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AI:I da Tl"igi'sim:t Sétima Reunião do Comitê de Controle Intnno da Controladorh,
Genll do Consdhn Regional de Enfermagem do P:uan:l.

As oito c trinta horas do dia quatorze de setembro de dois mil e dezessete, na sala da
Controladoria Geral. na sede do Corcn/PR, dcu~sc a Trigesima Sétima Reunião do Comitê de
Controle Interno da Controladoria Geral do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná,
sob a coordenação de Lenita Antonia Vaz, Controladora Geral, com a presença dos seus
membros. Jaqueline Cristina de Souza Muchagata, Jean Batista Moraes e Conselheira Sidnéia
Corrêa Hess. tendo a seguinte pauta: I. Avalill\'l1odo Plano de Ali\'id:tdcs da Controladoria
Gemi par:l 2017, todos os itens foram analisados, estando sendo cumpridos a contento. 2.
Rclnttírio Anual de Atividades da Control:ulorin, apresentado pela controladora geral,
relacionando as atividades desenvolvidas neste período em 2017, eom enfoque aos controles
de diárias. jetons e auxílios representação. atualização do Manual de Fiscal de Contratos,
Manual de Patrimônio do CorenlPR elaborado pelo chefe do setor Sr Jean Batista Moraes, e
Manual de Cobrança do CorenlPR contemplando as atividades dos Setores de Cobrança e de
Divida Ativa. todos aprovados pelo Plenário. Na intranet foi criado um local específico para
acesso dos fiscais de contrato ao manual e planilha de controle, a qual será solicitada para
encaminhamcnto à Controladoria ate 02/10/2017. 3. 1'1.\110 Anual de Atividades, avaliado
item a item e sendo desenvolvido conforme cronograma estabelecido. -to Gestão de Risco,
para levantamento por setores de indicadores de risco e indicativos de prevenção ou manejo,
com inicio pelos setores de almoxarifado c patrimônio e de gestão de pessoas, com chefias
dos membros do Comitê a ser apresentado na próxima reunião. Já foi encaminhado referencia
sobre COSO c será encaminhado material TeU sobre Controle Interno que refere noções
sobre gestão de risco. Agendada a próxima reunião para 28/09/2017. Nada mais havendo a
tratar, foi enccrrada a reunião, lavrando-se a presentc Ata que, após lida e aprovada, segue
assinada pelos presentes. Curitiba, 14 de setembro de 2017.
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