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Horário: 09 horas......................................................................................................................  1 
Local: Plenário Contador José de Lima no CRCES...................................................................... 2 
Membros Presentes: Carla Tasso, Eduardo José Zanoteli, Gustavo da Silva Miranda, Sebastião 3 
Coelho do Prado, Mário Zan Barros, Sócrates Rocha Ramos, Rodriqo Sangali, Edirnarcos Luchi,. 4 
Justificativas: José Elias Feres de Almeida, Walterleno Maifrede Noronha, Renata Santana Santos  5 
Outras Presenças: Erika de Oliveira Corrêa Viana e Davis Berger Gobbi ...................................... 6 
ORDEM DO DIA 1º Apresentação da Comissão, 2º Apresentação da Portaria de Palestrantes, 7 
3º Calendário de Eventos 4º Interesses Gerais. 8 

Às 09h do dia 26 (vinte e seis) de fevereiro  de 2016, a Vice-Presidente Desenvolvimento 9 
Profissional Carla Cristina Tasso deu inicio a reunião na Plenária do CRCES. Inicialmente pediu a 10 
cada membro da comissão que se apresentasse e falasse um pouco sobre a sua experiência, 11 
declarando que o principal objetivo desta comissão seria a Educação Profissional Continuada. 12 
Apresentou os funcionários do Setor e começou-se o debate sobre a Minuta do Edital para 13 
Contratação de Palestrantes (que havia sido encaminhada através de email para cada membro). 14 
Informou que essa minuta foi baseada na de outros regionais. Houve questionamento por parte do 15 
Sr. Mario Zan se esse modelo seria padrão, o que foi respondido pela Srª Carla, que não existe um 16 
padrão definido, cada regional faz o seu. Foi levantado um questionamento sobre o Edital, onde foi 17 
definido que seriam avaliados 04 (quatro) pontos: Capacidade, Currículo, Experiência Profissional e  18 
Área de Conhecimento. Com relação ao valor hora/aula, foi definido: Graduação – R$ 160,00 (cento 19 
e sessenta reais) hora/aula, Especialista  – R$ 180,00 (cento e oitenta reais) hora/aula, Mestre – R$ 20 
200,00 (duzentos reais) hora/aula e Doutor  – R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) hora/aula............... 21 
Foi sugerido verificar com os outros regionais os cadastros de palestrantes a fim de convida-los a 22 
fazer parte do cadastro de palestrantes do CRCES. Foi sugerido que haja uma distinção entre 23 
instrutor de palestra e instrutor de curso, identificando que o Instrutor de Palestra poderia expor o 24 
assunto mesmo sem a pratica, caso seja capacitado teoricamente, e o Instrutor de curso deverá 25 
além do conhecimento teórico, ter experiência prática. Foi sugerido também que esta experiência 26 
não tivesse um intervalo maior que 2 (dois) anos. O Zanotelli sugeriu mais áreas de interesses, mas 27 
logo foi lembrado que conta a expressão “Outros de interesses atuais ligados às áreas Contábil, 28 
Fiscal, Tributária e Trabalhista;” que desta forma englobaria os demais itens sugeridos. Com relação 29 
aos treinamentos foi lembrado que 50% (cinquenta por cento) tem que ter sobre contabilidade e 30 
com isso buscaremos sempre que possível encaminhar o processo ao CFC solicitando pontuação 31 
para cada treinamento, respeitando o prazo para julgamento do processo. Na minuta exige-se a 32 
apresentação do Currículo do Profissional. Foi sugerido pelo Zanotelli a apresentação do Currículo 33 
Lattes do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) devidamente 34 
preenchido. A comissão decidiu que ou o profissional apresenta o currículo impresso ou apresenta o 35 
Currículo Lattes devidamente preenchido. O Gustavo solicitou que seja encaminhada através de 36 
email a Minuta no formato Word para que ele proceda com as alterações e encaminhe para todos 37 
os membros. Foi definida as seguinte datas para os próximos encontros: 18 de março de 2016, 20 38 
de maio de 2016, 08 de julho de 2016, 23 de setembro de 2016 e 11 de novembro de 2016. Carla 39 
informou sobres os Eventos previstos para 2016.Foi informado que em agosto terá o Encontro de 40 
Auditores e Peritos, Encontro da Mulher e Encontro do Terceiro Setor o Encontro da Mulher. Serão 41 
dois ou três dias. A comissão sugeriu que sejam realizados mini-cursos simultâneos para cada 42 
segmento e palestras-magna únicas englobando o público de todos segmentos. Carla informou que 43 
assim que a programação estiver definida irá solicitar ao CFC a pontuação. Sobre o terceiro setor foi 44 
indicado o seguinte site: http://escolaaberta3setor.org.br/ para maior conhecimento dos membros 45 
