
 

 

 

 

 

 

ATA DA 789ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DO PARÁ, REALIZADA EM 25 DE MARÇO 2022. 
 

1 Às quinze horas do dia vinte e cinco do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (2022), 

2 teve início a 789ª sessão ordinária do Conselho Regional de Contabilidade do Pará, realizada no 
3 auditório da sede própria do CRC. Com a presença dos CONSELHEIROS EFETIVOS: Presidente; 
4 Ian Blois, Presidente; Ailton Ramos Correa Junior, Vice-Presidente de Administração; Luiz 
5 Thomaz Conceição Neto, Vice-Presidente de Controle Interno; Taynara Santos Nascimento, 
6 Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional; Rodrigo Silva Cavalcante, Vice Presidente de 
7 Registro; Nelson Gustavo Rufino Rocha, Vice-Presidente de Fiscalização e Ética; Anderson 
8 Roberto Pires e Silva; Ana Cristina Cardoso Marques, Neusa Caldas Martins; Carlos Augusto 
9 Frota Sodré, Maria Vieira Santos. Conselheira Suplente: Janaina dos Santos Canindê. 

10 JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: Conselheiros: Fabrício do Nascimento Moreira e Rafael Laredo 
11 Mendonça. COMUNICAÇÃO DE AUSÊNCIA: Raimunda Maria da Luz Silva. OUTRAS 
12 PRESENÇAS: Ticiane Lima dos Santos, Conselheira do CFC; Antonio Carlos Sales Ferreira 
13 Junior, Conselheiro do CFC; Márcio Cordovil Couto Ferreira, Superintendente Executiva; Tatiana 
14 Silva Pes, Coordenadora da Fiscalização, Luiza Maiza Albuquerque, Fiscal; Danúbia Silva de 
15 Sousa, Coordenadora do Controle Interno, Alan Almeida, Coordenador de Registro; Edvaldo 
16 Moura Filho, Coordenador do Desenvolvimento Profissional; Michel Diogo Dantas Moreira, 
17 Coordenador do Financeiro, Juliana Lourenço Raposo, Contadora; Ramiz dos Santos Pastana, 
18 Assessora Jurídica; Silvana do Socorro da Costa, Coordenadora Interna. ASSESSORANDO OS 
19 TRABALHOS: Eliana de Fátima Santos Bueres, Chefe de Gabinete. Aberta a Sessão, o Sr. 
20 Presidente Ian Blois agradeceu a participação de todos, registrou as presenças e as ausências. A 
21 seguir, informou que se deu início a cobrança da anuidade de 2022, onde os setores irão colaborar 
22 com o setor de cobrança realizando ligações. Na oportunidade, apresentou o vídeo do projeto 
23 itinerante que visa por ocasião da visita institucional nas delegacias do CRC o presidente aproveita 
24 para visitar alguns escritórios para saber os anseios dos profissionais. Em seguida, deu início à 
25 pauta: - AÇÕES DA PRESIDÊNCIA: 08/03 – Participou da programação alusiva ao Dia 
26 Internacional da Mulher no Município de Castanhal; 08/03 – Participou  da homenagem às 
