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ATA DA 755ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO 
PARÁ, REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2019. 

 
 
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e cinco do mês de janeiro do ano de dois 1 
mil e dezoito (2019), teve início a 755ª sessão ordinária do Conselho Regional de 2 
Contabilidade do Pará, no Auditório da sede própria do CRCPA, situado na Rua Avertano 3 
Rocha, 392, nesta Capital. CONSELHEIROS EFETIVOS: Ticiane Lima dos Santos, Presidente; 4 
Antônio Carlos Sales Ferreira Júnior, Vice-Presidente do Administrativo; Ian Blois 5 
Pinheiro, Vice-Presidente de Ética/Fiscalização; Rafael Laredo Mendonça, Vice-6 
Presidente de Controle Interno; Rodrigo Silva Cavalcante, Vice-Presidente de 7 
Desenvolvimento Profissional; José Ribamar França Nunes Filho, Vice-Presidente de 8 
Registro; Carlos Augusto Frota Sodré, Vice-Presidente de Integração Estadual; Nelson 9 
Gustavo Rufino Rocha, Raimundo Humberto Sena de Oliveira, Maria da Conceição Pereira 10 
e Lima, Ailton Ramos Correa Junior, Maria Vieira dos Santo e Maria Izabel Gomes Borges. 11 
COMUNICAÇÃO DE AUSÊNCIA: Pery Augusto Calumby e Luiz Thomaz Conceição Neto. 12 
OUTRAS PRESENÇAS: Cláudia Waléria da Silva Ferreira, Superintendente Executiva, 13 
Rosenaldo Rodrigues de Souza, Assistente Administrativo; Edenilze Soares Pires Vilas 14 
Boas de Amorim, Coordenadora do Controle Interno; Alan Almeida Ferreira, 15 
Coordenador do Registro; Danúbia Silva de Sousa, Coordenadora da Contabilidade; 16 
Michel Moreira, Coordenador de Relacionamento e Cobrança; Leila Barbosa, 17 
Coordenadora do Financeiro; Luciano Coutinho, Coordenador do T.I; e Hérica  Elykan 18 
Nogueira Sarmento, Assessora de Comunicação do CRCPA. ASSESSORANDO OS 19 
TRABALHOS: Eliana de Fátima Santos Bueres, Assessora da Presidência. Aberta a Sessão 20 
a Sra. Presidente agradeceu a presença de todos. Em seguida, deu conhecimento a todos 21 
sobre as Portarias assinadas: 1) PORTARIAS ASSINADAS PELA PRESIDENTE EM 22 
2018/2019: PORTARIAS/2018 nºs: 234 – Substitui Interinamente a ocupante da função 23 
de Coordenadora de Contabilidade; 239 – Nomeia fiscal do contrato firmado entre 24 
este CRCPA e a Empresa Data Corpore; 240 – Concede férias aos funcionários 25 
deste CRCPA e dá outras providências; 241 – Nomeia fiscal do Contrato formado 26 
entre este CRCPA e Fabricio de Miranda Ferreira para serviços de revisão 27 
ortográfica; 242 – Remanejamento de dotações orçamentárias no mês de 28 
dezembro/2018; 243 – Substitui interinamente o ocupante da função de 29 
Coordenador Administrativo; 244 – Nomeia fiscal de contrato firmado ente este 30 
CRCPA e Elaine Cristina Miranda da Silva; 245 – Nomeia fiscal de contrato entre 31 
este CRCPA e Gelcira Mariano da Silva; 246 – Substitui interinamente  a 32 
ocupante da função de Coordenadora de Controle Interno. PORTARIAS/2019 nºs: 33 
001 – Designa a Coordenadora do Desenvolvimento Profissional para substituir 34 
interinamente a Superintendência Executiva; 002 – Nomeia fiscal do contrato 35 
firmado entre este CRCPA e a empresa Interton Comércio Ltda –EPP; 003 – 36 
Institui a Comissão Organizadora Regional do IX Encontrio de Contabilidade da 37 
Amazônia Legal-ECAL, que acontecerá nos dias 30, 31/10 e 01/11/2019, em 38 
Santarém – PA; 004, exonera a funcionária Eliana de Fátima Santos Bueres da 39 
função de Coordenadora do Desenvolvimento Profissional, para nomeá-la para 40 
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função de Assessora da Presidência; 005 – Nomeia o funcionário Edvaldo Moura 41 
do Nascimento Filho, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativa, para assumir 42 
a função de Coordenador do Desenvolvimento Profissional; 006 – Concede ao 43 
funcionário Márcio Cordovil Couto suprimento de fundos para cobrir despesas 44 
miúdas de pronto pagamento. 2) REPRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: 23/01 – 45 
Conselheiro Rodrigo Silva Cavalcante representou a Presidente deste CRC no evento da 46 
UNAMA que tratou sobre o tema “A trabalhidade do Contador mediante as novas 47 
oportunidades profissionais”. Informou ainda que esteve no dia  15/01/2019, presente na 48 
posse da Diretoria do TCM  e que estará no dia 28/01/2019, presente na posse da 49 
Diretoria do TCE. Que no dia  18 /01/2019, participou da posse da Diretoria da OAB, onde 50 
na ocasião encontrou o Conselheiro Raimundo Humberto Sena. Informando também que 51 
no dia 18/01/2019, juntamente com o Vice-Presidente de Fiscalização Ian Blois e a 52 
Coordenadora de Fiscalização Luiza Maiza receberam a visita do presidente do Conselho 53 
de Odontologia que na ocasião discutiram sobre a possibilidade de se firmar parceria com 54 

