
 

 

ATA DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DA CLASSE CONTÁBIL – PVCC  - DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

Aos 03 dias do mês de agosto do ano de 2016, com início às 9h00min na sede do Conselho Regional de Contabilidade – ES, foi 
realizada a quinta 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, o 
voluntário inscrito, Claudio Cavalcante de Almeida, sendo que foi justificada a ausência da contadora Regina Lucia Pelição, e a 
voluntaria Priscila Marchon Semprine Piana, pediu para se desligar com a alegação de que esta participando de um mestrado na 
UFES, não poderá mais fazer parte das reuniões, disse que esta a disposição para participar mas de forma virtual, em função do seu 
tempo exíguo. A reunião foi presidida pela Contadora Eli Batista de Araujo Pirola, coordenadora da Comissão, que esclareceu para o 
grupo quanto ao projeto de doação de sangue, sugerida pelo Presidente Haroldo, que solicitou que o projeto fosse mais incorpado, 
que incluísse o ES como um todo, e usasse esse tema no evento de 25 de novembro, dia Nacional de Doação de Sangue, disse que 
se fosse possível somar outros grupos tais como os municípios e Estado para dar mais visibilidade ao projeto. Foi sugerido pelo 
grupo ainda sobre o projeto de doação que usássemos e-mails, torpedos, banner no site e se possível a mídia gratuita da TV, que se 
fizesse texto para divulgação, fosse divulgado nas associações de contabilistas nos municípios, delegacias, reuniões de classe. Foi 
discutido pelo grupo que no evento do dia 21/09/2016, foi convidado um profissional da área de saúde para falar sobre o tema, 
aproximadamente uns 05 a 10 minutos e aplicar um questionário, inclusive foi decidido pelo grupo que a pesquisa será 
disponibilizada on line para os contabilistas responderem no site do CRC-ES, foi sugerido pela Ana Claudia o nome do Paulo 
Henrique da Arcelormittal, para passar um contato de um medico que foi presidente do HEMOES, e que talvez ele possa ser o 
palestrante. Foi passado pela coordenadora Eli Pirola, sobre a reunião com o presidente, que perguntou sobre o Centro de 
Cidadania e deixou para a comissão sobre as próximas ações neste tema, em seguida Eli solicitou a presença de JB, para saber 
sobre as ações que seriam tomadas a respeito do projeto DOACAO TAMBEM CONTA, que prontamente compareceu a reunião, Eli 
esclareceu que a maçonaria já executa vários projetos de voluntariado inclusive de educação financeira, inclusive foi falado por eles 
que são carentes de material humano para auxilia-los e J.B falou sobre a possibilidade de alunos graduandos em RH e ficou de 
tomar as providencias quanto a divulgação do projeto nas mídias do CR-ES. Foi esclarecido pela Eli que a maçonaria na pessoa do 
Sereníssimo Grã-Mestre, o contabilista Walter Noronha, que ficou de passar para a comissão para conhecimento e firmar possíveis 
parcerias. Após esgotarmos o assunto foi os assuntos diversos que foi sugerido pela Ana Claudia para ficarmos atentos aos editais 
de empresas privadas de voluntariado para nos inscrevermos, após este assunto foi falado sobre o  Projeto Lacre do Bem (Raquel 
Nacif): foco crianças de paralisia cerebral ou doenças degenerativas – vender lacres de latinhas para reciclagem e com o recurso 
comprar cadeiras de rodas. Uma frente a ser trabalhada após o projeto da doação de sangue estar “consolidado”. Logo em seguida 
a contadora Teresa Brunelli, apresentou sugestões sobre ações para o Centro de Cidadania e exemplificou com ações que ela tem 
tomado na Associação de Moradores da Praia da Costa. Sugeriu que comece com células locais nos bairros. Sugeriu que fosse 
formalizada uma PJ  para ter acesso a recursos e força de judicializar o que for preciso. Após finalizar a fala da contadora Tereza, a 
coordenadora Eli Pirola, fez um resumo de suas percepções sobre o Observatório Social no evento que participou em nível nacional, 
finalizando a reunião da comissão foi decidido que os próximos assuntos a serem tratados na seriam montar projeto do Lacre do 
Bem (próxima reunião)  e depois iniciar a formalização do Centro de Cidadania Social. 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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