
 

  

 

 

 

 

ATA DA 791ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DO PARÁ, REALIZADA EM 24 DE MAIO 2022. 

 

       Às quinze horas do dia vinte e quatro do mês de maio do ano de dois mil e vinte e 1 

dois (2022), teve início a 791ª sessão ordinária do Conselho Regional de Contabilidade 2 

do Pará, realizada na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no 3 

Estado do Pará – Fecomércio Pa, localizado na Av. Assis Vasconcelos, 359. Com a 4 

presença dos CONSELHEIROS EFETIVOS: Presidente;Ian Blois Pinheiro, Presidente; 5 

Ailton Ramos Correa Junior, Vice-Presidente de Administração; Luiz Thomaz 6 

Conceição Neto, Vice-Presidente de Controle Interno; Taynara Santos Nascimento, 7 

Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional;; Nelson Gustavo Rufino Rocha, 8 

Vice-Presidente de Fiscalização e Ética; Rodr igo Si lva Cavalcante,  Vice -9 

Presidente de Regist ro;  Anderson Roberto Pires e Silva; Ana Cristina Cardoso 10 

Marques, Neusa Caldas Martins; Raimunda Maria da Luz Silva;  Fabrício do 11 

Nascimento Moreira; Sandy Patrycia Teixeira Sena; Carlos Augusto Frota Sodré, 12 

Maria Vieira Santos;  e Joel Monteiro da Silva substituindo o Conselheiro Rafael 13 

Laredo Mendonça. CONSELHEIROS SUPLENTES: Mário Elisio de Melo Gusmão e 14 

Janaina dos Santos Canindé. JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: Conselheiros: Rafael 15 

Laredo Mendonça, Vice Presidente de Integração Estadual. OUTRAS PRESENÇAS:  16 

Tatiana Silva Pes, Coordenadora da Fiscalização, Luiza Maiza Albuquerque, Fiscal; 17 

Danúbia Silva de Sousa, Coordenadora do Controle Interno, Edenilze Soares Pires 18 

Vilas Boas de Amorim, Coordenador de Registro; Edvaldo Moura Filho, Coordenador 19 

do Desenvolvimento Profissional; Michel Diogo Dantas Moreira Coordenador do 20 

Financeiro, Alan Almeida Ferreira Coordenador de Integração Estadual, Juliana 21 

Lourenço Raposo, Coordenadora de Contabilidade; Ramiz dos Santos Pastana, 22 

Assessora Jurídica. ASSESSORANDO OS TRABALHOS: Eliana de Fátima Santos 23 

Bueres, Chefe de Gabinete. Aberta a Sessão, o Sr. Presidente Ian Blois agradeceu a 24 

participação de todos, registrou as presenças e as ausências. Em seguida, deu início à 25 

pauta: - AÇÕES DA PRESIDÊNCIA: 05/04 -  Participou da comemoração do dia do 26 

profissional da Contabilidade no Theatro da paz; 27/04 – Ministrou palestra sobre BPO 27 

financeiro para organizações do 3º setor no fórum interamericano de filantropia; 10/05 - 28 



viajou para Teresina/Piauí para participar da reunião de presidentes do sistema 29 

CFC/CRCS e participou do conexão contábil-nordeste juntamente com a conselheira 30 

Taynara Santos Nascimento; 17/05 05/04 – Viajou para Brasília para participar de uma 31 

reunião com o presidente do CFC para dar continuidade o assunto sobre a reforma da 32 

sede do CRCPA. 18/05 – Participou da sessão especial no senado em comemoração ao 33 

dia do Profissional de Contabilidade; 25/05 – Participou da sessão solene na Assembleia 34 

Legislativa, em homenagem ao dia do profissional da contabilidade, proposta pela 35 

deputada Nilse Pinheiro; 08 e 09/06/2022 – CFC convocou o presidente para participar 36 

do seminário de qualificação de multiplicadores com o tema contabilidade eleitoral e 37 

partidária e prestação de contas eleitorais-eleição 2022, no auditório do CFC em Brasília-38 

DF. REPRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: 04/05 – Conselheiro Rodrigo Silva 39 