aquele órgão. 3) EXPEDIENTES RECEBIDOS DO CONSELHO FEDERAL DE 55 

CONTABILIDADE: Ofício-Circular nº 1689 /2018-DIREX- que versa sobre o 56 

Encontro Nacional da Mulher Contabiista;  Ofício-Circular nº 1734/2018-57 

DIREX –  que trata de baixa de créditos anteriores a 2011; Ofício-Circular nº 58 

1768/2018/DIREX-CFC, versa sobre instrução de trabalho nº 20/2018; e 59 

Ofício-Circ nº 010/2019/CFC-DIREX, trata sobre ocupação de cargos públicos. 60 

ORDEM DO DIA: A Sra. Presidente submeteu a ata plenária nº 754/2018, 61 

para aprovação. Foi aprovada por todos. PRESIDÊNCIA: Participou da posse 62 

da diretoria e conselho seccional da OAB-PA – triênio 2019/2021. 1-CÂMARA 63 

DE FISCALIZAÇÃO: O Conselheiro Ian Blois, Vice-presidente, com a palavra 64 

deu conhecimento do Ofício recebidos do CFC: Ofício nº 1736/2018-CFC-65 

DIREX, devolução de processos. A seguir, a Sra. Presidente submeteu a ata 66 

CAFIS da sessão ordinária nº 129, de 13/12/2018, sendo aprovada por todos. 67 

RELATO DE PROCESSO: Proc.2017/000026 – Interessado: TAVARES E JESUS 68 

S/C. Com a palavra, a Conselheira Relatora Maria Izabel Gomes Borges 69 

procedeu a leitura do seu parecer. Apresentando o seguinte voto: Por todo o 70 

exposto, voto por conhecer do recurso por sua tempestividade e 71 

legitimidade, para o mérito negar-lhe provimento integral, mantendo assim 72 

a penalidade aplicada pelo Conselheiro Relator. É o meu parecer e voto, o 73 

qual submeto a apreciação deste Plenário. Julgamento: A proposta foi 74 

aprovada por unanimidade. DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES 75 

DESENVOLVIDAS EM 2018. Com a palavra o Conselheiro Ian Blois 76 

apresentou o quantitativo de processos recebidos no inicio da sua gestão 77 

naquele setor e como se procedeu de janeiro a dezembro esse quadro, 78 

informando o saldo dos processos da CAFIS E CAED, as extinções de 79 

processos realizados, estoque de processos em movimentação, a atuação 80 

dos Conselheiros quanto aos processos relatados. Quanto as ações da 81 

fiscalização eletrônica onde as organizações contábeis obtiveram uma 82 

significativa crescente em números.  O CFC voltou a autorizar a fiscalização 83 
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nas Empresas Comerciais de maneira diferenciada de como era feito no 84 

