
 

 

ATA DA 3ª REUNIAO DA COMISSAO DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DA CLASSE CONTABIL –
PVCC CRC-ES  

Aos 06 dias do mês de abril do ano de 2016, com inicio as 9 horas e 30 minutos na sede do Conselho 
Regional de Contabilidade do ES, foi realizada a terceira reunião da comissão do Programa de Voluntariado 
da Classe Contábil do Espirito Santo. Estavam presentes os seguintes Contadores: Eli Batista de Araújo 
Pirola,  Tereza Cecilia Brunelli, Regina Lucia Pelicao, Ana . Inicialmente a coordenadora agradeceu a 
presença de todos. Foi esclarecido que as atas não seriam mais elaboradas pela componente do grupo 
Regina por não possuir expertise para elaboração das mesmas e que foi solicitado pela Tereza que se passe a 
minutas das mesmas para serem lidas e após sugestão das componentes serem impressas para a assinatura 
que foi concordado pelo grupo.  Eli esclareceu que entrou em contado com o Sub coordenador Nacional que 
fez diversas sugestões, que para dar seguimento ao Projeto PVCC, inclusive criar um Observatorio Social, é 
necessário mobilizar a sociedade civil, e  Eli esclareceu que havia entrado em contato com Walter Noronha, 
Gran Mestre , maçonaria e CDL,  jovem, Valcemiro Nossa Fucape,  sendo que após este assunto foi discutido 
sobre o material enviado pela  Janaina do CFC  e repassado pela Eli todas as integrantes da comissão, 
Tereza esclareceu que não havia lido e trouxe uma copia para que fosse discutido pelo grupo. Neste mesmo 
tempo a contadora Eli Pirola estava tentando acessar ao material via web para que o grupo assistisse as 
palestras, sendo que foi decidido pelo grupo que continuássemos lendo o material que havia enviado pelo 
CFC.  Após várias discussões e leitura do material Ana Claudia declarou que se for necessário ela ajudaria 
com os contatos junto ao Ministério Publico e a OAB, neste dois órgãos. Antes de terminarmos a leitura do 
material, surgiram varias duvidas, inclusive saber qual o resultado alcançado com o Observatorio Social, que 
Eli ficou de entrar em contato com outros Regionais que já possuem para verificar e trazer as respostas, 
inclusive entrar com contato com o CFC, e verificar se já possui uma cartilha do PVCC, ou algo parecido para 
que possa nortear as ações. Após decidido pelas integrantes do grupo damos a reunião por encerrada.  
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