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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Presidência 
Comitê Interno de Governança Pública

 

Convocação - JUCIS-DF/PRESI/CIG  

 Aos Membros do Comitê Interno de Governança.

 

 

Senhores Membros,

 

Ao cumprimentá-los cordialmente, nos termos da Portaria n.º  37, de 16 de março de 2021
(58042771), convoco Vossas Senhorias a par�ciparem da 4ª Reunião Extraordinária do Comitê Interno de
Governança, que será realizada no dia 07 de Dezembro 2021 (terça-feira), às 17:00 horas, por meio da
plataforma Zoom (link será oportunamente encaminhado), para o fim de deliberarem sobre a seguinte
pauta:

1. capacitação para os assuntos propostos pela unidade de auditoria e/ou Polí�ca Anual de
Capacitação da Jucis-DF;

2. solicitação de consultoria à CGDF acerca da gestão de riscos e mapeamento de
processos;

3. necessidade de ins�tuir subcomitês de apoio à governança, que serão responsáveis pelo
estabelecimento, condução e avaliação das polí�cas de governança, gestão de riscos, controles internos
em cada diretoria, além, caso necessário, em razão da demanda, criar Grupo de Trabalho  de natureza
técnica e caráter proposi�vo, visando a es�mular e agilizar a troca de informações e experiências entre as
áreas de gestão,  assessoramento e operações junto ao subcomitê, bem como consolidar propostas para
o aprimoramento da governança, integridade, gestão de riscos e controles internos.

 

 

 

Atenciosamente,

 

 

WALID DE MELO PIRES SARIEDINE

Presidente do Comitê Interno de Governança

Presidente da JUCIS-DF

Documento assinado eletronicamente por WALID SARIEDINE - Matr.0279851-4, Presidente do
Comitê Interno de Governança Pública, em 06/12/2021, às 11:50, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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