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ATA DA 1618ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO 1 
SANTO, REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2020. 2 
Início: 14 horas ................................................................................................................................... 3 
Conselheiros presentes: Contadores Ana Rita Nico Hartuique, Carla Cristina Tasso, Carlos Darlan 4 
Patil, Gustavo da Silva Miranda, Mário Zan Barros, Miguel dos Santos Costa, Mônica Fernanda 5 
Santos Porto Pires, Paula Nazareth Koehler, Raquel Cristina Nicolau Barbosa, Reinaldo Marques, 6 
Roberto Schulze, Simony Pedrini Nunes Rátis e Walterleno Maifrede Noronha, e os Técnicos em 7 
Contabilidade: Clair Martins da Silva e Rodrigo Sangali...................................................................... 8 
Ausência justificada: Contador Roney Guimarães Pereira. ................................................................ 9 
Ausência não justificada: não houve ................. ................................................................................ 10 
Outras presenças: Contadores Idésio Coelho, Vice-Presidente Técnico do CFC, Felipe Bastos, 11 
Assessor Técnico do CFC, os Conselheiros Suplentes, Contadores Edimarcos Luchi, Maurílio 12 
Correia Santana, Paula Antonela Vieira Pinto, Sérgio Augusto Vieira e Tamires Endringer Zorzal e 13 
Técnico em Contabilidade Ademir do Nascimento e os Delegados: Contadores Antônio Jésus 14 
Buson, de Cachoeiro de Itapemirim, Diomar Vazzoler, de Venda Nova do Imigrante, José Carlos 15 
Bravo Alvarez Júnior, de Alegre, Letícia de Lurdes Soares Bastos, de São Mateus e Sócrates Rocha 16 
Ramos, de Colatina, o Assessor Jurídico, Dr. Leonardo Gonoring Gonçalves Simon e Diretor 17 
Executivo, Jorge Tadeu Laranja. I – MENSAGEM DO DIA: não houve. II – AUSÊNCIAS: a Presidente, 18 
Carla Cristina Tasso, informou a ausência justificada do Conselheiro Roney Guimarães Pereira, que 19 
será substituído pelo Conselheiro Walterleno Maifrede Noronha. III – PROJETO MÃOS DADAS: 20 
após cumprimentar a todos a Presidente, Carla Cristina Tasso, iniciou a reunião informando que 21 
essa é a segunda Sessão Plenária transmitida ao vivo pelo canal do CRCES no “YouTube” e que e 22 
que será realizada por videoconferência, através da ferramenta “Zoom”, mas também estará 23 
aberto um “Chat” para quem desejar fazer alguma pergunta. Acrescentou que espera fazer todas 24 
as outras assim e que esse é um Projeto idealizado desde o início desta Gestão que conseguiu 25 
concretizar. Em seguida, expôs que para esta Sessão Plenária, dando continuidade ao Projeto 26 
Mãos Dadas e já comunicando que o Presidente do Conselho Regional de contabilidade do 27 
Distrito Federal - CRCDF, Contador Daniel Chaves Fernandes, por motivos pessoais não pode 28 
participar desta Sessão Plenária, convidou o Vice-Presidente Técnico do Conselho Federal de 29 
Contabilidade - CFC, Contador Idésio Coelho para fazer uso da palavra e compartilhar sua 30 
experiência frente à Pasta. 3.1 – O Vice-Presidente Técnico do CFC, Contador Idésio Coelho, após 31 
cumprimentar a todos, apresentou os Conselheiros que compõem a Câmara Técnica e a 32 
respectiva equipe de Servidores. Na sequência, comentou que a Câmara Técnica ancora as demais 33 
Câmaras, vez que é responsável por examinar e emitir pareceres técnico-contábeis, 34 
especialmente os relativos às Normas Brasileiras de Contabilidade e aos Princípios de 35 
Contabilidade, ressaltando a importância de que todos participem das audiências públicas ou 36 
restritas para terem ideia de como é o processo de elaboração e aprovação das Normas Técnicas. 37 
Informou que compete à Câmara Técnica examinar e aprovar as minutas das Normas Brasileiras 38 
de Contabilidade elaboradas pelos Grupos de Estudo do CFC e os documentos elaborados e 39 
aprovados pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, decorrentes do processo de 40 
convergência às Normas Internacionais de Contabilidade (International Financial Reporting 41 
Standards - IFRS) emitidas pela International Accounting Standards Board - IASB. Acrescentou que 42 