27 Colaboradoras do CRCPA pelo dia Internacional da Mulher; 08/03 – Participou do jantar em 
28 homenagem ao Dia das Mulheres do SESCONPA; 09/03 – Recebeu visita institucional da 
29 Conselheira Márcia Costa do TCM; 11/03 – Participou do Seminário Mulher Empreendedora 
30 Contábil, em marabá no auditório do SESI; 15/03 – Participou do primeiro seminário sobre 
31 Empoderamento feminino no mercado contábil, em Itaituba-PA; 17/03 – Reuniu com a Secretaria 
32 de Cultura Úrsula Vidal na sede do CRCPA, cuja finalidade de parceria para realização do evento 
33 voltado à prestação de contas referente a Lei Semear e Lei Rouanet; 18/03 – Reuniu com o 
34 Superintendente do SEBRAE-PA para tratar sobre o Termo de Cooperação Técnica entre as 
35 Entidades; 21/03 – Participou do Treinamento aos Colaboradores do CRCPA, com a psicóloga 
36 Thayana Benmuyal; 21/03 – Participou da Posse da Diretoria da Associação Comercial do Pará- 
37 ACP; 22/03 – Reuniu com os Conselhos de Classe, cuja finalidade é a realização do Fórum dos 
38 Conselhos de Classe; 28/03 – realizará visita institucional na Delegacia do CRC de Capanema/PA; 
39 e 29/03 – Participará do evento no Teatro Estação Gasômetro voltado à prestação de Contas 
40 referente a Lei Semear e Lei Rouanet com público alvo será os profissionais contábeis. 
41 REPRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: 17/03 – Delegado Jefferson Antônio Conceição 
42 Cavalcante, representou o CRCPA na inauguração da Unidade desconcentrada da JUCEPA em 
43 Redenção; 18/03 – O Conselheiro Ailton Ramos Correa Junior, representou o CRCPA na 
44 cerimônia de colação de grau da Estácio Castanhal, o qual procedeu a entrega do certificado ao 
45 aluno que se destacou no curso de ciências contábeis; 24/03 – O Conselheiro Rodrigo Cavalcante 
46 representará o CRCPA na Cerimônia de Colação de Grau da Estácio Nazaré, o qual procedeu a 
47 entrega do certificado ao aluno que se destacou no Curso de Ciência Contábeis. PORTARIAS 
48 EXPEDIDAS: 037 – Constitui comissão de trabalho da Revista Paraense de Contabilidade; 038 – 
49 Constitui o Comitê Editorial da Revista Paraense de Contabilidade-RPC; 039 – Autoriza o 
50 Superintendente Executivo a assinar cheque; 040 – Nomeia Assessor Jurídico; 041 – Nomeia 
51 Coordenadora de Contabilidade; 042 – Nomeia Coordenação de Integração Estadual; 043 – 
52 Nomeai Gestor/Fiscal SPW; 044- Nomeia Gestor Fiscal Correios e Cartas; 045 – Nomeia 
53 Gestor/Fiscal Correios e Encomendas; 046- Nomeia Comissão Reajuste Salarial; 047- Exonera 
54 Alan Almeida de Coordenador de Registro; 048- Exonera Edenilze Vilas Boas de Responsável 

