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_______________________________________________________________ 

 
ATA DA 778ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO PARÁ, REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2021. 
 
 

Às dezesseis horas do dia vinte e seis de março do ano de dois mil e vinte um (2021), teve 1 
início a 778ª sessão ordinária do Conselho Regional de Contabilidade do Pará, de forma on line, 2 
por videoconferência, através do aplicativo ZOOM. CONSELHEIROS EFETIVOS: Fabrício do 3 
Nascimento Moreira, Presidente; Ian Blois Pinheiro, Vice-Presidente de Administração;; 4 
Ailton Ramos Correa Junior,  Vice-Presidente de Registro, Raimunda Maria da Luz Silva, 5 
Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional, Maria da Conceição Pereira de Lima, Vice-6 
Presidente de Ética e Fiscalização Elléri Bogo, Vice-Presidente de Integração Estadual, e dos 7 
Conselheiros Rodrigo Silva Cavalcante, José Ribamar França Nunes Filho, Iranildo Ferreira 8 
Pereira, Rafael Laredo Mendonça, Maria Vieira dos Santos e Carlos Augusto Frota Sodré.  9 
CONSELHEIROS SUPLENTES: não houve. COMUNICAÇÃO DE AUSÊNCIA: Luiz Thomaz 10 
Conceição Neto, Vice Presidente de Finanças e Controle Interno, Ailton Ramos Correa Junior, 11 
Vice-Presidente de Registro e Nelson Gustavo Rufino Rocha. OUTRAS PRESENÇAS: Claudia 12 
Ferreira, Superintendente Executiva; Márcio Cordovil Couto Pontes Ferreira, Coordenador 13 
Administrativo; Tatiana Silva Pes, Coordenadora da Fiscalização; Alan Almeida Ferreira, 14 
Coordenador do Registro; Danúbia Silva de Sousa, Coordenadora do Controle Interno; Michel 15 
Diogo Dantas Moreira, Coordenador do Financeiro; Edimar Soares de Lima, Coordenador de 16 
Relacionamento e Cobrança; Ramiz dos Santos Pastana, Assessora Jurídica, Gadytana Pamyla 17 
Martins Freire, Assessora Jurídica, Juliana Raposo, Contabilidade; Eva Maria Nascimento de 18 
Almeida, Contabilidade; Edenilze Soares Pires Vilas Boas de Amorim, responsável pelo 19 
Departamento de Pessoal; e Luciano Coutinho Almeida, Coordenador do T.I. 20 
ASSESSORANDO OS TRABALHOS: Eliana de Fátima Santos Bueres, Assessora da 21 
Presidência.  Aberta a Sessão, o Sr. Presidente saudou à todos e por solicitação do Conselheiro 22 
Carlos Sodré solicitou que o Conselheiro Elleri Bogo fizesse uma oração para todos aqueles que 23 
perderam familiares pela covides-19 e aqueles que ainda estão enfrentando em um hospital essa 24 
terrível doença. O Presidente lamentou a perda no nosso Delegado de Tucuruí Carlinho Mezzomo 25 
e desejou pronto restabelecimento à saúde do nosso ex-Conselheiro Marco Denylson Macedo que 26 
encontra-se internado em um hospital se recuperando, bem como aos Conselheiros Luiz Thomaz 27 
e Ailton Ramos pela perda de entes queridos. Com a palavra o Conselheiro Elleri Bogo fez a 28 
oração em memória dos que se foram e a todos que estão na luta para combater essa doença, 29 
pedindo que se tenha fé, esperança e que Deus console o coração de todos. Em seguida, o Senhor 30 
presidente na pessoa da Superintendente deste CRC agradeceu a todos os funcionários que 31 
contribuíram em manter o trabalho remoto com o retorno do lockdown. A seguir, registrou as 32 
presenças e as ausências. 1. AÇÕES DA PRESIDÊNCIA: 18/02/2021 – 15 A 19/03/2021 – 33 
Fez uma visita institucional na Delegacia do CRCPA em Santarém; 22/03/2021 – 34 
Participou do Treinamento, por vídeo conferência que tratou sobre a Resolução 35 
CFC.1603/2020, que aprova o Regulamento de Procedimentos Processuais. 36 
24/03/2021 – Participou da Reunião de Presidentes do Sistema CFC/CRC’s. Em seguida, 37 
deu conhecimento a todos sobre as Portarias assinadas: PORTARIAS ASSINADAS PELO 38 
