
 
_____________________________________________________________________________ 

 

Comitê de Gestão de Riscos – CRCPA 
PORTARIA CRCPA Nº 58/2020 

 

RELATÓRIO:  
- Às 10:00h com a palavra o Coord. Operacional: Márcio Cordovil fez a abertura 

dando início a reunião;  

- Solicitou aos presentes que fizessem uma breve explanação apresentando suas 

impressões pessoais acerca dos trabalhos desenvolvidos por esta comissão; 

- Com a palavra Marcelo Roney explanou a cerca de seu trabalho desenvolvido e 

frisou a utilização de um questionário, que o teria norteado e servido como 

facilitador por ter perguntas chaves para abstrair as informações necessárias de 

cada setor para esta comissão; 

- Com a palavra Kedma Melo sugeriu a leitura e análise dos Planos de outros 

Regionais como literatura auxiliar para os trabalhos desta comissão; 

- Após debate entre os presentes a cerca do destino e validade do Plano de Gestão 

de Riscos do CRCPA já existente e o fato de esta comissão estar preparando um 

RELATÓRIO 
 

1ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos 
 

DATA: 24/06/2020 às 10:00hs                            LOCAL: Videoconferência ZOOM 

 
PARTICIPANTES: 
Justificativa de ausência:  

 Coordenador Técnico: Carlos de Oliveira Martins Júnior (por motivos 

profissionais); 

 Maria Terumi Hosokawa (em home office) 

Presidindo a reunião o Coord. Operacional: Márcio Cordovil C. Pontes Ferreira; 

Membros da Comissão: 

Edimar Soares de Lima;  

Gadytana Pamyla Martins Freire; 

Kedma Sheila Pereira de Melo;  

Marcelo Roney Raiol Braga;  

Maria Terumi Hosokawa 

Michel Diogo Dantas Moreira.  

Estagiário de Apoio: Débora Lobato da Silva 



 
_____________________________________________________________________________ 

 

Comitê de Gestão de Riscos – CRCPA 
PORTARIA CRCPA Nº 58/2020 

novo. Solicitou a palavra Gadytana Pamyla que incumbiu-se de fazer uma analise e 

preparar uma minuta de Resolução para substituir o PGR antigo do CRCPA. 

- Com a palavra Márcio Cordovil, após ouvir a analisar as ponderações 

apresentadas, informou a importância da leitura do Manual de Gestão de Riscos do 

TCU. E dividiu as atividades desta comissão da seguinte forma: 

     - Gadytana Pamyla => Confecção da Minuta da resolução; 

     - Marcelo Roney => Confecção de Questionário; 

     - Kedma Melo => Aquisição dos PGR’s de outros Regionais; 

     - Restante => Leitura do Manual de Gestão de Riscos do TCU, enviado para o 

grupo por aplicativo de mensagem. 

  - Então, nada mais havendo a ser tratado, o presidente da reunião encerrou os 

trabalhos.     
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Não houve 
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