
Ata da Quinqlmgésima Primeira Reunião do Comitê Permanente de Conlrole Interno e
Conlrol;ldoria Geral do Conselho Regional de Enrerma::cm do Pllntná.

Às oito e trinta horas do dia vinte e quatro de outubro de 2018, na sala da Controladoria
Geral, na sede do CorenIPR, deu-se a Quinquagésima Primeira Reunião do Comitê Permanente
de Controle Imerno e Controladoria Geral do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná,
sob a coordenação de Lenila AntoRia Vaz, Controladora Geral, com a presença da Conselheira
Alessandra Feria Martins, Jean Batista Moraes e Jaqueline Cristina de Souza Muchagata,
membros do Comitê. A reunião teve como pauta: I. Relatório Trimeslral das Demonstrações
Contábeis - 3° Trimestre/2018 - o qual após a devida apreciação, foi procedida em conjunto
a conclusão do Parecer PC n° 76/2018 acerca das Demonstrações Contábeis do )0 Trimestre de
2018. Ressalta a aquisição do imóvel continuo à sede do CorenlPR no mês de agosto, e que o
cronograma anual de desembolso apresenta média mensal das despesas dentro dos limites
esperados. Após assinado pelos membros do Comitê e pela Controladora-Geral, será anexado
ao Processo Administrativo n° 7412018, para as providências necessárias ao seu envio ao Cofen
até a data apra7.•l.da de 3011012018, juntamente com a proposta orçamentária 2019 e plano
plurianual 2019/2021. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, as nove horas e
cinqul:'nta minulos, lavrando-se a presente Ata. que, após lida e aprovada, segue assinada pelos
presentes. Curitiba, 24 de outubro de 2018.
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