Cavalcante se reuniu com comandante geral da corporação de bombeiros do Pará para 40 

tratar sobre demandas de serviços utilizados por profissionais da área contábil perante 41 

o sistema do acesso de consulta no site do corpo de bombeiros, com relação a consulta 42 

de andamento de processos. 11/05 – o fiscal do CRCPA Marcelo Roney representou o 43 

CRCPA na reunião do Sebrae sobre o prêmio prefeito empreendedor; 12/05 - o 44 

conselheiro Nelson Gustavo Rocha Rufino representou o CRCPA no VIII fórum hit de 45 

contabilidade em Castanhal; 13/05 – a conselheira Marcia Athayde representou o 46 

CRCPA na solenidade de posse da nova diretoria do ICSA – UFPA 2022/2026; 18/05 - 47 

O conselheiro Rafael Laredo Mendonça representou o CRCPA sessão especial sobre 48 

o “programa de educação fiscal” na câmara municipal de Ananindeua; 18/05 – O 49 

conselheiro Nelson Gustavo rocha Rufino representou o CRCPA na cerimônia de 50 

colação de grau da turma do curso de ciências contábeis da universidade federal do 51 

Pará, o qual procedeu a entrega  do certificado ao aluno que se destacou no curso de 52 

ciência contábeis; 18/05 - o conselheiro Ailton Ramos Correa Júnior representou o 53 

CRCPA no evento do Sebrae “ prêmio Sebrae prefeito empreendedor ano 2022; 18/05 – 54 

A Conselheira Neusa Caldas Martins, representou o CRCPA no lançamento da revista 55 

direito tributário da associação do advogados tributarista do Pará – AATP da subseção 56 

da OAB em Santarém; 25/05 - conselheiro Rodrigo Silva Cavalcante, representou o 57 

CRCPA ministrando palestra para o alunos concluintes do curso de ciências contábeis 58 

da faculdade Estácio do Pará, com o tema "o profissional contábil mediante as novas 59 

oportunidades profissionais.  PORTARIAS EXPEDIDAS: 111 - Nomeia Gestor e fiscal 60 

do contrato firmado entre o Conselho Regional de Contabilidade do Pará e a empresa 61 

UNIODONTO BELÉM – Cooperativa de assistência à saúde odontológica; 112 - Nomeia 62 



Equipe de Planejamento para locação de equipamentos de sonorização e iluminação, 63 

para a cobertura na Sessão Solene em comemoração ao Dia do Profissional da 64 

Contabilidade; 113 - Constitui a Comissão Parlamentar; 114 - Abertura de Crédito 65 

especial – Contabilidade; 115 – Constitui Comissão ERECIC; 116 - Dispõe sobre o 66 

remanejamento de dotações orçamentárias no mês de abril de 2022 do CRCPA; 117 - 67 

Regulamentação para tele trabalho e trabalho remoto aos funcionários e colaboradores 68 

do CRCPA; 118 - Nomeia Equipe de Planejamento para Contratação de Empresa 69 

especializada na prestação de serviços de capacitação de funcionários e gestores do 70 

CRCPA, no treinamento de Programa de Acompanhamento de Gestão de Pessoas; 119 71 

- Nomeia gestor e fiscal do contrato firmado entre o conselho regional e a seguradora 72 

Sul América Seguros de pessoas e previdência S.A; 120 - Concede férias aos 73 

funcionários do CRCPA e dá outras providências; 121 - Nomeia Equipe de Planejamento 74 

para Contratação de meio de comunicação escrita para publicação de homenagem ao 75 

Dia do Profissional da Contabilidade; 122 - Nomeia Equipe de Planejamento para 76 

Contratação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de 77 

peças novas e genuínas a cargo da contratada para rede telefônica interna do CRCPA; 78 

123 - Nomeia Equipe de Planejamento para Contratação de Empresa especializada para 79 

a prestação de serviços de seguro para os imóveis pertencentes ao CRCPA; 124 - 80 

Nomeia Equipe de Planejamento para Contratação de empresa especializada na 81 

prestação de serviços de seguro total para os veículos da frota oficial do CRCPA; 125 - 82 