PRESIDENTE EM 2020: PORTARIAS nºs: 25/2021- Concede licença não remunerada 39 
à funcionário; 26/2021- Contratação de Seguro de Estagiário; 27/2021- Nomeia 40 
Gestor de Contrato; 28/2021- Concede licença não remunerada à funcionário; 41 
29/2021- Inclui membro na Comissão de Estudo do Regimento Interno; 30/2021- 42 
Concede férias à funcionário; 31/2021- Concede férias à funcionários no mês de 43 
março; 32/2021- Nomeia Comissão de Inventário Patrimonial; 33/2021- Reajuste 44 
nos Salários de funcionários com base no aumento do Salário Mínimo; 34/2021- 45 
Substitui coordenador financeiro nas férias; 35/2021- Remanejamento de 46 
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Dotação Orçamentária; 36/2021- Nomeia fiscal para empresa Brasileira de 47 
Correios e Telégrafos; 37/2021- Nomeia equipe de planejamento de contratação 48 
de empresa de marketing com 5 IP dedicado; 38/2021- Substitui Coordenador 49 
de Registro nas férias; 39/2021- Concede férias à funcionários no mês de abril; 50 
40/2021- Nomeia Assessor Técnico; 41/2021- Nomeia fiscal de contratação de 51 
Material de Limpeza. EXPEDIENTES RECEBIDOS DO CONSELHO FEDERAL DE 52 
CONTABILIDADE: OFÍCIO 145/2021 CFC-Direx, informando que a data da 53 
realização das eleições nos CRCs será nos dias 23 e 24/11/2021,, conforme 54 
dispõe a Deliberação CFC nº 076 e encaminha o calendário com atividades a 55 
serem realizadas; OFÍCIO-CIRC.141/2021 CFC-Direx, informando que por meio 56 
da Resolução CFC nº1612, de 11/02/2021, aquele CFC aprovou o novo 57 
Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade; OFÍCIO-CIRC.158/2021-58 
CFC-Direx, informa que dará continuidade no dia 22/03/2021, por vídeo 59 
conferência do Treinamento que trata da Resolução CFC.1603/2020, que aprova 60 
o Regulamento de Procedimentos Processuais; OFÍCIO-CIRC.168/2021 CFC-61 
Direx, convocando o Presidente para reunião de presidentes do Sistema 62 
CFC/CRCs. Email do CFC, informando que com o intuito de auxiliar os CRCs 63 
na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD, promoverá 64 
uma série de capacitações que serão realizadas por vídeo conferência a ser 65 
conduzida pela Diretora Elys Tevânia e o Comitê gestor de privacidade e 66 
proteção de dados do CFC. EXPEDIENTES RECEBIDOS DE OUTROS ORGÃOS: 67 
não houve. REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS REALIZADAS POR 68 
CONSELHEIROS: 25/03/2021- O Conselheiro Ailton Ramos Correa Junior 69 
representou o CRCPa na cerimônia de colação de grau da Estácio-Castanhal, 70 
via aplicativo Teams, o qual procedeu a entrega virtual do certificado ao aluno 71 
que se destacou no curso de Ciências Contábeis. APROVAÇÃO DAS ATAS 72 
PLENÁRIAS: O Senhor presidente submeteu a aprovação a Ata plenária ordinária nº 777, ocorrida 73 
em 23/02/2021. Colocada em votação obteve a aprovação por unanimidade. Em seguida 74 
submeteu a aprovação a ata plenária extraordinária nº 02, ocorrida em 26/02/2021. Colocada em 75 
votação obteve a aprovação por unanimidade.  ORDEM DO DIA: PRESIDÊNCIA: 1- VISITA 76 
INSTITUCIONAL DO PRESIDETE À DELEGACIA DO CRCPA EM SANTARÉM. O Senhor 77 
Presidente informou que mesmo com o lockdown decretado em Belém, realizou uma viagem que 78 
já estava programada anteriormente para Santarém, em decorrência de algumas pendência que 79 
tinham que ser resolvidas, e com a ajuda da Delegada Neusa Martins, o Conselheiro do CFC 80 
Antônio Carlos Sales Ferreira Junior e a Vice-Presidente de Fiscalização e Ética Maria da 81 
Conceição Pereira de Lima os quais procederam o agendamento de vistas a algumas autoridades 82 
onde se pode tratar dos seguintes assuntos: a)Atendimento Preferencial ao profissional de 83 