à Câmara Técnica compete ainda acompanhar as ações do Comitê Administrador do Programa de 43 
Revisão Externa de Qualidade aplicável aos Auditores Independentes que passam por um 44 
Programa de Revisão de quatro em quatro anos, bem como acompanhar o Grupo de Estudos de 45 
Auditoria Governamental que vai aprovar as Normas Aplicáveis à Auditoria Governamental 46 
convergida com as Normas Internacionais de Auditoria. Informou tratar-se um grande trabalho 47 
que fará com que até 2024 todas as auditorias de contas emitidas pelos Tribunais de Contas de 48 
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todo Brasil sejam feitas dentro de um padrão de elevada qualidade utilizado internacionalmente. 49 
Ressaltou que será um avanço na fiscalização das contas públicas, possuindo o aval de Institutos 50 
que estão totalmente vinculados aos Tribunais de Contas. Disse tratar-se de um conjunto de 38 51 
Normas que serão aprovadas e aplicadas pela Federação, Estados e Municípios e também 52 
auditadas de acordo com as Normas Internacionais, contribuindo para a melhoria da Auditoria e 53 
também da Prestação de Contas. Disse ainda que sua Câmara acompanha a Comissão 54 
Permanente de Ciência e Tecnologia e que se prepara para capacitar e treinar os profissionais da 55 
contabilidade para a evolução tecnológica. Acrescentou ainda que conta com o Grupo de Estudos 56 
sobre Relato Integrado e Asseguração, que é de grande importância, já que o Relato Integrado 57 
permite o acompanhamento da entidade de uma forma holística, global, integrada não apenas 58 
pelo aspecto financeiro, mas por todos os seus elementos, tais como o capital humano e a 59 
sustentabilidade. Destacou ainda o Grupo de Digitalização de Obrigações Principais e Acessórias, 60 
que interage muito com a Receita Federal e o Grupo da Atualização da Resolução CFC nº 61 
560/1983, que trata das prerrogativas profissionais. Salientou que alguns grupos contam com a 62 
participação de outras Instituições e demandam muito trabalho e dedicação. Que os grupos 63 
atuam de forma a preparar orientações e propostas de emissão de normas que são encaminhadas 64 
à Câmara Técnica que as analisam e colocam em audiência pública para a contribuição do público 65 
em geral. Informou que uma proposta de norma pode levar meses, ou mesmo anos até a 66 
aprovação final, razão pela qual disse ser muito importante que os Conselheiros que têm contatos 67 
com suas bases em seus Estados incentivem a participação nas audiências públicas, sendo esse 68 
um momento muito importante para que o profissional possa influenciar na proposta de norma, 69 
vez que depois de emitida deve ser cumprida. Falou que existe o processo de revisão de norma, 70 
mas leva muito tempo para uma norma já aprovada ser revisada e que o momento de contribuir é 71 
na audiência pública, onde a responsabilidade é compartilhada e o profissional pode manifestar-72 
se. A Presidente, Carla Cristina Tasso, comentou que sempre que recebe uma proposta em 73 
audiência pública compartilha em seus grupos e perguntou se a Norma de Auditoria 74 
Governamental que está para ser emitida teve a participação de outros órgãos de fiscalização. O 75 
Vice-Presidente Técnico do CFC, Contador Idésio Coelho, informou que existe um acordo de 76 
Cooperação Técnica entre o CFC e o Instituto Ruy Barbosa - IRB e a Associação dos Membros dos 77 
Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON, que contam com a participação de Conselheiros e 78 
Auditores dos Tribunais de Contas, porém, a adoção de norma pelos Tribunais de Contas passa 79 
por um processo de convencimento. Relatou que durante a audiência pública houve 80 
manifestações de rejeição por parte de alguns auditores, mas não por parte das lideranças dos 81 
Tribunais Estaduais e que na elaboração da Norma participaram alguns Conselheiros de Tribunais 82 
Estaduais. Falou que o Espírito Santo sempre foi um Estado líder no processo de prestação de 83 
contas públicas e talvez seja um Estado que possa ajudar nesse processo de adoção da 84 