Nomeia gestor e fiscal do contrato firmado entre o CRCPA e a empresa Dinastia Viagens 83 

e Turismo LTDA; 126 - Nomeia Equipe de Planejamento para Contratação de Serviços 84 

de Confecção e Instalação de Logomarca e Letras em Acrílico para Identificação Visual 85 

do CRCPA; 127 - Nomeia gestor e fiscal do contrato firmado entre o CRCPA l e a 86 

Secretaria de Estado e Cultura – Theatro da Paz; 128 -Financia diárias, para a 87 

fiscalização na cidade de Castanhal/PA; 129 - Financia suporte logístico de eventuais 88 

despesas, para a fiscalização na Cidade de Canaã dos Carajás; 130 - Constitui a 89 

Comissão de Sindicância do CRCPA; 131 - Substitui interinamente o ocupante da função 90 

de Coordenador do Financeiro; 132 - Nomeia Equipe de Planejamento para a aquisição 91 

e substituição emergencial de servidor e notebooks para atender as necessidades do 92 

CRCPA; 133 - Nomeia gestor e fiscal do contrato firmado entre o CRCPA e  a empresa 93 

Saram Serviços especializados LTDA ME; 134 - Nomeia gestor e fiscal do contrato 94 

firmado entre o CRCPA e a empresa Bastos propaganda LTDA; 135 - Institui a diluição 95 

da 13ª parcela de Vale Alimentação em doze parcelas mensais; 136 - Substitui 96 



interinamente o ocupante da função de coordenador de relacionamento e cobrança; 137 97 

- Substitui interinamente o ocupante da função de coordenador do financeiro; 138 - 98 

Financia Diárias, para a fiscalização nas Cidades de Tailândia e Goianésia do Pará; 139 99 

- Financia suporte logístico de eventuais despesas, para a fiscalização nas Cidades de 100 

Tailândia e Goianésia do Pará; 140 - Nomeia Equipe de Planejamento para Contratação 101 

de Empresa para fornecimento de bens comuns do tipo gêneros de alimentação (água 102 

mineral natural e sem gás) para o CRCPA; 141 - Nomeia gestor e fiscal do contrato 103 

firmado entre o conselho regional de contabilidade do Pará e a empresa porto seguro 104 

companhia de seguros gerais; 142 - Constitui a Comissão Estadual de estudos e técnicas 105 

sobre o Microempreendedor Individual e as Micro e pequenas empresas; 143 - Nomeia 106 

Equipe de Planejamento para contratação de empresa especializada na prestação de 107 

serviços de Medicina de Segurança do Trabalho, para atender as necessidades do 108 

CRCPA; 144 - Nomeia Equipe de Planejamento para Locação de imóveis para 109 

funcionamento da Delegacia do CRCPA em Tucuruí-Pa; 145 - Concede Suprimento de 110 

fundo; 146 - Nomeia Gestor e Fiscal do contrato firmado entre o Conselho Regional de 111 

Contabilidade do Pará e a empresa porto seguro companhia de seguros gerais; 147 - 112 

Financia Diárias, para a fiscalização na Cidade de Breves; 148 - Financia suporte 113 

logístico de eventuais despesas, para a fiscalização na Cidade de Breves.EXPEDIENTE 114 

RECEBIDO DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE:  E-mail CFC - Nota de 115 

Auditoria Interna n.º 04/2022, referente a análise preliminar quanto a gestão do exercício 116 

de 2021, para manifestação do Regional até o dia 20/04/2022; E-mail CFC - Encaminhando 117 

para conhecimento e providências necessárias a sua regularização, a Nota de Análise n.º 118 

12/2022 da Coordenadoria de Controle Interno do CFC, referente ao processo de 119 

Prestação de Contas do Exercício de 2021, com o prazo para resposta até o dia 120 

22/04/2022, juntamente com a versão definitiva. ORDEM DO DIA: PRESIDÊNCIA: O 121 

Senhor Presidente passou a palavra parao Conselheiro Luiz Paulo Farias Guedes que 122 

faz parte da Comissão de Seleção do chamamento público e atos de cooperação 123 

tecnicos deste CRC. Com a palavra o Conselheiro Luiz Paulo Farias Guedes informou 124 

ao plenário que foram realizados processos de celebração de convênios com empresas 125 

que atenderam os trâmites do Edital de Chamamento público o qual já é do 126 

conhecimento do plenário, sendo as seguintes: 1- COOPERAÇÃO TÉCNICA DA REDE     127 

