
 

 

 

ATA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DA CLASSE CONTÁBIL – 
PVCC  - DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Aos 16 dias do mês de março do ano de 2016, com início às 9h20min na sede do Conselho Regional de 
Contabilidade - ES foi realizada a segunda reunião 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. A reunião foi presidida pela Contadora Eli 
Batista de Araujo Pirola, coordenadora da Comissão e secretariada pela Contadora Regina Lucia Pelição. A 
comissão quer buscar mais informações e conhecer melhor o programa para que se possa divulgar e conscientizar 
a classe contábil dos seus objetivos com intuito de formação de multiplicadores. A contadora Ana Claudia se 
propôs a conseguir apoio financeiro, se necessário for, para fazer uma visita a Comissão Nacional no Conselho 
Federal de Contabilidade em Brasília para buscar conhecimentos e trazer estas informações, caso o Conselho 
Federal não possa designar um representante para vir a Vitória reunir com a comissão. Conhecer o calendário de 
eventos da classe e solicitar um espaço de tempo para que se possa divulgar o programa será uma forma de 
divulgação. Mas antes de tudo a comissão precisa conhecer o programa e traçar metas. O Contador Vieira sugeriu 
que via associação dos contabilistas possa ser criado um OS – Observatório Social, mas para isto, terá que se 
conhecer o estatuto e diretrizes do OSB – Observatório Social do Brasil. A coordenadora Eli ficou de solicitar ao 
CFC através da representante sra. Janaína material e vídeos para que a comissão possa se inteirar melhor sobre o 
PVCC. A coordenadora agradeceu a presença de todos e ratificou a reunião previamente agendada para o dia 6 de 
abril e nada mais havendo a tratar, 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. 
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