
 

Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de junho do ano de dois 1 

mil e vinte e um (2021), teve início a 781ª sessão ordinária do Conselho 2 

Regional de Contabilidade do Pará, de forma hibrida, CONSELHEIROS 3 

EFETIVOS: Fabrício do Nascimento Moreira, Presidente; Ailton Ramos Correa 4 

Junior, Vice-Presidente de Registro, Raimunda Maria da Luz Silva, Vice-5 

Presidente de Desenvolvimento Profissional, Maria da Conceição  Pereira de 6 

Lima, Vice-Presidente de Fiscalização e Ética; Elléri Bogo, Vice-Presidente de 7 

Integração Estadual; Rodrigo Silva Cavalcante, Rafael Laredo, Iranildo 8 

Ferreira Pereira, José Ribamar França Nunes Filho, Carlos Augusto Frota 9 

Sodré, Maria Vieira Santos e Nelson Gustavo Rufino Rocha. AUSENTE: Ian 10 

Blois, Vice-Presidente de Administração. JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA:  11 

Luiz Thomaz Conceição Neto, Vice-Presidente de Controle Interno. OUTRAS 12 

PRESENÇAS: Tatiana Silva Pes, Coordenadora da Fiscalização, Danúbia 13 

Silva de Sousa, Coordenadora do Controle Interno, Alan Almeida, Coordenador 14 

de Registro; Michel Diogo Dantas Moreira, Coordenador do Financeiro, 15 

Juliana Lourenço Raposo, Contadora; Ramiz dos Santos Pastana, Assessora 16 

Jurídica, Gadytana Pamyla Martins Freire, Assessora Jurídica; Edenilze 17 

Soares Pires Vilas Boas de Amorim, responsável pelo Departamento de 18 

Pessoal. ASSESSORANDO OS TRABALHOS: Eliana de Fátima Santos 19 

Bueres, Assessora da Presidência. Aberta a Sessão, o Sr. Presidente Fabrício 20 

Moreira agradeceu a participação de todos, registrou as presenças e as 21 

ausências. Em seguida, o Sr. Presidente pediu um minuto de silêncio em 22 

homenagem às vítimas da pandemia em especial aos profissionais da área 23 

Contábil. Em seguida, deu início à pauta: 1-  AÇÕES DA PRESIDÊNCIA: 24 

27/05/202- Participou da live realizada pelo CFC em Comemoração aos 75 25 

anos do Sistema CFC/CRCs;16/06/2021–Participou do Projeto Itinerante 26 

JUCEPA (Santa Izabel), onde ministrou palestra “Ambiente de Negócios, 27 

inovação Tecnológica e o Papel do Profissional de Contabilidade no 28 

Desenvolvimento Regional; 17/06/2021- Participou da Sessão Especial na 29 

Câmara Municipal de Belém, em homenagem ao Dia Municipal do Profissional 30 

de Contabilidade, conforme dispõe a Lei 9.297 de  06/07/2017; 17/06/2021- 31 

Participou do Projeto Itinerante  JUCEPA(Castanhal), onde ministrou palestra 32 

“Ambiente de Negócios,  inovação Tecnológica e o Papel do Profissional de 33 

Contabilidade no  Desenvolvimento Regional; 18/06/2021- Proferiu palestra 34 

sobre:  “Importância do Associativismo de Classe e Benefícios da parceria  35 

CRCPA x VOX, a convite da VOX-Associação dos Contadores do Oeste  do 36 

Pará, pelo aniversário de 6 anos daquela Associação; 21/06/2021-  Participou 37 

do convite do CFC via on-line do Painel Programas EFD- Reinf, e-Social e 38 

DCTFWEB e o alerta do fim de obrigatoriedade da GFIP  para as empresas do 39 

grupo 3, ministrado pelos Auditores da Receita  Federal do Brasil-RFB; 40 

21/06/2021- Participou da solenidade de  abertura da 6ª Convenção de 41 

Contabilidade e Comemoração dos 30 anos do CRC-Rondônia. 23/06/2021-42 

Participou da Reunião de Presidentes dos CRCs da Região Norte e Centro-43 

Oeste; 28/06/2021- Participará do X Fórum TCE, via on-line. 28/06/2021- 44 

 ATA DA 781ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DO PARÁ, REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2021. 