Contabilidade nos órgãos dos municípios de Santarém; b) Tratativa do Dia municipal do 84 
profissional de Contabilidade cujo projeto ainda tramita pela Câmara Municipal e o autor é o 85 
próprio presidente daquela Câmara que se comprometeu em nos informar assim que for aprovado; 86 
c) Pedido de vagas a profissionais de Contabilidade que diz respeito ao concurso público 87 
que ocorrerá pela Prefeitura de Santarém ainda este ano e que prevê vagas para área fiscal e 88 
tributária, onde foi argumentado  de que o profissional que tem melhor conhecimento sendo um 89 
deles o de Contabilidade, a proposta foi bem recebida pelo chefe dos dois poderes, pois a falta 90 
desses profissionais causa um morosidade nos trabalhos. Na ocasião o Conselheiro do CFC 91 
Antônio Carlos e a Conselheira Conceição se manifestaram fazendo relatos de situações reais e 92 
informaram sobre o pleito que este CRC fez a nível de Estado junto à Secretaria da Fazenda-93 
SEFA e para o Governador do Estado do Pará para que durante o Concurso que será realizado 94 
pela SEFA disponibilizem vagas destinadas à profissional de Contabilidade especificamente para 95 
Contadores. d) Solicitação conjunta feita Câmara de Dirigentes Lojistas, Associação 96 
Comercial e Empresarial de Santarém e a Associação de grande representatividade na 97 
região que é a VOX Contábil que pleitearam junto a prefeitura que não fosse feita a cobrança de 98 
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alvará para as atividades secundárias, onde na ocasião houve a exposição de uma série de relatos 99 
ocorridos afetando o pequeno e o médio empresário local. A Secretária de Finanças informou que 100 
já havia um estudo e a solicitação conjunta mostra a união e a força da classe nessa proposta. e) 101 
Foi pleiteado junto à Secretária Municipal de Gestão, orçamento e Finanças pela Conselheira 102 
Conceição que fosse inserido como documentos comprobatórios por ocasião da solicitação do 103 
alvará a exigência das certidões de regularidade profissional e do escritório, emitidas pelo CRCPA, 104 
pois dessa forma se estaria combatendo o exercício ilegal do leigo. f) Foi feito pleito ao 105 
Secretário de Turismo daquela cidade que quando voltar a normalidade este CRC pretende 106 
realizar a segunda etapa da Convenção de Contabilidade em Santarém com o apoio daquela 107 
Secretaria, onde receberam a confirmação do mesmo quanto ao apoio. g) Foi solicitado também 108 
ao Secretário de Turismo a doação de poltronas para o auditório da Delegacia deste CRC 109 
naquela cidade, a qual em breve estará funcionando.  Finalmente todos os pleitos foram 110 
formalizados no sentido de dar andamento nos trâmites processuais com respeito a essas 111 
reivindicações. Em seguida, o presidente informou que procedeu a Entrega de Moções de 112 
Aplausos aprovada pelo Conselho Diretor e Plenária no mês de dezembro/2020 ao ex-vereador 113 
Alaércio Magalhaes Cardoso, indicado pela Conselheira Maria da Conceição e Secretária de 114 
Finanças Maria Joselene Lira Pinto, indicada pela Delegada Neusa Martins, os quais contribuíram 115 
muito no atendimento aos pleitos dos profissionais daquela cidade, ressaltou que nesta data a Sra. 116 
Maria Joselene foi reeleita presidente do Conselho Fazendário dos Secretários de Fazenda dos 117 
municípios-CONFAZ. Procedeu também a entrega da Moção de Agradecimento à VOX 118 
Contábil e a Delegacia de Santarém pelos serviços relevantes prestados a classe contábil daquela 119 
cidade, contribuindo com o crescimento social da profissão. Procederam ainda a entrega de 120 
Diplomas para os homenageados que completaram 20 e 30 anos de efetivo exercício 121 
