
O aprimoramento dos processos  
é a chave para uma gestão eficiente

Controladoria

Um dos grandes desafios de um bom gestor é a aplica-
ção eficiente dos recursos humanos e financeiros. O 
segredo para equilibrar estes recursos com as deman-

das está em aprimorar as ferramentas, corrigindo fluxos e norma-
tizando processos. Isso se torna ainda mais imprescindível quando 
se administra uma autarquia, como é o caso do COREN-SP, que 
precisa gastar as receitas atendendo a uma série de parâmetros 
públicos. Entre as normativas que devem ser respeitadas estão: 
a lei nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos dos órgãos públicos, 
incluindo as autarquias e a Lei nº 8.666/93, que institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências.
Numa atitude de ousadia, coragem e ineditismo, a gestão 
2012/2014 trouxe para a Controladoria um profissional com 
vasta experiência na área. Servidor público desde 1998, Nival-

do Germano, novo Controlador Geral do COREN-SP, chefiou 
a Controladoria Geral da União de São Paulo (2007/2011) e 
a Regional de Santa Catarina (2004/2007). Antes de se tornar 
funcionário público, acumulou experiência de 28 anos em gran-
des seguradoras do País. “A ideia é evidenciar o esforço que o 
COREN-SP tem em administrar o órgão de forma transparente 
e democrática”, analisa o Presidente do COREN-SP, Mauro An-
tônio Pires Dias da Silva.
No COREN-SP há seis meses, Germano está usando toda esta 
bagagem profissional para aprimorar ainda mais o controle de 
gastos. Para isso, propôs um checklist para auxiliar o processo 
de compras e contratação; a criação de uma Coordenadoria de 
Contratos e a ainda a normatização do processo de pagamento. 
“Nossa proposta é fazer o controle concomitantemente com a 
realização do processo, não esperando este findar para constatar 
que algo saiu errado”, finaliza.
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