 



Participará da live de apresentação dos Candidatos a Delegados do CRCPA e 45 

suas propostas, juntamente com os Conselheiros Elleri Bogo e Carlos Augusto 46 

Frota Sodré. 29/05/2021- Participou da live do CFC em Comemoração aos 75 47 

anos do Sistema CFC/CRC’s. PORTARIAS ASSINADAS PELO PRESIDENTE 48 

EM 2020: PORTARIAS nºs: 083/2021- Alteração do PAC; 084/2021- Nomeia 49 

gestor/fiscal contrato serv. Limpeza caixa d’água; 085/2021- Nomeia 50 

gestor/fiscal contrato seguro de imóveis; 086/2021-  nomeia gestor/fiscal contrato 51 

seguro gerais veículos; 087/2021- Nomeia gestor contrato Cata Vento; 52 

088/2021- Nomeia gestor contrato fornecimento combustível cartão. 53 

EXPEDIENTE RECEBIDO DO  CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE: 54 

Of.Circ.464/2021-Direx,  convocando diretores, assessores jurídicos e 55 

Presidentes para reunião  dos CRCs das regiões norte e centro-oeste nos dias 56 

22 e 23/06/2021, via  on-line; Of.Circ.464/2021-Direc, convocando o 57 

Coordenador Eleitoral,  assessor jurídico e Diretor para treinamento sobre 58 

normas eleitorais- Eleições CRCs/2021, no dia 29/06/2021, de 9h às 12:30, via 59 

on-line;  Of.Circ. 465/2021-Direx, versando sobre a Base de dados do CNAE 60 

sem Registro em CRCs; Of.Circ.466/2021-Direx, Emenda 197 à medida 61 

provisória 1040, articulação para rejeitar a proposta de extinção do cargo de 62 

vogais nas juntas comerciais nos estados; Of.481/2021-Direx, solicitando 63 

manifestação deste CRC sobre Adesão ao Projeto Compras Compartilhadas, 64 

manifestação até 30/06/2021; Of.512/2021-Direx, solicitando pela não 65 

aprovação do Relatório do Deputado Édio Lopes (PL/RR) – PEC.108/2019; 66 

Of.566/2021-Direx, convocando o presidente para reunião extraordinária de 67 

presidentes do Sistema no dia 01/07/2021; E-mail, solicitando designação de um 68 

funcionário para o treinamento de emissão de Certidão de Regularidade 69 

Eleitoral, no dia 25/06/2021, às 16h.  EXPEDIENTES RECEBIDOS DE OUTROS 70 

ORGÃOS: CRC-RO, Ofício-circular nº 01/2021, convidando para abertura da 71 

6ª convenção de contabilidade e 30 anos daquele CRC; E- mail JUCEPA, 72 

convidando o presidente para ministrar palestra no I Seminário JUCEPA 73 

ITINERANTE nos dias 16, 17 e 18/06/2021, nos municípios de Santa Izabel, 74 

Castanhal e São Miguel. REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS 75 

REALIZADAS POR CONSELHEIROS: Não houve. ORDEM DO DIA: O Sr. 76 

Presidente submeteu - Ata plenária 780ª ordinária de 28/05/2021 sendo 77 

aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE AGRADECIMENTO. O Senhor 78 

Presidente colocou em votação a indicação do Conselheiro Rafael Laredo 79 

ocorrida na reunião plenária anterior do nome do ex-Delegado Raimundo 80 

Salame (in memoriam) o qual fez um bom trabalho na cidade de marabá para 81 

outorga da Moção de Agradecimento a qual já foi proposta pelo Presidente e 82 

apreciada e aprovada pelo Conselho Diretor, bem como o Senhor Presidente em 83 

nome da Conselheira Maria da Conceição Pereira de Lima fez a indicação do 84 

nome do Contador Luiz Jorge da Silva Nogueira (in memoriam) o qual também 85 

executou um excelente trabalho pela Classe na cidade de Santarém) para 86 

outorga da Moção de Agradecimento para aprovação, também aprovada pelo 87 

Conselho Diretor. Recebeu a aprovação por unanimidade. A seguir,, o Senhor 88 

Presidente passou a palavra para o VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DE 89 

REGISTRO: O Conselheiro Ailton Ramos Correa Junior, o qual explanou sobre 90 

os assuntos tratados na Ata da reunião de Câmara nº 102/2021, a saber: não 91 



houve nenhum tipo de ausência, sobre correspondências e e-mails houve uma 92 

solicitação da delegacia de Altamira para que o conselho regional interceda junto 93 

ao CFC para que a prova de suficiência volte a ser realizada na cidade haja vista 94 

que a cidade mais próxima onde está sendo realizado o exame fica 500km de 95 

distância da mesma, mencionou também sobre um oficio recebido pelo CFC em 96 

resposta a solicitação do pagamento dos avos da anuidade 2021 na baixa de 97 

registro, foi esclarecido que houve uma postergação no prazo de pagamento por 98 

conta da pandemia, porém não houve mudança na Resolução, pois a mesma só 99 

fala sobre postergar o prazo. Em seguida falou que em relação ao Exame de 100 

Suficiência o qual será no dia 27/06/2021(domingo) no horário de Brasília de 101 

10:00h às 14:00h, aplicada de forma presencial nas cidades de: Belém, 102 

Castanhal, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém, observando que realmente 103 

não há aplicação do exame da cidade de Altamira. A seguir, informou sobre os 104 

Processos apreciados e julgados na reunião da Câmara: Novo Registros 105 

Profissionais 61; baixas por solicitação 21; cadastro por novas organizações 21; 106 