FILANTROPIA.;  2- COOPERAÇÃO TÉCNICA SEBRAE; 3- IPOG; 4- PERINITY. 128 

CALENDÁRIO DE REUNIÕES REGIMENTAIS. O Senhor Presidente deu conhecimento 129 

das alterações sofridas no Calendário de Reuniões/2022. Em seguida, submeteu em 130 



apreciação e posteriormente em votação, onde recebeu a provação por unanimidade. 131 

DELIBERAÇÃO AD REFERENDUM DO PLENÁRIO. Deliberação nº 012/2022 - 132 

Revogando o Regulamento Interno das Comissões. Participação de Conselheiros em 133 

eventos: Deliberação nº 013/2022 - Conselheira Taynara Santos Nascimento no 134 

CONEXAO CONTÁBIL NORDESTE, 11 e 12/05 em TERESINA/PI; Deliberação nº 135 

015/2022 – Conselheiro Ailton Ramos Correa Junior, no Evento IMESÃO PRESENCIAL 136 

E FUSÕES E AQUISIÇÕES VALUATION, 02 a 06/06/22, em Brasília/DF; e Deliberação 137 

nº 016/2022- Conselheiro Rodrigo Silva Cavalcante, em visita técnica e institucional no 138 

CRCRJ, nos dias 20 e 21/06/2022. EVENTOS: 05 a 07/10/2022 – CUMBRE DE LAS 139 

AMERICAS PANAMÁ. O presidente solicitou que os interessados se manifestassem 140 

antes da próxima reunião plenária, considerando que o pagamento da inscrição no 141 

evento será até 30/06/2022., e a Câmara de Desenvolvimento profissional precisa 142 

formalizar o processo de participação. 20 e 21/10/2022 – SEMINÁRIO NACIONAL 143 

JOVENS LIDERANÇAS, acontecerá no Rio de Janeiro e este CRCPA tem a missão de 144 

levar uma caravana de 350 pessoas. No mês de setembro/2022 – acontecerá o Encontro 145 

Nacional da Mulher Contabilista no Amazonas. PROCESSO Nº 04/2022-IES CRIAÇÃO 146 

DA DELEGACIA DA REGIÃO METROPOLITANA DO CRCPA EM ANANINDEUA. O 147 

Senhor presidente procedeu a leitura do parecer da Comissão criada através da portaria 148 

nº 213/2021, com o intuito de analisar e realizar o estudo e emitir sugestão administrativa 149 

sobre a criação da delegacia da região metropolitana em Ananindeua, onde a Comissão 150 

foi  favorável à criação da Delegacia Metropolitana, a ser sediada na cidade de 151 

Ananindeua com abrangência nos municípios de: Ananindeua, Marituba, Benevides, 152 

Santa Barbara do Pará e Santa Izabel do Pará, e  a indicação do Contador Antonio Carlos  153 

Reis o qual atua a mais de 15 anos, com registro ativo e sem pendências, além de 154 

reputação ilibada e referência social e econômica local o que poderá contribuir bastante 155 

a este CRCPA frente daquela Delegacia para exercer o cargo de Delegado. O mesmo já 156 

aceitou o desafio de atuar naquela Delegacia. Em seguida, o Senhor Presidente colocou 157 

em discussão a criação da Delegacia e o nome do Contador indicado para exercer como 158 

Delegado, e em seguida em votação, onde recebeu a aprovação por unanimidade. O 159 

Conselheiro Fabricio Moreira pediu a palavra para manifestar a sua satisfação, 160 

considerando que foi na sua gestão que se deu esse projeto na criação dessa delegacia 161 

e por residir naquele município que sempre enfrentou dificuldades para estar mais 162 

próximo do CRC para tratar de assuntos pertinentes a sua categoria. VICE-163 

PRESIDENTE DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO:  O Senhor Presidente passou a 164 



palavta para o Vice-Presidente Luiz Thomaz Conceição Neto. Como a palavra o Conselheiro 165 