55 pelo Departamento de Pessoal; 049- Nomeia Edenilze Vilas Boas como Coordenadora de 



56 Registro; 050 – institui folgas(feriados); 051 – Substituição interina do Superintendente Executivo; 
57 052 – Altera o Plano anual de contratações do CRCPA, para o exercício de 2022; 053 – Nomeia 
58 equipe de planejamento para a contratação de serviços especializados em fotografia e filmagem 
59 para a cobertura no Seminário de Gestão do CRCPA; 054- Nomeia Equipe de Planejamento para 
60 locação de equipamentos de sonorização, iluminação, data show e telões com projetores para 
61 utilização no Seminário de Gestão do CRCPA; 055 – Constitui a Comissão Estadual de Estudos e 
62 Técnicas sobre Tributos; 056 - Financia diárias para a fiscalização na cidade de Capanema/Pa; 
63 057- Financia suporto logístico de eventuais despesas para a fiscalização na cidade de 
64 Capanema; 058 – dispõe sobre o remanejamento de dotações orçamentárias no mês de fevereiro 
65 de 2022 do CRCPA; 059- Constitui Comissão do Plano Anual de Treinamentos e o Plano de 
66 Desenvolvimento de Líderes do CRCPA; 060 – Nomeia equipe de planejamento para a 
67 contratação da prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas, em âmbito Nacional 
68 e Internacional; 061- Nomeia equipe de planejamento para a contratação de Empresa para 
69 fornecimento de material de consumo para abastecimento do CRCPA; 062- Nomeia equipe de 
70 planejamento para locação de imóveis para funcionamento das Delegacias do CRCPA; 063- 
71 Designa gestor/fiscal foto filmagem; 064- Designa gestor/fiscal para contrato empresa Millenium 
72 Sonorização; 065 – Designa gestor/fiscal contrato cerimonial; 066 – Financia diárias para 
73 fiscalização na cidade de Canaã dos Carajás;   067- Financia suporte logístico de eventuais 
74 despesas para a fiscalização na cidade de Canaã dos Carajás; 068-   Constitui a Comissão 
75 Institucional e trabalho de governança, gestão de riscos e compliance do CRCPA; 069 – Nomeia 
76 equipe de planejamento para contratação de empresas especializada na prestação de serviços de 
77 envio de e-mail e marketing para o CRCPA; 070- Institui o Comitê de gestão de riscos do CRCPA; 
78 071- Nomeia Equipe de Planejamento para a  contratação de empresas especializadas em 
79 Serviços Terceirizados de mão de obra de motorista, a ser executado na sede deste CRCPA. 
80 EXPEDIENTE RECEBIDO DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE: ORDEM DO DIA: 
81 Presidência: O Sr. Presidente submeteu em apreciação as Atas plenárias 01 extraordinária, de 
82 27/01/2022 e 788ª ordinária de 25/02/2022, a seguir, submeteu e votação sendo aprovadas por 
83 unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente solicitou que os assessores de Comunicação 
84 Gabriel Jordy e do Jurídico Dra. Ramiz Pastana procedessem uma breve apresentação de suas 
85 atividades executadas no CRC no período de janeiro a março do corrente ano. Com a palavra os 
86 assessores foram sucintos nas suas apresentações onde relataram todas as demandas 
87 executadas nos setores. Em seguida, o Senhor Presidente passou a palavra para os Conselheiros 
88 do Conselho Federal de Contabilidade Contador Antonio Carlos Sales Ferreira Junior o qual faz 
89 parte da Câmara Técnica e Grupos de Trabalhos e Ticiane Santos que informou fazer parte da 
90 Câmara Técnica e Desenvolvimento Profissional na área de Educação Continuada, os quais 
91 relataram diversos assunto de suma importância tratados nas reuniões do CFC. A seguir, o 
92 Senhor Presidente passou a palavra para o VICE-PRESIDENTE DE CÂMARA DE CONTROLE 
93 INTERNO: Com a palavra o Conselheiro Luiz Thomaz Conceição Neto, se manifestou informando 
94 que foram tratados na Câmara processos de trâmites normais, tais como locação de bens, 
95 suprimento de fundos etc. Informou também que a pedido da Coordenadora do Controle Interno 
96 que o CRC promovesse treinamento para os agentes que tratam de fiscalização de contrato, o 
97 qual iria prevenir alguns erros e consistências em uma prestação de contas. Discutiu-se ainda na 
98 Câmara que iriam verificar sobre a melhoria na tramitação dos processos administrativos para 
99 melhor eficiência. Quanto ao setor de cobrança já está se verificando a realização de um 
100 levantamento dos débitos a prescrever com relação ao setor de contabilidade está se verificando 
101 os procedimentos de remanejamento. Para o setor financeiro se contratou um estagiário e com 
102 isso já ajudou na agilização das demandas. ISONOMIA SALARIAL. Foi apreciado naquela Câmara 
103 a proposta da presidência deste CRC quanto a isonomia salarial a colaboradores, onde foi 
104 aprovado que se faria o início de um estudo, onde na próxima semana há um compromisso de se 
105 realizar esse estudo para dar um retorno ao presidente. Em seguida, tratou sobre os seguintes 
106 processos:   05/2022-Contab   –   Remanejamento   de   dotações   orçamentárias   no   mês   de 
107 fevereiro/2022 no valor de R$ 101.963,00; 06/2022-Contab – Balancete do mês de fevereiro/2022 
108 e 07/2022-Contab – Abertura de Crédito Especial no valor de R$ 6.000,00. Colocados em 
109 discussão e em seguida em votação, receberam a provação por unanimidade do plenário. Em 
110 seguida, o Senhor Presidente colocou em apreciação e em seguida em votação a ata 03 ordinária, 
111 daquela Câmara. Sendo aprovada por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente passou a 
112 palavra para o Membro da CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO/ÉTICA E DISCIPLINA: Com a palavra 
113 a Conselheiro Nelson Gustavo Rufino Rocha, deu conhecimento dos assuntos tratados na reunião 
114 tais como: a necessidade de alterar as datas das reuniões daquela Câmara em virtude de estarem 

115 ocorrendo depois da reunião do Conselho Diretor, onde com isso possa inviabilizar uma discussão 