da camará do assunto e de cursos................................................................................................ 46 
Zanotelli falou sobre os cursos de Contabilidade Agropecuária e Ativos Biológicos e Prestação de 47 
Contas de Campanhas Políticas como áreas a serem pesquisadas e fornecidos os cursos a classe 48 
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contábil. Ele foi indicado para montar a sugestão de nome, Palestras individuais e cursos 49 
simultâneos e períodos para esse evento. Carla falou dos outros eventos “CAFÉ COM 50 
CONTABILISTA” e “CRC INTINERANTE”.O CRC INTINERANTE foi remodelado, a partir de agora 51 
serão cursos realizados nas Delegacias do CRC no Interior do ES, com 02 (dois) mini cursos com a 52 
carga horária de  04 (quatro) horas ou 01 (um) curso com carga horária de 08 (oito) horas focando 53 
temas relevantes para a classe contábil, e que o os temas serão sugeridos pelos Delegados 54 
Regionais, que em 2016 serão contempladas as Delegacias de Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, 55 
Linhares e Aracruz, sendo . Ressaltou que a partir de 2017 a intenção do CFC é que a Educação 56 
Profissional Continuada seja estendida a toda a classe contábil. Lembrou que a intenção é que 57 
esses cursos sejam pontuados, mas para que isso aconteça a Delegacia tem que informar com pelo 58 
menos 05 meses de antecedência o curso pretendido. Sobre o Café com Contabilista sempre é 59 
realizado na Sede do CRC-ES e que o primeiro será realizado no dia 09 (nove) de março de 2016, 60 
com o tema Novidades no IRPF 2016, e que será ministrado pelo Sr. Juliano Gama, Auditor da 61 
Receita Federal no ES. Que serão 04 (quatro) durante o ano de 2016. Informou ainda que 62 
conseguiu patrocínio da Prosoft para os coffees desses eventos..................................................... 63 
Erika distribui os processos de Educação Continuada, Carla falou sobre a responsabilidade que 64 
cada membro tem ao julgar seus processos. Erika explicou os prazos e distribuiu para cada membro 65 
cópia da Norma, e um modelo de parecer de prestação de contas de profissionais, um de 66 
credenciamento de capacitadora e um de credenciamento de curso, fornecido pela Renata do 67 
Desenvolvimento Profissional do CFC. Foi lembrado que o prazo para prestação de contas de 68 
educação continuada de CNAI é 31 de março de 2016....................................................................... 69 
Foi lembrado que cada processo tem que ter um parecer ao qual deverão assinar o relator e o 70 
coordenador. Um parecer para cada processo. Carla lembra que as prestações de contas dos 71 
auditores é realizada uma vez por ano. Erika informou que está previsto para maio um treinamento 72 
de Educação Continuada e Carla informou que caso ela não possa comparecer, para o Zanotelli ir 73 
substituí-la. Foi lembrando que a partir de 2016 os Gestores, Responsáveis por Balanço de 74 
Empresas de Grande Porte e de Instituições Financeiras. Zanotelli se propôs a montar um chek-list 75 
dos processos referentes a educação continuada para facilitar para todos os membros da comissão. 76 
Gustavo irá criar um grupo de Emil, para que todos sejam direcionados para esse grupo................... 77 
O Presidente Haroldo Santos Filho recepcionou os membros da comissão e falou sobre a 78 
importância da Educação Continuada, sobre a contabilidade diferenciada da parte fiscal, que o 79 
contador tem que ser mais conhecido, as pessoas tem que conhecer mais o que profissional faz, 80 
falou sobre a Corrida dos Contadores e convidou os membros da Comissão e presentes para 81 
participar. Será no dia 25 de setembro de 2016..............................................................................      82 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h30 sendo lavrada a 83 
presente ata, que depois de lida e discutida, deverá ser aprovada na próxima reunião e 84 
encaminhada ao Setor de Desenvolvimento Profissional para arquivamento. Vitoria e 26/02/2016. 85 
Visto: 86 

 
 

Carla Cristina Tasso 
Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional 

 
 

Eduardo José Zanotelli 
Coordenador Comissão Educação Profissional Continuada 
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Gustavo da Silva Miranda 

Vice Coordenador Comissão Educação Profissional Continuada 
 

 
Walterleno Maifrede Noronha 

Membro 

Sócrates Rocha Ramos 
Membro 
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Membro 

 
Rodrigo Sangali 

Membro 

Mário Zan Barros 
Membro 

 
Edimarcos Luchi 

Membro 

 
 

 

 

  