Contabilidade Financeira, ressaltando que não estava falando da Contabilidade Operacional, mas 85 
sim de Auditoria Financeira. Relatou que a Auditoria Financeira não é feita de forma padronizada 86 
em todos os Municípios e Estados no Brasil e que existem Tribunais de Contas que exercem a 87 
fiscalização com foco na Auditoria Operacional e as contas não recebem o mesmo cuidado. A 88 
Presidente, Carla Cristina Tasso, informou acerca da existência da Vice-Presidência de Política 89 
Institucional do CRCES e perguntou se seria oportuno contatar os Conselheiros do Tribunal de 90 
Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES e a Associação dos Municípios do Espírito Santo - 91 
AMUNES abordando a nova Norma.  O Vice-Presidente Técnico do CFC, Contador Idésio Coelho, 92 
informou que no Projeto da Norma consta a justificativa de sua importância e a Organização 93 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI, organismo internacional 94 
responsável por auditoria governamental, recomendou a adoção em bloco das Normas emitidas 95 
pelo Conselho Internacional de Asseguração e Auditoria, o que antes era feito através de normas 96 
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específicas da INTOSAI, normas existentes no setor privado. Informou que o Ministro do Tribunal 97 
de Contas da União - TCU, José Augusto Ribeiro Nardes, assumirá a presidência da INTOSAI, o que 98 
tornará o momento muito favorável para a aplicação da Norma. A Presidente, Carla Cristina 99 
Tasso, pediu mais detalhes sobre a norma para poder contribuir com a divulgação e propagação 100 
junto aos Governos do Estadual e Municipais. O Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina, 101 
Reinaldo Marques, informou que no período da pandemia foi realizado um levantamento junto 102 
aos Órgãos Públicos, principalmente os de Auditoria e Controle Interno, e verificou-se que grande 103 
parte dos profissionais ligados às referidas áreas não têm formação em contabilidade e os que são 104 
formados não possuem registro no Conselho. Sobre esse fato indagou acerca da opinião do Vice-105 
Presidente Técnico do CFC, Contador Idésio Coelho, tendo este respondido que os editais dos 106 
concursos exigem a formação acadêmica, mas não exigem o registro. Que foi pensado em 107 
mencionar isso na Norma, mas se entendeu prudente não fazer essa abordagem porque ela é 108 
muito mais abrangente, entretanto, em seu entendimento deveriam sim ser profissionais 109 
devidamente registrados, o que também entende que deva ser estendido para a Academia. Ainda 110 
fez destaque à Resolução CFC nº 560/1983, que trata de questões específicas e compartilhadas 111 
com outras profissões e que é muito antiga e está desatualizada. Ressaltou que a profissão 112 
evoluiu, novas atividades surgiram, outras desapareceram, portanto, será feita uma atualização 113 
da Norma e antes da aprovação será realizada uma consulta reservada aos Conselhos Regionais, 114 
motivo pelo qual sugeriu que os Conselheiros comecem logo a análise, devido ao fato do processo 115 
de consulta restrita ser muito curto e o CFC pretender aprovar sua atualização ainda em 2020, 116 
pois o ano seguinte não permite por ser ano de eleições. A Presidente, Carla Cristina Tasso, 117 
sugeriu ao Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina, Reinaldo Marques, organizar um 118 
arrazoado de ideias para apresentar ao CFC, comunicando ainda da constituição de um Grupo de 119 
Trabalho de Estudos Tributários focado em SPED, juntamente com a Ordem dos Advogados do 120 
Brasil - OAB/ES e outros Órgãos Públicos, bem como que as sugestões fossem encaminhadas para 121 
a Vice-Presidência Técnica do CFC. O Conselheiro Mário Zan Barros indagou acerca da 122 
conveniência ou não das Associações e Sindicatos encamparem o debate sobre da 123 
obrigatoriedade da formação profissional e registro no Conselho Regional de Contabilidade para 124 
determinadas funções de auditoria e controle interno. O Vice-Presidente Técnico do CFC, 125 
Contador Idésio Coelho, disse que a postura deve ser a de defender a profissão regulamentada, 126 
