apresentação e de uma conversa quanto aos trabalhos já desenvolvidos pela
comissão até então, onde o mesmo parabenizou os demais membros da comissão pelos trabalhos
desenvolvidos, pois falar de governança não é algo muito fácil, fez breve relato de seu trabalho com
governança em empresas aqui no Estado e realizou paralelo com o papel a ser desenvolvido no
CRCPA. Na oportunidade o senhor Leonel Mendes falou acerca de alguns conceitos de governança e
dela na prática. Destacou estar satisfeito com o estágio dos trabalhos desenvolvidos pela comissão,
contudo destacou que agora a comissão entra em uma fase importantíssima dos trabalhos que é o
monitoramento, pois agora serão necessários pessoas e criar indicadores que demonstrem o
andamento da governança, agora a comissão deverá criar os indicadores quanto aos atos normativos,
pois há a necessidade de execução de tais atos. Durante a reunião houve a participação do VicePresidente de Administração do CRCPA e na oportunidade o Coordenador Técnico fez breve
explicação ao senhor Ian Blois de como o trabalho será desenvolvido, por sua vez o Conselheiro Ian
Blois parabenizou a todos e fez votos de sucesso à comissão. Por fim, o Conselheiro destacou que os
próximos passos serão: gerar matriz documental, definir modelo de processo e fazer o mapeamento
de processo. A reunião encerrou às 12h43min, sendo o presente relatório elaborado por Michel
Moreira.
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