
 

 

 

ATA DA 4ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DA CLASSE CONTÁBIL – 
PVCC  - DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Ao 01 dia do mês de junho do ano de 2016, com início às 9h00min na sede do Conselho Regional de Contabilidade 
- ES foi realizada a quarta 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, dois novos voluntários inscritos, Claudio Cavalcante de 
Almeida e Priscila Marchon Semprine Piana, que foram convidados para participarem da reunião que gentilmente 
aceitaram para integrarem ao grupo, ambos somaram com suas sugestões e esclareceram que ate que tenham 
tempo disponível, poderíamos contar com a presença deles. A Contadora Tereza Bruneli não compareceu a 
reunião porem sua ausência foi justificada. A reunião foi presidida pela Contadora Eli Batista de Araujo Pirola, 
coordenadora da Comissão, que esclareceu para o grupo quanto a reunião realizado na sede do CRCES, que 
estiveram presentes a Contadora Tereza Bruneli, Eli Batista de Araujo Pirola e o presidente do Regional o contador 
Sr. Haroldo dos Santos Filho, que explanou sobre os assuntos tratados com o presidente, que eram o projeto de 
Doação de sangue que foi muito bem aceito pelo presidente, inclusive o nome DoAção Também ConTa, apenas 

nos solicitou que déssemos mais consistência ao projeto,  imediatamente chamou o gerente de comunição do 
CRCES, para que o mesmo tomasse providencias a respeito, que  esperássemos um pouco ate que passasse a 
semana da Reunião Publica de  apresentação da nova gestão que seria realizado na quinta feira dia 12 de maio de 
2016, para que o setor tomasse as providencias necessárias, imediatamente fomos ouvidos pelo setor que nos 
solicitou que passássemos copia do questionário, da logo e de um projeto. O presidente gostou da ideia proposta 
pela Comissão de criar o “Centro de Cidadania Social”, ao invés de seguirmos o modelo do Observatório Social, 
porem esclareceu que deveríamos tratar o assunto com especial atenção para não parecer um confronto com o 
CFC que está apoiando o sistema existente do Observatório Social de Maringá, que deveríamos desenvolver um 
Projeto do “Centro de Cidadania Social” já que Observatório Social é um sistema de franquia e  tem um custo 
operacional muito elevando, inviabilizando o projeto e solicitou que criássemos um projeto, falou da possibilidade 
de apresentássemos na próxima reunião da plenária, e que teríamos de falar na mesma reunião  da importância da 
comissão do PVCC em participar no Congresso e a solicitação do CRC custear as inscrições. Após estes 
esclarecimentos o grupo avançou quanto a desenvolver o projeto de doação de sangue que foi finalizado no 
mesmo dia e enviado para o setor conforme solicitado e que foi decidido pelo grupo sobre desenvolver o subprojeto 
da Educação financeira. A contadora Eli Pirola, esclareceu para o grupo que iria participar de uma reunião no CFC, 
do Programa de Voluntariado da Classe Contábil, em Brasília que traria mais informações sobre o PVCC e o 
Observatório Social para trazer para o grupo. Foi discutido a plenária e a apresentação do trabalho do PVCC, mas 
nada ficou decidido naquele momento. A coordenadora agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a 
tratar, deu por encerrada a reunião as 10h40min, e eu Eli Batista de Araujo Pirola, lavrei a presente ata que vai 
assinada por mim coordenadora da comissão, Contadora e os demais integrantes presentes . 
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