Luiz Thomaz tratou sobre os seguintes processos:  10/2022-Contab   –   Remanejamento   166 

de   dotações   orçamentárias   no   mês   de abril/2022 no valor de R$ 193.107,00; e  167 

11/2022-Contab – Balancete do mês de abril/2022, após as considerações e leitura do 168 

parecer do Vice-Presidente daquela Câmara, onde opinou favorável a aprovação dos 169 

mesmos. O Senhor Presidente colocou em discussão e em seguida em votação, onde 170 

receberam a provação por unanimidade do plenário. Em seguida, o Senhor Presidente 171 

colocou em apreciação e em seguida em votação a ata 05 ordinária, daquela Câmara. 172 

Sendo aprovada por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente passou a palavra 173 

para o Vice-Presidente da CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO/ÉTICA E DISCIPLINA: Com a 174 

palavra a Conselheiro Nelson Gustavo Rufino Rocha, solicitou para que fosse 175 

homologada a ata CAFIS da sessão ordinária nº 04, de 19/04/2022. O Senhor Presidente 176 

submeteu em apreciação e em seguida em votação, onde recebeu a aprovação por 177 

unanimidade. Em seguida, o Vice-Presidente Nelso Gustavo deu conhecimento ao 178 

plenário das viagens a serem realizadas pela fiscalização no mês em curso em 179 

cumprimento ao plano de trabalho daquela Câmara: 02 a 06/05/2022, para cidade de 180 

Castanhal, onde irão 02(dois) fiscais; e 23 a 27/05/2022, ´para as cidades de Tailândia 181 

e Goianésuia, também com a ida de 02(dois) fiscais.   A seguir, o Senhor Presidente 182 

passou a palavra ao VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DE ASSUNTOS 183 

ADMINISTRATIVOS: Com a palavra o Vice-Presidente Ailton Ramos Correa Junior, 184 

informou os assuntos tratados na pauta da reunião da Câmara: descreveu os processos 185 

que foram abertos, sendo: PROC.31/2022: Compra Emergencial do Servidor e 186 

Notebook, o processo encontra-se em tramite já na fase de cotação preliminar. 187 

PROC.32/2022: Serviço Recarga de Extintores, em tramite e está dentro do prazo. 188 

PROC.33/2022: Serviço de Medicina do Trabalho, encontra-se para dotação 189 

orçamentária. PROC.34/2022: Fornecimento de Água Mineral, está em tramite e dentro 190 

do prazo. PROC.35/2022: Locação do imóvel para funcionamento da Delegacia de 191 

Tucuruí está em tramite, vai para análise do jurídico e posteriormente para o Controle 192 

Interno, este processo está sobre responsabilidade do funcionário Alan Almeida. 193 

Pregões, Licitações, Contratos, Aditivos e Minutas: Pregões: Ainda está sem 194 

previsão. Contudo, a respeito do processo do Leiloeiro ainda vai ser analisado pelo 195 

controle interno, já o plano de saúde está no jurídico para análise. Aditivos: Foi 196 

realizados os aditivos contratuais junto as seguintes empresas, sendo: Prime Benefícios 197 

em Cartões que trata do abastecimento do combustível da frota do CRCPA; Neo 198 



Consultoria que trata da manutenção da frota do CRCPA está no administrativo para 199 

responder ao parecer do controle interno, e posteriormente enviar para o controle interno 200 

para emitir o parecer conclusivo, e finalizando o processo referente a folha de pagamento 201 

junto a empresa Tron Informática que está para empenho.Contratos: Foram assinados 202 

02 (dois) contratos, sendo: Serviço de manutenção da central telefônica e E-mail 203 

Marketing. Finalizando foram assinados 02 (dois) contratos simplificados Seguro dos 204 

Veículos e dos Imóveis.TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: A respeito do processo do 205 

e-mail marketing informou que estava autorizado o contrato. registrou que esta 206 

ferramenta poderia ser usada um recurso para envio de mensagens programadas para 207 

os profissionais da contabilidade com mensagens para os aniversariantes diariamente, 208 

com imagem e texto predefinidos. Em seguida, informou do processo emergencial para 209 

aquisição do servidor, notebook e softwares. Finalizando, informou que seria aberto o 210 

processo para aquisição de licença para o uso do antivírus e firewall, este tipo de 211 

aquisição é essencial para o funcionamento e segurança da rede do CRCPA. Em 212 

seguida, informou que o CFC determinou que todos os funcionários do CRCPA, fizessem 213 

o curso de capacitação do SEI (sistema eletrônico de informações) com carga horaria de 214 