Baixa de Organização Contábil 01; outros processos 16. Somando um total de 107 

120 processos relatados no mês, Em seguida, informou que irá participar de uma 108 

visita no CRCCE para saber como funciona o processo do registro, 109 

principalmente da entrega de carteira virtual. A seguir, o Senhor Presidente 110 

submeteu em apreciação e votação a ata nº 102 /2021- sessão ordinária.  111 

Após discutirem a matéria o Senhor Presidente, colocou em votação, 112 

recebendo a aprovação por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente 113 

passou a palavra a VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DE 114 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL: Com a palavra a Conselheira 115 

Raimunda da Luz, a qual deu conhecimento dos eventos ocorridos no mês de 116 

junho do corrente ano, informando a continuação da quinta contábil, explanou 117 

sobre a reunião com os vice-presidentes da região norte e centro-oeste e o Vice-118 

Presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho Federal ocorrida no 119 

dia 09/06/2021, acerca do projeto contador parceiro, que tem como parceria o 120 

Sebrae Nacional com meta de 20%  de realização de eventos a ser atingida pelos 121 

regionais, durante a reunião foi enfatizado a criação de comissões regionais de 122 

ensino de Ciências Contábeis nas faculdades.  Em seguida, a mesma solicitou 123 

a homologação de pontuação da educação profissional continuada de dois 124 

eventos realizados no dia 17/06- Contador e o Futuro da DRE e no dia 24/06- 125 

Aderência das Cooperativas da Região Metropolitana de Belém, e por fim 126 

informou sobre o planejamento de novos eventos que serão realizados no 127 

próximo semestre, sendo nos meses de setembro, outubro e novembro/2021, 128 

onde será encerrado com a Convenção de Contabilidade planeja-se que esses 129 

eventos sejam de forma híbrida. O Sr. Presidente submeteu em apreciação e 130 

votação a ata 05/2021 e a homologação de pontuação da educação profissional 131 

continuada, colocou em votação, recebendo a aprovação por unanimidade. A 132 

seguir, o Senhor Presidente submeteu em apreciação e votação a ata nº 133 

05/2021- sessão ordinária.  Após discutirem a matéria o Senhor Presidente, 134 

colocou em votação, recebendo a aprovação por unanimidade A seguir, o 135 

Senhor Presidente passou a palavra a VICE-PRESIDENTE DE INTEGRAÇÃO 136 

ESTADUAL: Com a palavra o Conselheiro Elleri Bogo que falou sobre o pleito 137 

eleitoral das Delegacias, parabenizou o Conselheiro Carlos Augusto Frota Sodré 138 



que está à frente da Comissão. Quanto aos assuntos tratados por esta Vice-139 

Presidência de Integração Estadual informou sobre os contratos de aluguel já 140 

validados pelo setor jurídico e controle interno e aptos a retomada de atividades 141 

nas delegacias de Abaetetuba e Capanema, onde foi informado aos Delegados 142 

que já nas próximas semanas será feita a logística de equipamentos e móveis 143 

para as mesmas que estejam em conformidade para o funcionamento. No mês 144 

de setembro mais 04 (quatro) delegacias terão seus contratos de aluguel a 145 

serem renovados já que há interesse em renovação dos contratantes e assim foi 146 

iniciado o processo, ainda sobre as delegacias, falou que na eleição de 147 

delegados de 2021 foi muito comentado e elogiado, pois todas as delegacias 148 

tiveram candidatos sendo que 01(uma) delegacia houve 02(dois) candidatos 149 

concorrendo ao cargo, outro ponto é que a maior parte dos delegados estão 150 

vindo pela primeira vez a este cargo público, também informou que  houve uma 151 

reunião liderada pelo Conselheiro Carlos Augusto Frota Sodré onde tiveram a 152 

participação do Presidente do CRCPA, Contador Fabricio do Nascimento 153 

Moreira  assim como o setor Jurídico esclarecendo algumas dúvidas e 154 

esclarecendo questões interessantes, importantes e pertinentes à eleição 155 

propriamente dita, sobre a parte da vice presidência da Integração Estadual foi 156 