116 dos assunto a serem tratados na reunião plenária; trataram também com relação aos bancos 
117 quanto as peças contábeis, porém informou que não iria tratar ainda sobre o assunto na sua 
118 integra, pois pretende propor uma reunião com outros conselhos de classe, para se realizar um 
119 fórum em conjunto onde convidariam os gerentes dos bancos para discutirem o assunto, até 
120 porque é um assunto de interesse público; informou que no período de 25 a 29 de abril está 
121 previsto a vinda de dois inspetores do CFC para darem um treinamento de relato de processos. 
122 Como ocorrerá no período de comemoração ao Dia do Profissional de Contabilidade, o presidente 
123 ficou de verificar a possibilidade de adiar a vinda dos mesmos. Em seguida, solicitou para que 
124 fosse homologada a ata CAFIS da sessão ordinária nº 002, de 25/02/2022. O Senhor Presidente 
125 submeteu em apreciação e em seguida em votação, onde recebeu a aprovação por unanimidade. 
126 A seguir, o Senhor Presidente passou a palavra ao VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DE 
127 ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS: Com a palavra o Vice-Presidente Ailton Ramos Correa Junior, 
128 informou os assuntos tratados na pauta da reunião da Câmara tais como: processos que foram 
129 abertos, sendo: sendo de contratação de passagens aéreas emergencial; aquisição de materiais 
130 de higiene e limpeza; plano de saúde e aquisição de material de expediente. Licitação: processos 
131 no jurídico para contratação de leiloeiro, passagens aéreas e motorista. Aditivos de contrato de 
132 locação de sala para algumas delegacias, bem como do plano odontológico. Tecnologia da 
133 Informação: processo em relação ao aplicativo o qual está em estudo pelo Coordenador do TI, o 
134 qual já foi aprovado pelo play store. O Presidente esclareceu que esse aplicativo facilitará o acesso 
135 a informações que os profissionais necessitam junto ao CRC. Em seguida, o Sr. Presidente 
136 submeteu a apreciação e votação a ata ordinária nº 01/2022, daquela Câmara. Sendo aprovada 
137 por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente passou a palavra a VICE-PRESIDENTE DA 
138 CÂMARA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL: Com a palavra a Conselheira Taynara 
139 Santos Nascimento deu conhecimento de todos os eventos que ocorreram no período, destacando 
140 os eventos realizados em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, onde no dia 06/03/2022, 
141 o CRCPA participou de uma caminhada no Parque do UTINGA realizado pelo SESCON-PA e de 
142 um jantar por adesão no dia 08/03/2022, registrou ainda que as delegacias deste CRC também 
143 realizaram algumas palestras e atividades em comemoração a esse dia. Em seguida, informou 
144 que no dia 25 de abril do corrente ano acontecerá uma programação em comemoração do Dia do 
145 Profissional da Contabilidade no Theatro da Paz, com palestras a serem proferidas pelos 
146 palestrantes Zulmir Breda e Silvio Crepaldi, entrega de honrarias e uma apresentação cultural. 
147 Finalmente, solicitou a homologação de Prestações de Contas de Educação Continuada, sendo 
148 21 de Pós Graduação; 04 de Produção Cientifica e 04 de docência. Submetidas pelo Senhor 
149 Presidente, recebeu a aprovação por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu em 
150 apreciação e votação a ata nº 02/2022, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, o Senhor 
151 Presidente passou a palavra a VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DE REGISTRO: Com a 
152 palavra o Conselheiro Rodrigo Cavalcante. Com a palavra o Conselheiro Rodrigo deu 
153 conhecimento do recebimento dos ofícios do CFC nºs 166/2022-Diex-CFC, que fala sobre o 
154 tratamento de dados e imagens para emissão de carteira de identidade profissional e o de nº 
155 196/2022-Direx-CFC, que enviou e-mail a este CRC de arquivos contendo relação dos 1.809 
156 aprovados nas edições do exame de suficiência de 2011 a 2021, sem registro no CRC.   O 
157 Conselheiro informou que estará tomando as providências para o incentivo ao registro neste CRC. 
158 A seguir, deu conhecimento dos processos de registro aprovados através de despachos da Vice- 
159 Presidência sob o rito sumário conforme Resolução CFC.1.182/09. Em seguida informou sobre os 
160 processos aprovados através de relato de conselheiros da Câmara. Informou que no dia 
161 11/03/2022, foi publicado no DOU o Edital da primeira edição do Exame de Suficiência 2022 e as 
162 inscrições deverão ser efetuadas pela exclusivamente pela internet, pelos sites da Consulplan e a 
163 prova será realizada no dia 15 de maio do corrente ano. Deu conhecimento que no dia 18/03/2022 
164 houve a colação de grau da Faculdade de Castanhal-FAP, onde o aluno Kaio dos Santos 
165 Andrade foi o aluno destaque nas avaliações e conceitos das disciplinas, o Conselheiro Ailton 
166 Ramos Correa Junior, representou o CRC na solenidade. Em seguida, o Conselheiro Rodrigo 
167 apresentou uma minuta de proposta que dispõe sobre a solenidade de acolhida de entrega de 
168 certidão de aprovação e entrega de certificado e diploma destaque aos homenageados que 
169 obtiveram maior número de pontuação máxima no exame de suficiência. Após a apresentação do 
170 texto da mesma. O Senhor Presidente submeteu em discussão e em seguida em votação, onde 
171 obteve a aprovação por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu em apreciação e 
172 votação a ata nº 109/2022, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente 
173 passou a palavra a VICE-PRESIDENTE DE INTEGRAÇÃO ESTADUAL. Considerando a 
174 ausência do Conselheiro Rafael Laredo Mendonça o Senhor Presidente passou a palavra para a 