20hs, que estará disponível na plataforma do ENAP até o dia 31/05/2022. Em seguida, 215 

o Sr. Presidente submeteu a apreciação e votação a ata ordinária nº 04/2022, daquela 216 

Câmara. Sendo aprovada por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente passou a 217 

palavra a VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DE DESENVOLVIMENTO 218 

PROFISSIONAL: Com a palavra a Conselheira Taynara Santos Nascimento deu 219 

conhecimento de todos os eventos que ocorreram no período. eventos realizados:12/05 220 

Quinta Contábil(Banco Digitais X Bancos Tradicionais); 12 a 13/05 – VIII Fórum de 221 

Contabilidade em Castanhal; 18/05 -XVIII WEB Mulher-Quarta com Elas “O equilibrio 222 

entre Carreira e Maternidade”; 19/05 – Quinta Contábil “Finanças Corporativas Aplicadas 223 

ao Excel”; 25/05 – Dia da Educação Contábil “Proposta de Mudança nas Diretrizes  do 224 

Curso de Ciências Contábeis em Audiência Pública; e 25/05 – XX Web Mulher – Quarta 225 

com Elas “Gestão e Inteligência Emocional”. Agenda para Junho/2022 – 02/06- Quinta 226 

Contábil – Tema Lei 9.234/2021; 23 e 24/06 – VIII Fórum Intermiunicipal de Tucuruí. 227 

Eventos cm Apoio do CRCPa: 25/05/2022 - Faculdade Estácio Doca – Palestra O 228 

Profissional Contábil mediante as novas oportunidades profissionais, ministrada pelo 229 

Conselheiro Rodrigo Cavalcante;  25 a 28/05/2022 – SHOW AGRO – COOPERNORTE 230 

“ A Importância da Governânca e da Contabilidade no Agronegócio, palestrante Ademir 231 

de Souza Pereira Junior. FÓRUNS DE CONTABILIDADE E CONFERÊNCIA: 29 e 232 



30/09/2022 em Santarém; 26 e 27/10/2022 – Marabá; e 23 a 25/11/2022 – Conferência 233 

de Contabilidade em Belém. Em seguida, informou que as metas dos indicadores 234 

daquela Câmara foram aprovados pelo CFC.Em seguida, o Sr. Presidente submeteu 235 

em apreciação e votação a ata nº 04/2022, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, o 236 

Senhor Presidente passou a palavra a VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DE 237 

REGISTRO: O  S e n h o r  P r e s i d e n t e  p a s s o u  a  p a l a v r a  p a r a  o  C o n s e l h e i r o  238 

R o d r i g o  C a v a l c a n t e ,  V i c e - P r e s i d e t e  d a  C â m a r a  p a r a  q u e  o  m e s m o  239 

a p r e s e n t a s s e  a s  a t i v i d a d e s  o c o r r i d a s  p o r  a q u e l a  C â m a r a  n o   240 

p r i m e i r o  t r i m e s t r / 2 0 2 2 .  E m  s e g u i d a ,  s o l i c i t o u  q u e  o  C o n s e l h e i r o  241 

R o d r i g o  C a v a l c a n t e  s e  m a n i f e s t a s s e . Com a palavra o  Conselheiro Rodrigo 242 

Cavalcante deu conhecimento do seguinte: Aprovação das decisões proferidas pelo 243 

Vice-Presidente de Registro nos processos que tramitaram pelo RITO SUMÁRIO de 244 

acordo com o disposto no capitulo IV, Item 5.1 do Manual de Registro (aprovado pela 245 

Resolução CFC nº 1.182/09), na seguinte proporção:.  Em seguida, o Sr. Presidente 246 

submeteu em apreciação e votação a ata nº 111/2022, sendo aprovada por 247 

unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente passou a palavra a VICE-PRESIDENTE 248 