profissional, onde cumpriram todos os ritos necessários e em horários intercalados. Na entrega 122 
receberam os relatos dos mesmos onde disseram que estavam se sentindo prestigiados, momento 123 
esse de muita emoção. Disse também que entregou o Ofício ao Contador Anderson Carlos Amaral, 124 
ex-Conselheiro deste CRC, o qual também recebeu o Diploma de 20 anos de exercício 125 
profissional,  informando que foi agraciado a receber ainda este ano a Medalha Mérito Contábil 126 
Renato Motta(1º presidente do CRCPA), aprovada pelo Conselho Diretor e Plenária em 127 
dezembro/2020, bem como fez a entrega do ofício ao Contador Antônio Carlos Sales Ferreira 128 
Junior que receberá a Medalha Mérito Contábil Daryberg de Jesus Paes Lobo(ex-presidente do 129 
CRCPA) maior comenda. A seguir, o Senhor Presidente disse que se reuniu com a Delegada 130 
Neusa Martins, Conselheiro Antônio Carlos e a Conselheira Conceição para tratar sobre a 131 
restruturação da nova sede do CRC em Santarém. Em seguida, informou que reuniu com a 132 
Comissão da Mulher Contabilista e com os membros interessados em participar da Comissão 133 
do PVCC e Jovem Lideranças, onde trataram sobre algumas ações a serem realizadas pelas 134 
mesmas este ano. 2- CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE. O Senhor Presidente 135 
informou que no próximo ano ocorrerá o Congresso Brasileiro de Contabilidade em Balneário do 136 
Comburiú-SC, onde se pagará uma cota mínima de participação dos conselheiros e funcionários 137 
que forem participar do evento, que dependendo da situação poderá ser por teleconferência. 3- 138 
XXXIV CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE CONTABILIDADE/XVIII CONVENÇÃO DE 139 
CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL. O presidente informou que no período de 19 a 140 
21/10/2021 ocorrerá o XXXIV Conferência Interamericana de Contabilidade/XVIII Convenção de 141 
Contabilidade do Rio Grande do Sul, e na ocasião conclamou os Conselheiros a encaminharem 142 
os seus artigos para os eventos. 4- RESOLUÇÃO CRCPA. 0451/2021 “ad referendum”. O 143 
Senhor Presidente deu conhecimento sobre a Resolução CRCPA.0451/2021, aprovada “ad 144 
referendum” do plenário a qual inseriu algumas alterações no Plano Diretor de Tecnologia da 145 
Informação – PDTI. Na ocasião solicitou que o Coordenador de TI Luciano Coutinho informasse 146 
quais as alterações ocorridas no Plano. Com a palavra Luciano informou que foi sobre a inclusão 147 
do aplicativo móvel e a questão da adequação da LGPD. O Presidente também informou sobre a 148 
alteração ocorrida no PAC/2021. O plenário referendou o ato. 5- RELATO DO PROCESSO nº 149 
000048/2020-SEC- Legalidade da Suspensão por tempo indeterminado e a possibilidade de 150 
ativação dos Registros suspensos por inadimplência. O Senhor Presidente passou a palavra 151 
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para o Conselheiro Ian Blois, o qual juntamente com o Conselheiro Luiz Thomaz haviam solicitado 152 
vistas do processo. Com a palavra o Conselheiro Ian procedeu a leitura do parecer “No que consiste 153 
a aplicação das penalidades de suspensão por tempo indeterminado, já está consolidado o posicionamento 154 
acerca da inconstitucionalidade de sua aplicação pelos Conselhos de Classe. O Conselho Federal de 155 
Contabilidade no seu oficio circular nº 235/2012/DIREX/CFC solicita a comunicação aos profissionais que 156 
estavam suspensos para fazerem seu restabelecimento. Neste contexto, tanto pelo entendimento da 157 
inconstitucionalidade pela suspensão, conforme parecer jurídico folhas 30 a 34 deste processo e comunicações 158 
realizadas pelo CFC, os atos provenientes da penalidade se suspensão se tornam nulos. No que condiz em 159 
