
 

 

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE 

 

REGISTRO DE REUNIÃO  

COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES - CGRC 

  
 

  

 Aos 26 de julho de 2017, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança, 

Riscos e Controles, às 9h00, na Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO, 

Edifício Palácio da Agricultura, SBN, Quadra 1, Bloco F, 20º andar, Sala de Reunião, Brasília (DF).  

Estiveram presentes o Presidente do CGRC, o Superintendente da Sudeco, Sr. Antônio Carlos 

Nantes de Oliveira; os membros titulares: o Diretor de Administração, Sr. Bruno Pinheiro Dias Semeghini; 

o Diretor de Implementação de Programas e de Gestão de Fundos, Sr. Edimilson Alves; e o diretor de 

Planejamento e Avaliação, Sr. Roberto Postiglione;  na qualidade de suplente, o Diretor de Administração 

Substituto, Sr. Claudemir Ribeiro Pita; o secretário do CGRC, o Chefe de Gabinete, Sr. Marcio Scatena 

Villar; e, como apoio técnico do CGRC, a Auditora-Chefe, Sra. Sônia Maria Souto . 

Aberta a reunião pelo Presidente do CGRC, Sr. Antônio Carlos Nantes de Oliveira, a Auditora-Chefe 

da Sudeco, que presta apoio técnico ao CGRC, Sra. Sônia Maria Souto, traçou o histórico e a importância de 

criação do Comitê e suas competências. Ressaltou a necessidade de atenção dos membros às instruções da 

Portaria nº 157, de 27 de junho de 2017, que criou o CGRC, e informou que esta primeira reunião seria para 

indicação de representantes das áreas da Sudeco para composição do Grupo de Trabalho de apoio ao CGRC 

mencionado naquela portaria. Disse, ainda, que participaria de um treinamento na ENAP para gestores sobre 

riscos e controles, no mês de agosto, juntamente com o Diretor de Implementação de Programas e de Gestão de 

Fundos, Sr. Edimilson Alves, e que, no mês de setembro e dezembro do presente ano, seriam ofertadas novas 

turmas, e, então, sinalizou a importância da participação dos demais membros. Ainda, salientou que a Política 

de Gestão de Riscos da Sudeco ficaria prejudicada por ainda não termos Planejamento Estratégico. Para 

finalizar, pontuou que a atuação do comitê seria em 3 (três) linhas: operacional, reanálise e auditoria.  

O Presidente do CGRC ressaltou que a autarquia deveria buscar a efetivação de seu Planejamento 

Estratégico. Foi concluído, então, que seria dada prioridade à contratação com a ENAP para sua elaboração, 

tendo em vista que a proposta da UNB estava superficial e ainda sem valor definido, ao passo que a da ENAP 

foi mais elaborada e detalhada financeiramente. Segundo a DPA, pela proposta apresentada pela ENAP, seriam 

3 (três) fases, sendo a 1ª de elaboração, a ser realizada no período de um mês, e as demais estariam previstas 

para o ano de 2018, uma vez que a ENAP não possuía consultores disponíveis para conclusão no presente ano, o 

que não comprometeria a qualidade do projeto a ser apresentado. Segundo a DA, a Sudeco já possuiria previsão 

orçamentária para realização do Planejamento Estratégico no valor de aproximadamente R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais), a ser concretizada por meio de Termo de Execução Descentralizada – TED. 



 

 

Para a composição do GT, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 3º, da Portaria nº 157, de 27 de 

junho de 2017, foram indicados pelos diretores titulares os seguintes servidores: 

Pela Diretoria de Implementação de Programas e de Gestão de Fundos: Raimundo Veloso Filho,  

Luciana de Souza Barros, Guilherme Lopes Piloni e Lisenir Ferreira Gomes. 

Pela Diretoria de Planejamento e Avaliação: Priscilla Marota Gardino e Sérgio Magno carvalho de 

Souza. 

 Pela Diretoria de Administração: Tássia de Lima Fantini Amorim, Leandro Ferreira Lima e Michel 

Alexandre Turco. 

Pelo Gabinete: Simone de Pina Zorzal Sarmento e Sérgio Luis Machado Rodrigues da Cunha. 

Para finalizar, sinalizou-se que, após a publicação de portaria que instituía o GT, deveria ser apresentado 

em até 30 (trinta) dias, minuta do regimento interno, a ser aprovado e publicado em até 60 (sessenta) dias após 

esta primeira reunião. E que o grupo deveria, ainda, nesse período, elaborar e apresentar a minuta da Política de 

Gestão de Riscos da Sudeco.  

 

Brasília, 26 de julho de 2017  

 

ANTÔNIO CARLOS NANTES DE OLIVEIRA 

Superintendente 

Presidente CGRC 
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