Presidente LUIZ GUEDES

SISTEMA COFECI-CRECI DISCUTE GOVERNANÇA EM
SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO OPERACIONAL

R

ealizado entre os dias
20 e 23, na cidade de
Foz de Iguaçu, no

Paraná, o 3º Seminário de
Integração Operacional reuniu
presidentes, superintendentes,
coordenadores de fiscalização,
contadores, encarregados da
secretaria e diretores do
Sistema com o objetivo de
discutir a padronização e
aperfeiçoamento dos procedimentos de gestão no contexto dos conselhos de
fiscalização.

O treinamento contou com mais de 180 participantes com cerca de trinta horas aula,
entre palestras, cursos e oficinas, que visaram discutir as práticas do Sistema na busca
de alinhamento dos processos e de uma governança voltada para resultados, gestão de
riscos e valor.

Para capitanear todo este trabalho, o Cofeci contou com a coordenação nas oficinas do
superintendente do Creci Minas; Ricardo Mendes, da Bahia; Marcosuel Souza, de Santa
Catarina; Fábio Stafene, do Rio de Janeiro; Solon Amaral, juntamente com André
Bravim, Rhanne Moreira, Arquimedes Alves, José Alves Neto, Claudemir Neves e
Gustavo Beltrão.

Uma opinião unânime é que os seminários vêm evoluindo a cada edição. Solon destaca
o empenho na participação dos funcionários e como as oficinas têm trazido resultados
reais e mensuráveis para os setores com a troca de experiências e alinhamento dos
processos.

‘’As palestras trazem a praticidade, o momento de reflexão do dia a dia, e também
circunda a governança”, explicou o coordenador da oficina de superintendentes,
Marcosuel Souza.
Na avaliação de Fábio, um grande ganho deste seminário foi a realização do primeiro
encontro dos funcionários da Secretaria. “Mesmo dentro de um Sistema, temos algumas
divergências e elas precisam ser discutidas e alinhadas para uma melhor gestão”,
apontou.
O Creci é um órgão com autonomia administrativa e financeira, mas Ricardo Mendes
lembra que há um regramento único para todas as regionais e elas devem ser seguidas
por todos.
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