passado com a possibilidade de fiscalizar o próprio profissional conforme o 85 

que a Resolução do CFC exige, por esse motivo observou-se que essa 86 

demanda obteve um crescimento significante em dezembro quando foi 87 

autorizado. Quanto aos Órgão públicos informou que não houve fiscalização 88 

devido as recomendações daquele CFC. Sendo que agora liberaram e a 89 

Câmara de Fiscalização esta de parceria com a Câmara de Registro deste 90 

CRC, onde deliberaram que todos os pedidos de baixa de registro serão 91 

encaminhados à fiscalização para monitoramento para verificar se esses 92 

profissionais não estão exercendo realmente a profissão, principalmente os 93 

da área pública cuja intenção é saber se no edital do concurso que eles 94 

fizeram exige ou não o registro neste CRC. Apresentou ainda o total de 95 

ocorrências ocorridas em 2018, referentes a decore, falta de registro 96 

profissional, de escritório e contrato de prestação de serviço. Logo a seguir, 97 

informou que estão preparando para o exercício de 2019 uma ação 98 

preventiva onde farão em conjunto com a Câmara de Desenvolvimento 99 

Profissional palestras de capacitação profissional para elaboração de 100 

contratos de Prestação de Serviços para orientação na execução das 101 

Declarações comprobatórias de rendimentos do decore para orientar de 102 

maneira preventiva assim trabalhar a nossa ação quanto a Conselho de 103 

Contabilidade onde um dos fatores é a proteção à Sociedade. Apresentou as 104 

Diligências efetuadas onde no interior o número foi maior do que da capital. 105 

Ressaltando que as cidades de Ananindeua e Marituba estatisticamente dos 106 

demonstrativos apresentados constam como Interior por isso essa 107 

discrepância do interior em relação à capital. Quanto as multas o mesmo não 108 

se ateve por considerar que não é o foco da fiscalização sendo da Câmara de 109 

Controle interno. Com referência as denúncias informou que ao assumir a 110 

Vice-Presidência daquela Câmara recebeu 10 processos a serem relatados e 111 

no decorrer do exercício recebeu mais 16 processos de denúncias, que a seu 112 

ver considera um dado muito significativo pra essa gestão devido terem 113 

conseguido incentivar que os profissionais realizassem as denúncias, 114 

contudo foi ótimo para que realizasse as atividades nessa área, ponto 115 

positivo para gestão. Finalmente esclareceu como ocorre o trâmite de uma 116 

denúncia naquele setor. Finalizou dizendo que concluíram os trabalhos 117 

daquela Câmara com grande satisfação. DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. Em 118 

seguida, informou que procedeu a distribuição de processos aos 119 

Conselheiros. 2-CÂMARA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL: O 120 

Conselheiro Rodrigo Cavalcante, Vice-Presidente, relatou sobre os eventos 121 

que já foram agendados para 2019, tais como Fóruns, IX ECAL, VIII 122 

Convenção, Encontros: da área pública, Controller - Controladoria e Custos, 123 
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3º setor, Sped, eSocial, perícia, auditoria e Cooperativa. Ressaltando que o IX 124 