relação as penalidades referidas no processo de fiscalização 2008/000377 proveniente pelo exercício profissional 160 
com seu registro suspenso, tornam-se nulos devido a inexistência do fato gerador das penalidades lavradas. 161 
Pelas Razões já expostas todos os atos decorrentes de uma norma declarada como inconstitucional, devem ser 162 
consequentemente declarados nulos, como se nunca tivesse existido. Após análise de todo o exposto nos autos 163 
do processo, o qual enseja a reativação do registro profissional do Contador José Claudio Lopes Maia e da 164 
inaplicabilidade da penalidade em razão do exercício irregular da profissão decorrente da suspensão por 165 
inadimplência. O Voto é pelo deferimento da possibilidade de reativação do registro profissional do Contador 166 
José Claudio Lopes Maia e pela inaplicabilidade da penalidade pecuniária em razão do exercício irregular da 167 
profissão decorrente da suspensão por inadimplência”. O Senhor Presidente esclareceu a todos que o 168 
parecer dos Conselheiros Ian Blois e Luiz Thomaz era divergente ao parecer dado pelo 169 
Conselheiro Relator Rodrigo Cavalcante que foi de encaminhar o processo ao Conselho Federal 170 
de Contabilidade para análise do setor de fiscalização e jurídico daquele órgão, informando que 171 
nessa mesma situação temos 445 profissionais (suspensos por tempo indeterminado), após 172 
discutirem bastante o assunto. O Senhor Presidente colocou em votação o parecer dos 173 
conselheiros Ian Blois e Luiz Thomaz e o do Conselheiro Rodrigo Cavalcante, onde foi aprovado 174 
por maioria de votos o parecer do Conselheiro Ian e Thomaz, com uma abstenção de voto. A 175 
seguir, o Senhor Presidente passou a palavra ao VICE-PRESIDENTE DE INTEGRAÇÃO 176 
ESTADUAL: O Conselheiro Elléri Bogo deu boas vindas a todos. Em seguida, disse que estão 177 
verificando a reinauguração de algumas delegacias, cujos processos já estão na área 178 
administrativa do CRC que são de Abaetetuba e Capanema as quais terão suas sedes em outros 179 
locais, considerando o reajuste que terão nos aluguéis os quais deverão está dentro da realidade 180 
de mercado. Ressaltou que foi sugerido que esses alugueis deverão ser com a internet inclusa. 181 
Quanto aos utensílios solicitados pelas delegacias, se pretende verificar com parceiros do CRC. 182 
Em seguida, informou que o gabinete da presidência dará início a abertura do processo eleitoral 183 
para eleição de todos os delegados, cujo mandato vence em junho do corrente ano e a eleição 184 
deverá ocorrer em maio/2021. Informou também que ainda esta semana estará verificando junto 185 
ao Conselheiro Carlos Sodré sobre a situação da Delegacia de Castanhal que encontra-se sem 186 
delegado. Em seguida, com muito pesar falou sobre o falecimento do delegado de Tucuruí 187 
Carlinho Mezzomo, dizendo que foi uma grande perda, lembrando que o mesmo ajudou a 188 
estabelecer a delegacia há um ano atrás, onde aceitou a missão para não deixar o município 189 
desamparado de representatividade junto a este CRC. A seguir, disse que foi agendado para 190 
Belém uma solenidade na câmara municipal, porém devido o lockdown ficou adiada, lembrando 191 
que no dia 30 de março é comemorado o Dia do Profissional Contábil do Município de Belém, 192 
onde se pretende fazer a entrega de honrarias aos profissionais que se destacaram neste ano. Na 193 
oportunidade solicitou ao presidente que fosse feita uma arte sobre essa data e que em abril 194 
espera-se restabelecer essa comemoração na Câmara Municipal de Belém. A seguir, o Senhor 195 
Presidente passou a palavra para o Conselheiro Elleri Bogo, Membro da Câmara de Registro 196 
