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ATA DA 7ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTABILIDADE E AUDITORIA DO CONSELHO 
REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO,

REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2017 
 
Horário: 16h ............................................................................................................................................... 1 
Local: Sede do CRCES, em Vitória-ES .......................................................................................... 2 
Membros Presentes: João Alfredo de Souza Ramos, Guilherme Antonio Machado Júnior, Albert Anthony 3 
Sholl, Antonio Celso de Almeida, Marcio Ramalho Braga e Willian Daniel Lessa Junger. 4 
Ausências Justificadas: Wladimir Firme Zanotti. 5 
Ausência Não Justificada: Eduardo José Zanoteli e Mozart Boaventura Sobrinho. 6 
Outras Presenças: não houve ocorrência.  7 
ORDEM DO DIA: Palestra sobre a Lei 12.973/2014 (Aspectos Contábeis e Fiscais); Comissão de Valores 8 
Mobiliários (Orientação sobre aspectos relevantes a serem observados na elaboração das 9 
demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2016); e assuntos gerais. 10 
Às 16h do dia 06 (seis) de março  de 2017, o Coordenador da Comissão de Contabilidade e Auditoria fez 11 
a leitura da Ata da 6ª Reunião realizada no dia 07/11/2016, a qual foi aprovada sem resalvas. 12 
O coordenador João Alfredo de Souza Ramos, justificou a ausência do Wladimir Firme Zanotti, devido a 13 
compromissos assumidos anteriormente. 14 
Passando a ordem do dia para discussão, verificaram-se as seguintes ocorrências e deliberações: 1) Foi 15 
apresentado ao Presidente Haroldo, as sugestões de datas e locais que seriam realizadas as Palestras 16 
sobre a Lei 12.973/2014 e informado da necessidade de disponibilizar o veículo e motorista do CRCES 17 
para transporte do Palestrante; O Presidente está analisando esta possibilidade haja vista que necessita 18 
constantemente dos serviços do motorista do CRCES; Sholl destacou que devido à complexidade da 19 
matéria tratada na Lei 12.973/2014, palestras seriam insuficientes para alcançar os objetivos, que 20 
deveriam ser divididos os assuntos por módulos e realizados na forma de Painel de Debates. Após 21 
discussão, houve consenso dos membros da comissão que o ideal é fazer Painel de Debates, mas que 22 
necessitariam do apoio do CRCES; Guilherme se ofereceu para fazer um treinamento de SPED, que 23 
inclusive já havia apresentado o projeto ao Presidente Haroldo; Continuado, foi discutida a baixa 24 
qualidade nos cursos de graduação oferecidos aos estudantes de contabilidade e a necessidade de 25 
ampliar a educação continuada e Marcio Braga destacou ainda, a necessidade de alteração da grade 26 
curricular dos cursos de graduação. 2) Com relação a Comissão de Valores Mobiliários, o coordenador 27 
informou que o IBRACON fez um comunicado ressaltando os seguintes pontos: a) Os outros assuntos 28 
que deverão ser mencionados no Relatório da Auditoria, referem-se a problemas pontuais relacionados a 29 
apenas às empresas listadas na bolsa. b) Foi discutido a importâncias das notas explicativas nas 30 
demonstrações contábeis o que se observa nas publicações, em muitas oportunidades, as notas 31 
explicativas não estão completas ou omitem informações.  32 
ASSUNTOS GERAIS: João Alfredo informa que foram encaminhadas ao CFC as listas de presença das 33 
reuniões da CCA e que os membros seriam pontuados. Foi destacada a dificuldade do CFC aceitar 34 
certificados de instituições não credenciadas, sobretudo  que os certificados das capacitadoras natas 35 
deveriam ser aceitos independente de credenciamento, considerando que em muitas vezes, essas 36 
Instituições não tem interesse em se cadastrar no CFC. De qualquer forma, a CCA fará um pedido ao 37 
CFC, através da Comissão de Educação Continuada (CEPC) neste sentido. 38 
ENCERRAMENTO: A reunião foi encerrada às 17h30 sendo lavrada a presente ata, que depois de lida e 39 
discutida, deverá ser aprovada na próxima reunião e encaminhada ao Presidente do CRCES e ao Setor 40 
de Transparência do CRCES para divulgação no Portal da Transparência. Visto: ....................................... 41 
 
 
João Alfredo de Souza Ramos   Guilherme Machado Júnior 
Coordenador                                                                Vice-Coordenador 
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Antônio Celso de Almeida    Willian Daniel Lessa Junger 
Membro      Membro 
 
Marcio Ramalho Braga    Albert Anthony Sholl 
Membro      Membro 