ECAL-Encontro de Contabilidade da Amazônia Legal, que acontecerá nos dias 125 

30, 31/10 e 01/11/2019, em Santarém, terá o seu Lançamento ocorrido por 126 

ocasião do fórum intermunicipal de contabilidade em Santarém, que 127 

acontecerá nos dias 15 e 16/03/2019. Esclareceu que as delegacias estão 128 

enviando sugestões de temas para programação dos fóruns, podendo sofrer 129 

alterações de acordo com a disponibilidade dos palestrantes, onde também 130 

serão em tempo hábil enviados os processos para o CFC referendar os temas 131 

para pontuação na educação continuada. Em seguida, informou que o CFC 132 

prorrogou o prazo de entrega dos relatórios dos auditores de 31/01/2019 133 

para 28/02/2019. Processo de aquisição de Estande do CRCPA para o XII 134 

Encontro Nacional da Mulher Contabilista que acontecerá em Porto de 135 

Galhinhas/PE, no período de 11 a 13/09/2019, onde emitiu parecer favorável 136 

para aquisição. Obtendo a aprovação daquela Câmara, para ser referendado 137 

por essa plenária. A seguir, deu conhecimento que a Empresa ômega Cursos 138 

solicitou cadastro como capacitadora, a qual foi aprovada por esta Câmara e 139 

será encaminhado ao CFC para ser referendada.  Logo em seguida, deu 140 

conhecimento sobre o projeto itinerante da área pública sendo uma parceria 141 

com a UFPA, que irá ocorrer em algumas delegacias deste CRC e em alguns 142 

municípios, bem como workshop nos dias 7 e 8/10/2019 de Jovens 143 

Pesquisadores em Contabilidade Pública. Nesse momento o Conselheiro 144 

Rodrigo passou a palavra para Presidente Ticiane que informou sobre a visita 145 

da profa. Lidiene Dias da UFPA e da Profa. Nazaré Maciel da UFRA, onde 146 

apresentaram essa proposta de cunho internacional com sede no Estado do 147 

Pará, visando uma expansão desse debate decidiram por bem que 148 

ocorressem nas cidades onde possuímos delegacias, tendo em vista ser um 149 

incentivo da contabilidade pública voltada a transparência da gestão onde se 150 

trabalhará com a Câmara de Desenvolvimento Profissional para contribuir 151 

com a área pública, fomentando essas discussões onde entraremos com o 152 

apoio para poder contribuir com o deslocamento dos palestrantes, que são 153 

renomados e de outras instituições, também contaremos com o apoio do 154 

Vice-Presidente de Integração Estadual para se montar em cada delegacia 155 

uma transmissão desse evento, onde será uma grande ação que o CRC passa 156 

a participar com um peso internacional.  Em seguida, apresentou através de 157 

gráficos as ações da Câmara de Desenvolvimento Profissional ocorrida no 158 

exercício de 2018, referente aos números de participantes nos eventos na 159 

capital e interiores entre profissionais, estudantes e outros profissionais, 160 

onde observou que há uma necessidade de atingirmos um número maior de 161 

participação dos profissionais de contabilidade, foi observado que os outros 162 

profissionais são aqueles bacharéis que ainda não fizeram o seu registro no 163 
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CRC. Quanto as Conferências realizadas no ano de 2018 em Santarém, 164 

marabá e Belém se obteve o sucesso esperado. No ano se conseguiu atingir 165 

162 pontos na educação continuada com palestras, cursos, oficinas e 166 

encontros realizados, considerando as temáticas que pontuam. As ações 167 

realizadas também têm uma finalidade filantrópica e a questão da 168 

responsabilidade social, onde foram feitas doações com a arrecadação de 169 

1.646 kg de alimentos; 150 kits de higiene feminina; 194 pacotes de fraldas, 170 

283 toalhas e 1.494 brinquedos que foram doados as Instituições 171 

cadastradas no CRC. A seguir, a Sra. Presidente submeteu em apreciação e 172 

votação a ata nº 10 da sessão ordinária/2018. Aprovada por unanimidade. 3-173 

CÂMARA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS: Com a palavra o Conselheiro 174 

Antônio Carlos Ferreira Sales Junior cumprimentou a todos e relatou os 175 

assuntos discutidos na reunião de Câmara:  Informou que na pauta constou  176 

cinco processos sendo  de Manutenção preventiva e corretiva da rede 177 

telefônica; de locação de  estande no XII Encontro Nacional da Mulher 178 

Contabilista, que acontecerá em Porto de Galinhas/PE, no período de 11 a 179 

13/09/2019; Manutenção da frota; aquisição de agua mineral e aquisição de 180 

centrais de ar. Tratou-se ainda sobre o treinamento que será agendado 181 

sobre IN 05; modelos de documentos do CFC; processo ECAL e a 182 

programação de férias dos funcionários para 2019. Em seguida, apresentou 183 

através de gráficos as ações da Câmara Administrativa ocorrida no exercício 184 

de 2018. Quanto a Gestão de Pessoas: Apresentou o perfil do quadro 185 

funcional com um total de 96 colaboradores, incluindo os Conselheiros, 186 

funcionários, estagiários, Delegados e terceirizados; bem como o 187 

quantitativo de equidade de gênero, chefia, faixa etária de idade, nível de 188 

escolaridade. Informou da Implantação do Banco de Horas, concessão do 189 

Auxilio Odontológico; quantitativo de bolsas integrais de cursos de 190 

especialização dadas a funcionários; capacitação de cursos dados aos 191 

Conselheiros; funcionários, estagiários e assessores; gestão patrimonial, 192 

informou os gastos realizados com recursos humanos, serviços terceirizados; 193 

com estagiários, com formação e treinamentos, com remuneração de 194 

pessoal, encargos patronais e outras vantagens sociais. Quanto aos 195 

processos licitatórios, apresentou os números realizados em cada trimestre 196 

tais como: dispensa; inexigibilidade e pregão eletrônico. Apresentou um 197 

quadro que trata do quanto foi economizado nos gastos efetuados por 198 

ocasião das compras de material de consumo; expediente; gráfico; 199 

organização na III Conferência; passagens aéreas; plano odontológico e 200 

dispensa de licitação. Ainda na gestão patrimonial quanto ao imobilizado 201 

apresentou o reflexo de variação dos bens móveis e imóveis e suas 202 

depreciações. Houve também a elaboração e emissão de relatório de 203 
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inventário. Quanto a Tecnologia da Informação, falou do serviço de ouvidoria 204 