devido à ausência do Vice-Presidente Ailton Ramos Junior.  CÂMARA DE REGISTRO: Com a 197 
palavra o Conselheiro Elleri Bogo, o qual destacou o principal assunto discutido na Câmara de 198 
Registro que foi sobre o Exame de Suficiência, onde apresentou uma planilha no plenário contendo 199 
o resultado da prova nos diversos estados. Onde os dados no estado do Pará são preocupantes 200 
pois de 3.157 inscritos, 2.194 fizeram a prova e somente 211 foram aprovados. Informou que 201 
pretendem fazer uma aproximação junto as IES e com isso pretende realizar um Encontro dos 202 
Professores e Coordenadores do Curso de Ciência Contábeis do Estado do Pará, em outubro 203 
deste ano, mês que se comemora o dia do professor, para ouvi-los e se ver como podemos ajudar 204 
para que se tenha dados mais satisfatórios no exame. O Conselheiro Iranildo concordou com o 205 
Conselheiro Bogo sobre o assunto dizendo que o CRC não poderá ficar alheio a essa situação. 206 
Sugeriu ao Conselheiro que verificasse outra data pois o dia do professor é um dia reservado para 207 
descanso. O Conselheiro Bogo comentou sobre o que ele analisou sobre as provas e que verificou 208 
que o conteúdo é compatível com o que é dado na faculdade, portanto o desafio é de mudar esse 209 
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cenário. O Presidente sugeriu que se fizesse essa discussão em uma reunião específica.  Em 210 
seguida, o Senhor Presidente colocou em apreciação e em seguida em votação a ata ordinária nº 211 
99/2021. Sendo aprovada por unanimidade. A seguir o Senhor Presidente solicitou a manifestação 212 
as Conselheira Raimunda da Luz Silva, Vice-Presidente da CÂMARA DE DESENVOLVIMENTO 213 
PROFISSIONAL: Com a palavra a Conselheira solicitou a homologação da Prestação de Contas 214 
da Educação Continuada dos profissionais referentes ao ano de 2019 e 2020, considerando que 215 
com a invasão cibernética sofrida pelo Sistema do CFC, tiveram que cadastrar novamente. 216 
Colocada em votação, recebeu a aprovação de todos. Em seguida colocou os eventos para 217 
homologação da pontuação das palestras: 11/03/2021 - Finanças Pessoais, com os contadores 218 
Luiz Antônio e Ian Blois; 23/03/2021 - As Novas Normas de Auditoria do Setor Público, com os 219 
Contadores Antônio Carlos Sales Ferreira Junior, Rafael Laredo e Leonel Mendes e o Aumento da 220 
SELIC? Que ocorrerá dia 01/04/2021, com os contadores Vânia Trindade e Ailton Ramos Correa 221 
Junior. Colocado em votação recebeu a aprovação de todos. A seguir, informou que até 222 
31/03/2021, os auditores e peritos deverão fazer suas prestações de contas. Finalmente, informou 223 
que devido os novos bandeiramentos da covides-19 não se tem agendado eventos híbridos. Em 224 
seguida, o Senhor Presidente colocou em apreciação e em seguida em votação a ata ordinária 225 
nº 02/2021. Sendo aprovada por unanimidade.  Logo em seguida, o Senhor Presidente passou a 226 
palavra para o Conselheiro Ian Blois, Vice-Presidente da CÂMARA DE ASSUNTOS 227 
ADMINISTRATIVOS: O Conselheiro Ian Blois, vice-presidente, informou sobre os assuntos da 228 
Câmara: Com a palavra o Conselheiro Ian informou que estão em andamento diversos processos 229 
tais como: medicina do trabalho, aquisição de ar condicionados e locação de imóveis das 230 
delegacias de Abaetetuba e Capanema. Pregão eletrônico: Processo das passagens aéreas que 231 
devido a uma denúncia o mesmo está em análise pelo setor jurídico. O TI está verificando a 232 
abertura de alguns processos e PDTI que as alterações já foram aprovadas pela Resolução 233 
CRCPA.0452/2021. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em apreciação e em seguida em 234 
