
 

 

ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DA CLASSE CONTÁBIL – 
PVCC  - DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Aos 3 dias do mês de março do ano de 2016, com início às 9h10min na sede do Conselho Regional de 
Contabilidade - ES foi realizada a primeira reunião para instalação da comissão do Programa de 
Voluntariado da Classe Contábil do Esp. Santo. Estavam presentes os seguintes contadores, membros da 
comissão: Eli Batista de Araujo Pirola, Ana Claudia Pereira Simões, Jose Silva Vieira, Regina Lucia Pelição e 
Tereza Cecilia Brunelli. A reunião foi presidida pela Contadora Eli Batista de Araujo Pirola, coordenadora da 
Comissão e secretariada pela Contadora Regina Lucia Pelição. Inicialmente a coordenadora agradeceu a 
presença e a participação de todos pela contribuição voluntária a este programa que busca agregar o 
conhecimento da classe contábil na construção de uma sociedade justa e solidária, praticando a cidadania, 
solidariedade, ética profissional, transparência e responsabilidade social. Foi sugerido e aprovado a definição 
de um calendário anual das reuniões para que todos possam se programar antecipadamente, cujas reuniões 
serão em 16/03; 06/04; 20/04; 04/05; 01/06/ 06/07; 03/08; 31/08; 05/10/ 09/11 e 07/12 do ano corrente. Foi 
sugerida também a divulgação do programa em eventos patrocinados pelo CRC para uma maior 
conscientização e adesão da classe contábil. A comissão recebeu a visita do presidente do Conselho o 
Contador Haroldo Santos Filho que parabenizou e agradeceu a todos pela presença e da grande importância 
deste programa para a sociedade. A coordenadora Eli, destacou a presença da contadora Tereza Brunelli, 
profissional na área de educação, formadora de opiniões a grande contribuição que poderá dar ao programa, 
a contadora Ana Claudia, profissional especializada na contabilidade do 3º setor e também aos demais 
membros por disponibilizar um espaço na agenda em prol do programa. A contadora Tereza Brunelli sugeriu 
ao presidente que o conselho disponibilizasse no seu Portal da Transparência os dados econômicos 
financeiros, de forma mais analítica, melhorando a qualidade da transparência dando exemplo de Ente 
transparente perante à sociedade em geral. O presidente esclareceu que o Portal da Transparência do CRC-
ES é definido e elaborado pelo CFC que não se dispõe a aprimorar o seu Portal, mas que o CRC está 
estudando o desenvolvimento do seu Portal próprio.  Reiterou a satisfação pela criação da comissão, 
agradecendo a presença de todos e colocando-se a disposição. Em continuidade a reunião foram debatidos 
os quatro subprogramas do PVCC e aprovando inicialmente desenvolver o subprograma 1 que é a Rede 
Nacional de Cidadania Fiscal - divulgando o projeto em escolas e com as comunidades através de parceria 
com os líderes comunitários e a princípio na Grande Vitória. Ficando para a próxima reunião o 
desenvolvimento da uma linha de ação com objetivos e metas. A contadora Ana Claudia enfatizou a 
importância do trabalho de conscientização junto as comunidades e que por experiência no trabalho que já 
desenvolve com as ONGs poderia fazer contato com as pessoas que conhecem ....A coordenadora se 
comprometeu a fazer contato com a comissão nacional do PVCC para solicitar material de apoio e 
comunicar a criação da comissão e dispor aos presentes as informações recebidas na qual se dará 
continuidade na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a coordenadora deu por encerrada a reunião 
as 10h30min, e eu Regina Lucia Pelição, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pela 
coordenadora da comissão, contadora Eli Batista de Araujo Pirola que presidiu a reunião e os demais 
integrantes do grupo. 
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