175 Conselheira Neusa Martins que deu conhecimento das atividades realizadas pela Comissão de 



176 Integração Estadual: Informou que ocorreu a 3ª reunião ordinária, realizada no dia 23/03/2022, 
177 deu conhecimento que o presidente Ian Blois participou da reunião e deu conhecimento dos 
178 eventos ocorridos nas delegacias de castanhal e marabá; falou sobre o evento que ocorrerá no 
179 dia 25/04/2022, em comemoração ao Dia do profissional da Contabilidade e sobre a parceria que 
180 está fechando com o SEBRAE. Neste momento o presidente reafirmou que aquele órgão se 
181 colocou a disposição para ceder salas onde houver delegacias do CRC, onde também abrange a 
182 delegacia do marajó, em breves que será implantada. A seguida, informou sobre as atividades 
183 realizadas pelo Vice-Presidente Rafael Laredo participou da posse do Coordenador da SEFA em 
184 marabá/PA; visita a associação empresarial de Ananindeua com o Conselheiro Ewerton Ribeiro 
185 para verificar a possibilidade de local para delegacia daquele município; reuniu com o Coordenador 
186 do Curso de Ciências Contábeis da UNIFESPA para viabilidade do curso no projeto forma Pará 
187 na região sudeste no Pará; deu informações da agenda para o mês de abril.; informou sobre a 
188 manifestação da comissão para criação da delegacia do marajá, reafirmou a agenda dos fóruns e 
189 reforçou o pedido de empenho de todos para os eventos locais para o dia 25 de abril de 2022. A 
190 seguir, deu conhecimento das atividades dos delegados: Santarém, Igor Batista, o qual fez um 
191 evento em comemoração ao dia internacional da mulher, participou de um evento em mogi dos 
192 campos. Itaituba, Fabiane Torres, também deu conhecimento do evento realizado por ocasião do 
193 dia internacional da mulher; Altamira, Otaniel Silva, falou do sucesso que está tendo nas visitas 
194 aos escritórios. Parauapebas, Aldina Chaves parabenizou a atuação da Vice-Presidência de 
195 Integração Estadual. Finalmente informou que apresentou ao presidente ofícios: Câmara de 
196 Vereadores de Santarém solicitando que institua os serviços contábeis como essenciais; 
197 Secretaria de Finanças do Município solicitando uma sub-sala para uso dos profissionais utilizem 
198 para que possam esclarecer os empresários que buscam informações sobre seus negócios; e 
199 Arquidiocese solicitando a participação dos contadores, na programação oficial da festa das 
200 romarias, em novembro de 2022. INTERESSE GERAL: ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Dando 
201 prosseguimento, o Senhor Presidente franqueou a palavra, manifestaram-se os Conselheiros: 
202 Ailton Ramos Correa Junior para informar que estará ministrando uma palestra para os 
203 funcionários deste CRC sobre Investimento Financeiro no dia 01/04/2022, na sede deste CRCPA; 
204 Conselheiro Rodrigo Cavalcante informou que os conselheiros da Câmara de Registro tem 90 dias 
205 para fazer o relato dos processos, considerando que o CFC faz o acompanhamento, então há a 
206 necessidade de se primar em fazer esses relatos o quanto antes. Em seguida, informou que a 
207 Câmara fará o acolhimento da cerimônia virtual para entrega das carteiras de identidade aos 
208 profissionais. Finalmente o Senhor Presidente parabenizou todos os aniversariantes do mês de 
209 abril/2022.   Às dezessete horas e trinta minutos, esgotados os assuntos da Pauta, o Senhor 
210 Presidente agradeceu a presença dos Conselheiros e encerrou os trabalhos desta sessão e eu, 
211 Eliana de Fátima Santos Bueres, Assessora da Presidência , lavrei a presente 

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