
Ata da Sexagésima Primeira Reunião do Comitê Permanente de Controle Interno e
Controladoria Geral do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná.

As nove horas do dia vinte e nove de novembro de 2019, na sala da Controladoria Geral, na sede

do Coren/PR, deu-se a Sexagésima Primeira Reunião do Comitê Permanente de Controle Interno e
Controladoria Geral do Conselho Regional de Enfermagem do Paranâ, sob a coordenação de Lenita
Antonia Yaz, Controladora Geral, com a presença da Conselheira Alessandra Ferla Martins e

Jaqueline Cristina de Souza Muchagata e Jean Batista Moraes, membros do Comitê. A reunião teve
como pauta: 1. Informes - Inauguração do imóvel sede da Subseção Londrina, dia 0611712019, que

contou com a presença do presidente do Cofen Manoel Neri. Realizado 22o CBCENF, em Foz do

Iguaçu entre os dias 1l al4llll2019.2.1o Fórum Nacional de Controladorias e Contadorias e

II Bncontro Financeiro do Sistema Cofen/Conselhos, dias 02 a0611212019, em Brasilia, além da

controladora irão a contadora Isabella Klenk e o coordenador financeiro Alison Ramos, com
programação importante: Nova ferramenta de controle do repasse da Cota Parte; simulação e-TCE
( Tomada de Contas Especial); Dívida ativa; referencial de integridade do TCU - Acórdão do

Programa Integridade; Acórdão 192512019 (relação receita orçamentária e dispêndios, voto do

ministro revisor, determinações), Introdução à gestão de risco e auditoria de gestão de risco, e de

atividades finalísticas (processo ético e frscalização - projeto piloto). Novo modelo de centro de

custos, registro dívida ativa, orçamento e contabilidade pública, Instrução Normativa 0112019.3.

Curso Retenções Tributárias na Fonte - lR, INSS, ISS, PIS, COFINS e CSLL, dias 09 e

1011212019, ern Curitiba, direcionado a contadora e coordenador financeiro, dentro da proposta de

atualizaçáo e capacilação de empregados públicos da Autarquia. 4. Relatório de Gestão 2019 -

Decisão Normativa TCU no 17812019, de 2311012019 e documento Orientações para preenchimento

do relatório de gestão exercício 2019, direcionado especificamente aos Conselhos de Fiscalização

Profirssional, além da publicação em 2lllll20l9 da Cartilha de Relato Integrado. O TCU fará no

dia09ll2ll9 das 14 às 18 hs disponível na modalidade you tube, como no ano anterior, evento

direcionado a normas e orientações para elaboração do Relatório de Gestão na forma de Relato

Integrado. 5. Planejamento da Atividades de2020, apresentado documento preliminar, porém em

razão do Fórum acima citado que pode gerar novos encaminhamentos, ficou acordado de concluir

o planejamento de atividades na primeira reunião de2020. A controladora justificando não haver

reunião em dezembro em razáo de férias, agradece o empenho e parceria da Comissão nos trabalhos

desenvolvidos durante este ano. Nada mais havendo atratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a

presente Ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes. Curitiba, 29 de novembro

de 2019.
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