alertado aos delegados que este momento democrático está acontecendo 157 

somente no estado do Pará e poucos CRCs seguem esse modelo de votação 158 

para delegados, deu exemplo de como funciona em outros Conselhos, o cargo 159 

é escolhido, onde a chapa de conselheiros se unem e escolhem o presidente de 160 

maneira indireta  e o presidente e conselho diretor escolhe o delegado, já no 161 

estado do Pará os delegados são eleitos de forma direta e não por escolha do 162 

executivo, mostrou o quanto isso é importante para a classe. Sobre a política 163 

institucional para efeitos de registro ocorreu no dia 17/06/2021, o evento 164 

promovido na câmara municipal de Belém onde foi promovido o Dia em 165 

homenagem ao Dia Municipal do Profissional Contábil que em Belém comemora-166 

se em 31 de março, foi comemorado agora por conta da pandemia, já no dia 18 167 

de junho houve uma comemoração da Assembleia de Deus que completa 110 168 

anos ocorrido na câmara e houve um novo encontro com vereador Mauro Freitas 169 

para fazer uma nova proposição agora em comemoração aos 75 anos do 170 

CRCPA assim como reuniu com deputados estaduais para fazer nesta mesma 171 

forma uma sessão solene na Assembleia Legislativa e na oportunidade entregar 172 

o pleito para que seja estabelecido o dia Estadual do Profissional Contábil, assim 173 

como solicitar o atendimento preferencial ao profissional no estado do Pará, 174 

avisou que para o próximo semestre há algumas sessões solenes marcadas 175 

citando a posse dos novos delegados, assim agradeceu e  passou a palavra para 176 

o Presidente. A seguir, o Senhor Presidente passou a palavra ao VICE-177 

PRESIDENTE DA CÂMARA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS: 178 

Considerando a ausência do Vice-Presidente daquela Câmara, o Sr. Presidente 179 

passou a palavra o Conselheiro Rafael Laredo. Com a palavra o Conselheiro 180 

Laredo deu conhecimento dos assuntos tratados na reunião da Câmara ocorrida 181 

no dia 24/06/2021: Processos abertos: materiais gráficos, Sistema de aplicativo 182 

mobile, placas de identificação patrimonial e aquisição de divisórias para 183 

delegacia de Santarém. Cotações e Pregões eletrônicos: falou sobre a 184 

situação do processo atual do sistema do Conselho onde o processo está se 185 



encerrando. Em seguida, informou os nomes dos funcionários que entrarão de 186 

férias no mês de julho/2021. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em 187 

apreciação e votação as atas nºs 04 e 05/2021- sessões ordinárias.  Após 188 

discutirem a matéria o Senhor Presidente, colocou em votação, recebendo a 189 

aprovação por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente passou a palavra 190 

para a VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO/ÉTICA E 191 

DISCIPLINA: Com a palavra a Conselheira Maria da Conceição Lima, deu início 192 

agradecendo à Deus pelo dom da vida e muito emocionada pediu para que fosse 193 

Homologada a ata CAFIS da sessão ordinária nº 155, de 27/05/2021. O Senhor 194 

Presidente submeteu em apreciação e em seguida em votação, onde recebeu a 195 

aprovação por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente passou a palavra 196 

para o VICE-PRESIDENTE DE CÂMARA DE CONTROLE INTERNO: 197 

Considerando a ausência do Conselheiro Luiz Thomaz, o Sr. Presidente passou 198 

a palavra para o Conselheiro Rodrigo Cavalcante. Com a palavra o Conselheiro 199 

Rodrigo solicitou que a Coordenadora de Controle Interno Danúbia Sousa 200 

procedesse à apresentação das ações realizadas pela Câmara de Controle 201 

Interno. A Coordenadora Danubia procedeu a apresentação onde justificou os 202 

pontos positivos e os pontos que precisam ser verificados para alcançar o seus 203 

objetivos e metas. Em seguida, o Conselheiro Rodrigo solicitou que a 204 

Coordenadora fizesse a apresentação também do Balancete do mês de 205 

maio/2021. Logo após, o Senhor Presidente submeteu em discussão e em 206 

seguida em votação a Ata 06/2021 e o Balancete do mês de maio/2021, sendo 207 

aprovados por todos. INTERESSE GERAL: O Sr. Presidente parabenizou a 208 

todos pela reunião e participação nas atividades deste Conselho e finalmente, 209 

parabenizou todos os aniversariantes do mês de junho/2021. ENCERRAMENTO 210 

DA SESSÃO: Às dezessete horas e quinze, esgotados os assuntos da Pauta, 211 

o Senhor Presidente agradeceu a presença dos Conselheiros e encerrou os 212 

trabalhos desta sessão e eu, Eliana de Fátima Santos Bueres, Assessora da 213 

Presidência ________________, lavrei a presente ata que depois de lida e 214 

aprovada será assinada por todos que assim desejarem. 215 
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 218 
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