quanto o desenvolvimento, implantação e execução, ainda sobre a 205 

elaboração do plano de desenvolvimento da tecnologia da informação – 206 

PDTI; da aquisição de equipamentos de informática. Quanto a Divulgação 207 

Institucional informou que o Site do CRC está com um novo Layout de 208 

disposição de apresentação mais acessível aos navegadores. Finalizou 209 

agradecendo a todos que colaboraram com a gestão. A Sra. Presidente 210 

parabenizou a todos que fazem parte da Câmara e o seu corpo funcional 211 

pelos diversos investimentos. A seguir, a Sra. Presidente submeteu em 212 

apreciação e votação a ata nº 10 da sessão ordinária/2018. Aprovada por 213 

unanimidade 4- CÂMARA DE REGISTRO: O Conselheiro José Ribamar Filho, 214 

Vice-presidente, agradeceu a todos e a Deus pela condução com sucesso dos 215 

trabalhos. Em seguida, relatou sobre os assuntos da ata, a saber: Solenidade 216 

de Entrega de Carteira: Informou que a primeira sessão solene de entrega 217 

de carteiras aos novos profissionais da Contabilidade do exercício de 2019, 218 

conforme decidido na reunião de CD será no dia 22 de fevereiro do corrente 219 

mês após a reunião plenária, bem como haverá duas palestras a serem 220 

ministradas pelos Conselheiros Ian Blois, Vice-Presidente de Fiscalização cujo 221 

tema será “Fiscalização Educativa e Preventiva” e com o Conselheiro Rafael 222 

Laredo, Vice-Presidente de Controle Interno que irá explanar sobre “A 223 

Importância do Conselho  aos Novos Profissionais”, para que haja um 224 

consciência deles para não serem surpreendidos com a fiscalização em 225 

algum atropelo na profissão. EXAME DE SUFICIÊNCIA. Informou que 226 

oficializou o CFC para inclusão da cidade de Redenção para realização da 227 

prova de Exame de Suficiência, considerando que a população acadêmica 228 

esta fazendo em Araguaina e a receita não vem para o nosso Estado e sim 229 

para Tocantins. Que o Conselho Federal de Contabilidade informou que será 230 

realizado processo de licitação para a contratação de uma nova empresa que 231 

será responsável pela produção e aplicação das provas do Exame de 232 

Suficiência/2019. E o CFC garantiu que este ano, serão realizadas as duas 233 

edições, como de costume. A previsão é que a primeira aconteça em abril ou 234 

maio/2019. CONCESSÃO DE BAIXA DE REGISTRO PARA AUDITORES DOS 235 

TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO: Ficou decidido que 236 

primeiramente o Setor de Registro irá solicitar ao setor de fiscalização que 237 

oficie os Tribunais de Contas do Estado e Município, a fim de fornecer a este 238 

CRCPA uma listagem de seus servidores que atuam na área contábil, para as 239 

devidas providências. NOVA RESOLUÇÃO DO CFC nº 1.554/2018, que dispõe 240 

sobre registro profissional: a Resolução CFC nº 1.494/2015, afirmava que: 241 

Art.16 “cancelado o registro profissional em decorrência do falecimento do 242 

contador ou técnico em contabilidade, cancelam-se, automaticamente, os 243 
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débitos existentes”. Já na nova Resolução CFC nº 1.554/2018, a qual revogou 244 

a Resolução acima citada, não mais veio trazendo essa afirmativa. Ficou 245 

decidido que seria enviado um memorando para o jurídico deste CRC se 246 

manifestar sobre o assunto. RESOLUÇÃO CFC nº 1.553/2018, que dispõe 247 

sobre os valores das anuidades, taxas e multas devidas aos Conselho 248 

Regionais de Contabilidade para o exercício de 2019. “Art. 5º na sessão do 249 

registro profissional, sem prejuízo das condições estabelecidas no art. 4º 250 

desta Resolução, será concedido o desconto de 50% sobre o valor da 251 

anuidade àqueles que requererem registro até o prazo de 12 meses da 252 

aprovação em Exame de Suficiência ou da conclusão do cursos de Ciências 253 

Contábeis, considerando-se, para tanto, o que ocorrer por último, ocorre 254 

que este CRC delimitou o prazo do benefício de 50% da primeira anuidade o 255 

qual atendia a nossa necessidade. Foi feito Ofício ao CFC solicitando o banco 256 