votação as atas ordinárias nºs 01 e 02/2021. Sendo aprovada por unanimidade.  A seguir, o Senhor 235 
Presidente passou a palavra para o Conselheiro Iranildo Pereira, considerando a ausência do 236 
Conselheiro Luiz Thomas Conceição Neto, Vice-Presidente da CÂMARA DE FINANÇAS E 237 
CONTROLE INTERNO: Com a palavra o Conselheiro Iranildo Pereira apresentou o balancete do 238 
mês de fevereiro/2021. Em seguida, falou também sobre a nota de análise 003/CCI/CFC, referente 239 
a Prestação de Contas 2020, onde fez uma breve explanação sobre a necessidade dos setores 240 
de contabilidade e financeiro em solucionar alguns valores que estão pendentes nas conciliações 241 
bancárias e valores que necessitam ser ajustados juntamente com o setor de Departamento de 242 
Pessoal, por se tratar de encargos sobre folha de pagamento, pendências essas apontadas 243 
também na referida nota de análise. A seguir, o Senhor Presidente colocou o balancete do mês 244 
de fevereiro/2021 em discussão e em seguida em votação, recebendo a aprovação por 245 
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em apreciação e em seguida em 246 
votação a ata ordinária nº 03/2021. Sendo aprovada por unanimidade. Logo em seguida, o Senhor 247 
Presidente passou a palavra para o Conselheiro Carlos Sodré, considerando que a Conselheira 248 
Maria da Conceição de Lima, Vice-Presidente se ausentou da reunião. CÂMARA DE 249 
FISCALIZAÇÃO: Com a palavra o Conselheiro Carlos Sodré falou sobre o treinamento que o CFC 250 
realizou sobre as mudanças ocorridas com a nova Resolução, onde agradeceu a participação dos 251 
Conselheiros e ressaltou que a Coordenadora de Fiscalização estará enviando o link para os 252 
Conselheiros verificarem com calma o treinamento, principalmente aquele que por algum motivo 253 
não puderam participar. O presidente parabenizou o Conselheiro Carlos Sodré pela sua atuação 254 
há de 20 anos no CRC, destacando a sua grande experiência na área de fiscalização e por ser 255 
muito disciplinado e justo nas suas análises processuais. Em seguida, o Senhor Presidente 256 
colocou em apreciação e em seguida em votação a ata ordinária nº 152/2021, de 22/02/2021. 257 
Sendo aprovada por unanimidade.  INTERESSE GERAL: Dando prosseguimento à pauta o Sr. 258 
Presidente informou que todas as regiões que estão de lockdown já estamos acionando as 259 
autoridades locais para manter os serviços contábeis como essenciais. Franqueada a palavra o 260 
Conselheiro Rafael Laredo se manifestou sobre o lockdown decretado em marabá nesta data. Na 261 
ocasião o presidente apresentou o conteúdo do ofício a ser expedido ao prefeito daquela cidade, 262 
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onde o Conselheiro Elleri Bogo apresentou algumas sugestões redacionais e sobre a inclusão dos 263 
serviços de informática que também é essencial. Em seguida, parabenizou todos os Conselheiros, 264 
delegados e funcionários que fizeram aniversário no mês de março/2021. Finalizando o Senhor 265 
Presidente registrou o falecimento do genitor do Assessor Técnico Alex Henry e em nome dele 266 
registrou a sua solidariedade as pessoas que perderam seus entes queridos, rogando à Deus que 267 
nos dê fé e esperança de um novo dia superando essa pandemia. ENCERRAMENTO DA 268 
SESSÃO: Às dezenove horas, esgotados os assuntos da Pauta, o Senhor Presidente agradeceu 269 
a presença dos Conselheiros e encerrou os trabalhos desta sessão e eu, Eliana de Fátima Santos 270 
Bueres, Assessora da Presidência ________________, lavrei a presente ata que depois de lida e 271 
aprovada será assinada por todos que assim desejarem. 272 
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