DE INTEGRAÇÃO ESTADUAL. O Senhor Presidente passou a palavra para 249 

Conselheira Neusa Caldas Martins, para se manifestar quanto os assuntos tratados na 250 

reunião, considerando a ausência do Conselheiro Rafael Laredo, Vice-Presidente de 251 

Integração Estadual. Com a palavra a Conselheira Neusa procedeu a leitura das ações 252 

da Comissão de Integração Estadual: A Reunião foi reaçlizada no dia 24/05/2022. O Vice-253 

Presidente elogiou e parabenizou as ações dos delegados sobre o evento alusivo ao dia do Contador em 254 

25/04. Parabenizou ainda pelo envolvimento dos colegas nas ações frente às demandas municipais. 255 

Congratulou a Delegada Aldina de Parauapebas pela aprovação da Lei que institui naquele município o dia 256 

da Contabilidade que será comemorado dia 22/09 de cada ano. Em Seguida evidenciou suas ações no 257 

mês de maio/2022: Com aval da Presidência e apoio do Conselheiro Gustavo Rocha foi protocolado na 258 

ALEPA o projeto de Lei que: Suspendem no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Estado 259 

do Pará os prazos em todos os processos administrativos nos dias compreendidos entre 20 de 260 

dezembro a 20 de janeiro. Noticiou da reinauguração da Delegacia de Castanhal; Foi aprovado no plenário 261 

a instalação da Delegacia de Breves; Participou de reunião com a Secretária Municipal de Desenvolvimento 262 

de Ananindeua com fito de realizar parceria para instalação da delegacia metropolitana; Emitiu Parecer 263 

favorável a instalação da delegacia de Ananindeua e foi escolhido o Contador Antônio Carlos Reis como 264 

novo Delegado; Participou da instalação da sala do empreendedor em Ananindeua e fizemos parceria com 265 

o Sebrae e a Prefeitura de Ananindeua; Participou do Quinta Contábil discutindo o tema Desburocratização, 266 



juntamente com o chefe de ambiente de negócios do Ministério da Economia; Participou do lançamento do 267 

programa Educação fiscal em Ananindeua. Em seguida, abriu a palavra aos delegados: 1 - ÁLDINA 268 

CHAVES SOUSA – Delegada em Parauapebas: 1 - Evidenciou a aprovação do dia municipal da 269 

contabilidade naquele município;2 - Explanou que está realizando reuniões com a Associação comercial 270 

para ceder sala ao CRCPA para funcionar a nova delegacia. 2 - ROBERTA NASCIMENTO CORRÊA – 271 

Delegada em Castanhal. 1 - Explicou sobre a reinauguração da delegacia e explanou que muitos 272 

profissionais estão indo até a delegacia muitas vezes até somente para conhecer o novo espaço: 2 - 273 

Agradeceu a nova gestão pelo apoio que vem tendo em seu trabalho; 3 - Agradeceu ao Conselheiro Carlos 274 

Sodré pelo apoio em suas Ações naquele município e aos funcionários do CRCPA.4 - Evidenciou o sucesso 275 

do Fórum do CRCPA naquele município.3 - OTANIEL NUNES DA SILVA – Delegado em Altamira.1 - Foi 276 

reestruturado o Conselho municipal do contribuinte naquele município e que o CRCPA tem cadeira no 277 

referido Conselho;2 - Apoiou ação da Comissão da Mulher contabilista;3 - Aproveitou a reunião para tirar 278 

dúvidas sobre registros e fiscalização; 4 - THYEGO LOUZADA DUARTE – Delegado em Tucuruí. 1 - 279 

Informou que está em verificação do novo espaço para delegacia; 2 - Informou ainda que está encaminhando 280 

a sugestão de palestras e palestrantes para o Fórum do CRCPA naquele município que ocorrerá no mês de 281 

junho; 3 - Evidenciou que está em articulação para que o CRCPA tenha espaço na Comissão Municipal da 282 