de dados dos aprovados para  que seja enviada a mala direta para que esses 257 

profissionais viessem proceder os seus registro e com a nova Resolução ficou 258 

delimitado um prazo menor. Dessa forma solicitou ao TI deste CRC que 259 

coloque uma informação em evidência com essa Resolução para que o 260 

profissional possa observar de imediato no site do CRC para saber com mais 261 

clareza. A seguir apresentou um resumo dos rito sumários aprovados; rito 262 

ordinários aprovados; rito ordinários indeferidos, bem como o quantitativo 263 

dos processos despachados e relatados. AÇÕES REALIZADAS EM 2018. 264 

Procedeu a apresentação da evolução das ações realizadas no decorrer do 265 

exercício de 2018, apresentando o quantitativo dos processos aprovados, 266 

onde avaliou o desempenho da Câmara em relação aos projetos e metas 267 

propostas  para 2018 como excelente, uma vez que conseguiu atingir em 268 

quase 100% as metas propostas no plano de trabalho e por fim agradeceu o 269 

trabalho do Coordenador e de sua equipe pela dedicação e eficiência nas 270 

tarefas do setor. Finalmente a Sra. Presidente  submeteu a ata nº 76/2018 271 

da Câmara de Registro para aprovação, sendo aprovada por todos. 5-VICE-272 

PRESIDÊNCIA DE INTEGRAÇÃO ESTADUAL: Com a palavra o Conselheiro 273 

Carlos Augusto Sodré, Vice-Presidente saudou os presente. Ressaltou que o 274 

mesmo não possui uma Câmara. A seguir, informou que solicitou que os 275 

Delegados lhe informasse as ações realizadas por cada Delegacia e até a 276 

presente data somente Castanhal e Itaituba enviaram, portanto solicita que 277 

fique a sua apresentação na próxima plenária. Em seguida, informou a todos 278 

que este ano terá eleição para eleger os novos delegados deste CRC, onde se 279 

deve constituir uma Comissão para organizar esse pleito. Com a palavra a 280 

Sra. Presidente solicitou que a Comissão de estudo do Regimento deste CRC 281 

poderia apresentar uma proposta para incluir uma Câmara de Integração 282 

Estadual. 6-CÂMARA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO: A Sra. 283 
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Presidente, solicitou a manifestação do Conselheiro Rafael Laredo, Vice-284 

presidente desta Câmara. Com a palavra o Conselheiro informou o que 285 

trataram na reunião da Câmara sobre:  Quanto a sua participação, da 286 

Coordenadora de Contabilidade, da Superintendência Executiva e do 287 

Coordenador administrativo deste CRC, no Seminário sobre Relatório de 288 

Gestão no formato de relatório integrado do Sistema CFC/CRC’s, o qual lhes 289 

foram repassados todos os procedimentos que deverão realizar a fim de 290 

prestar auxílio aos CRCs na elaboração do Relatório de Gestão em sua nova 291 

versão de Relato Integrado, requerida pelo Tribunal de Contas da União-TCU 292 

– Decisão Normativa TCU 170/2018, onde todos os setores deverão construir 293 

juntos as informações que terão que conter no mesmo. Informando ainda 294 

que já repassou as orientações aos Coordenadores, para iniciarem a 295 

execução das demandas. Participação de Conselheiros e funcionários no XII 296 

Encontro Nacional da Mulher Contabilista em Porto de Galinhas/PE, no 297 

período de 11 a 13/09/2019, onde proferiu o relato dos pareceres pelo 298 

deferimento do custeio aos participantes no referido evento, e após a leitura 299 

do parecer sobre o assunto, a Sra. Presidente informou que recebeu convite 300 

para participar do evento com a aquisição de um estande deste CRC naquele 301 

evento. Esclarecendo que a participação do CRC é importante considerando 302 

que temos que divulgar o IX ECAL, pois este Conselho lidera 11 CRC’s para 303 

realizar esse evento, portanto irá honrar o compromisso em participar desse 304 

evento, em seguida, colocou em votação os pareceres, recebendo a 305 

aprovação unanime do plenário. Processos nº 01/2019 dos Balancetes de 306 

Dezembro/2018 e nº 02/2019 da Prestação de Contas do Exercício de 2018, 307 

onde o mesmo procedeu a leitura dos pareceres. Após análise foram 308 

submetidos à apreciação, pela Senhora Presidente, e em seguida em 309 

votação, sendo aprovados por maioria de votos, tendo uma abstenção. 310 

Continuando o Conselheiro Rafael Laredo apresentou a Ata nº 01/2019 da 311 

Sessão Ordinária da Câmara de Finanças e Controle Interno, ocorrida no dia 312 

24/01/2019, a Senhora Presidente colocou a Ata em discussão e em seguida 313 

em votação, sendo aprovada por maioria de votos tendo uma abstenção. A 314 

seguir, o Conselheiro Rafael Laredo procedeu a apresentação do 315 

Demonstrativo das atividades desenvolvidas pela Câmara de Finanças e 316 

Controle Interno. O Conselheiro Rafael Laredo apresentou as ações daquela 317 

Câmara, inicialmente com a apresentação da composição dos membros da 318 

mesma em seguida, apresentou o número de negociações realizadas no 319 

decorrer do ano onde obtiveram momento de adversidade para arrecadas, 320 

porém com um resultado positivo de retorno. Informou que houve um 321 

marketing de divulgação no site do CRC e através de busdor, esclareceu que 322 

sem a cobrança do MEI se gastou mais para atender o público. Obteve-se um 323 
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resultado satisfatório com os gastos realizados pela fiscalização quando 324 

adquiriram passagens aéreas com antecedência e com isso as passagens 325 

saíram mais em conta. O Conselheiro manifestou a sua satisfação quanto aos 326 

resultados apresentados no exercício de 2018. Ressaltou que em 2019 o CRC 327 

terá o desafio com o Relatório Integrado, considerando que já deverão ser 328 

instituídas comissões para demanda dos trabalhos. A Sra. Presidente 329 

parabenizou todas as Câmaras pelo resultado alcançado. Ressaltando o 330 

resumo que o Conselheiro Rafael Laredo fez nos mostrando resultados 331 

satisfatórios no exercício de 2018, onde visualizou na apresentação de cada 332 

Vice-Presidente a satisfação de dever cumprido, com grandes resultados, 333 

percebeu ainda um grande diferencial nos funcionários com empenho de 334 

qualidade nos trabalhos, gerando um ambiente bom de trabalho. Informou 335 

que estaremos recebendo auditoria do CFC no período de 04 a 08/02/2019. 336 

7-INTERESSE GERAL:  A Sra. Presidente informou que encaminhará a minuta 337 

do Calendário de Reuniões para os Conselheiros, ressaltando que somente a 338 

reunião do mês de janeiro/2019, foi agendada no mês de dezembro/2018. E 339 

para finalizar a reunião, a Sra. Presidente parabenizou os aniversariantes do 340 

mês de janeiro/2019. 8-ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Às dezoito horas e 341 

dez minutos, esgotados os assuntos da Pauta, a Senhora Presidente 342 

agradeceu a presença dos conselheiros e encerrou os trabalhos desta sessão 343 

e eu, Eliana Bueres, Coordenadora do Desenvolvimento 344 

Profissional______________________, lavrei a presente ata que depois de 345 

lida e aprovada será assinada por todos que assim desejarem. 346 
 347 
 348 
TICIANE LIMA DOS SANTOS 
Presidente  
 
ANTÔNIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR 
Vice-Presidente do Administrativo 
 
RAFAEL LAREDO MENDONÇA 
Vice-Presidente de Finanças e Controle Interno 
 
 
IAN BLOIS PINHEIRO 
Vice-Presidente de Ética e Fiscalização 
 

JOSÉ RIBAMAR FRANÇA NUNES FILHO 
Vice-Presidente de Registro 
 
CARLOS AUGUSTO FROTA SODRÉ 
Vice-Presidente de Integração Estadual 
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RAIMUNDO HUMBERTO SENA DE OLIVEIRA 
Conselheiro Efetivo 
 
MARIA VIEIRA DOS SANTOS 
Conselheira Efetiva 
 

MARIA IZABEL GOMES BORGES 
Conselheira Efetivo 
 
 Ata Ordinária 755/2018, de 

25/01/2019. 
Referendada pela Ata Plenária 
756/2019 de 26/02/2019. 

 
 