Revisão Tributária. 5 - Lilian Aragão – Delegada Interina em Marabá. 1 - Evidenciou o evento de atividade 283 

funcional realizado na orla da cidade pela Comissão Municipal da Mulher Contabilista; 2 - Solicitou novo 284 

computador para a delegacia. 6 - Conselheira Efetiva Neusa Martins. 1 - Informou da criação da Romaria 285 

dos profissionais liberais em Santarém em que a classe contábil está encabeçando; 2 - Evidenciou as 286 

diversas reuniões realizadas com a Prefeitura local; 3 - Informou que a delegacia doou quites para os 287 

candidatos do último exame de suficiência naquela cidade; 4 - Apresentou Oficio que solicita estudo de 288 

viabilidade para possível instalação da delegacia de Oriximiná; 5 - Informou que estão com dificuldade de 289 

contratar estagiário em virtude do valor atual da bolsa estágio; 6 - Solicitou equipamentos para delegacia e 290 

mudança de prédio da delegacia de Santarém. INTERESSE GERAL: Dando prosseguimento, o 291 

Senhor Presidente informou que a Prestação de Contas deste Conselho  referente ao 292 

exercício de 2021, foi aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade, sem ressalvas, 293 

na reunião plenária daquele CRC ocorrida no dia 19/05/2022. Franqueada a palavra  o 294 

Conselheiro Fabricio Moreira, solicitou a palavra  para agradecer  ao Conselho Diretor 295 

ao Plenário, aos funcionários do Gabinete e aos demais  funcionários que colaboram na 296 

sua gestão para que obtivessem a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 297 

2021 sem ressalvas, bem como solicitou que o Presidente Ian Blois que levasse os seus 298 

agradecimentos à Conselheira Vitória Silva, Vice-Presidente de Controle Interno do CFC, 299 

pelo apreço que sempre  teve com o mesmo durante o seu mandato como presidente, 300 



em especial agradeceu a Sra, Claudia Ferreira, ex-Superintendente deste Regional pela 301 

condução dos seus serviços na sua gestão. Em seguida o Conselheiro Mário Elisio 302 

Gusmão informou que foi eleito no dia 27/05/2022 para Diretoria da Federação Nacional 303 

das Empresas de Serviços Contábeis-FENACON, para mandato de 2022/2026, iniciando 304 

em 01/07/2022, cuja posse será no dia 05/08/2022, em Fortaleza-Ce, bem como 305 

informou que o novo Presidente daquela Federação é o Senhor Daniel Mesquita Coelho. 306 

Em seguda, agradeceu o Presidente pela indicação do seu nome frente a Comissão 307 

Parlamentar do CRCPa, o qual terá um trabalho intenso junto ao Congresso e uma 308 

integração com os deputados, o qual já procedeu a entrega a Deputada Nilse da Carta 309 

Aberta que trata sobre a criação de frente parlamentar que reconheça a qualidade 310 

técnica do trabalho realizado pelo profissional da contabilidade , e que coloque este vasto 311 

conhecimento contábil à disposição da sociedade, o qual resultará em enegável melhora 312 

no ambiente de negócios de nosso País e fnalizou agradecendo a atenção dispensada 313 

por este CRC nos 04(quatro) anos em que esteve frente a presidência do SESCONPA. 314 

Com a palavra o Conselheio Joel Monteiro, saudou a todos e falou da sua satisfação em 315 

participar pela primeira vez de uma plenária, e pode observar o número muito expressivo 316 

de atividades execida pelos Conselheiros. Informou que a ACOMAR-Associação dos 317 

Contabilistas de Marabá foi reativada e solicitou que o CRC procedesse algumas 318 

orientações para Comissão da Mulher Contabilista daquela cidade, para que tivessem 319 

um alinhamento em conjunto atinando junto a Comissão Estadual da Mulher Contabilista. 320 

Finalmente, o Senhor Presidente parabenizou todos os aniversariantes do mês de 321 

maio/2022. ENCERRAMENTO DA SESSÃO:   Às dezessete horas e quinze minutos, 322 

esgotados os assuntos da Pauta, o Senhor Presidente agradeceu a presença dos 323 

Conselheiros e encerrou os trabalhos desta sessão e eu, Eliana de Fátima Santos 324 

Bueres, Assessora da Presidência ________________________lavrei a presente ata 325 

que depois de lida e aprovada será assinada por todos que assim desejarem. 326 
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