porque se o profissional não é habilitado ele não presta um serviço de qualidade, sugerindo que 127 
os Vice-Presidentes de Política Institucional dos Regionais organizem uma reunião com o Vice-128 
Presidente de Política Institucional do CFC, Contador Joaquim de Alencar Bezerra Filho, para 129 
debaterem mais profundamente esse tema, estabelecendo uma estratégia de ação. A Presidente, 130 
Carla Cristina Tasso, agradeceu a participação do Vice-Presidente Técnico do CFC, Contador Idésio 131 
Coelho, o qual também agradeceu pela oportunidade e colocou-se à disposição, oportunidade em 132 
que elogiou a responsabilidade do Estado do Espírito Santo com as contas públicas. IV – 133 
EXPEDIENTE: 4.1 – Correspondências: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que o Relatório 134 
de Correspondências foi encaminhado previamente aos Conselheiros e encontra-se à disposição 135 
para vista de quaisquer documentos. 4.2 – Representações: a Presidente, Carla Cristina Tasso, 136 
informou que o Relatório de Representações foi encaminhado aos Conselheiros e Delegados e as 137 
informações já constam do Portal da Transparência. 4.3 – Contratações em Geral - Licitações em 138 
andamento/Contratos vigentes: a Presidente, Carla Cristina Tasso, apresentou um panorama 139 
geral sobre contratos vigentes e licitações que se encontram em andamento, dando destaque à 140 
aquisição das cadeiras, cujo pregão foi realizado na data de hoje. 4.4 – Reforma dos 20º e 21º 141 
andares do Ed. AMES: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou entregou as chaves do imóvel 142 
para a Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB e que o 143 
Conselho já comunicou ao Condomínio do Edifício Ames para entregar a cobrança do valor do 144 
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condomínio e a conta de energia elétrica ao novo inquilino, bem como que receberá o valor do 145 
aluguel, pois o contrato está em vigência. Ressaltou que todo esse processo iniciou-se na Gestão 146 
do então Presidente Roberto Schulze, porém somente foi concluído nesta Gestão. 4.5 – Convênio 147 
com a SEJUS: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que assinou Convênio com a Secretaria 148 
de Estado da Justiça - SEJUS, que disponibilizará dois apenados para trabalhar na Sede do CRCES 149 
executando serviços de limpeza, conservação e manutenção, salientando que o valor a ser gasto 150 
com os mesmos é muito inferior ao que se pagaria numa contratação particular. 4.6 – Leilão de 151 
veículos: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que o leilão será realizado no próximo dia 1º 152 
de outubro e todas as informações já estão no “site” do CRCES. 4.7 – Programação de Eventos: a 153 
Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que a programação dos eventos foi encaminhada a 154 
todos e que amanhã serão gravadas várias palestras para o evento “Auditoria em Foco”, as quais 155 
serão transmitidas de 29 de setembro a 13 de outubro e valerão pontos para atender à exigência 156 
do CFC. Disse ainda que estão disponibilizados vários eventos no “site” do CRCES em plataforma 157 
“Webinar”, também pontuados. 4.8 – Plano de Trabalho-PT e Plano Anual de Contratação-158 
PAC/2021: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que devido ao fato do CRCES ser 159 
fiscalizado pelo TCU é obrigatória a elaboração de um Plano de Trabalho e um Plano Anual de 160 
Contratação de Serviços e Compra de Materiais. Relatou que tais Planos foram elaborados pelas 161 
Vice-Presidências, juntamente com os respectivos funcionários de cada área e na última reunião 162 
com os Chefes de Setores, Assessoria Jurídica e Assessoria de Comunicação foram feitos os 163 
ajustes finais. Salientou que se trabalhou com previsão de redução da arrecadação em torno de 164 
R$ 600 mil, o que representa um impacto muito forte no orçamento e também se buscou o 165 
enquadramento no limite de gastos com mão de obra estabelecido pelo CFC. Acrescentou que 166 
falta apenas estruturação do processo por parte do Controle Interno e seu envio para análise do 167 
CFC até final de setembro. Lembrou ainda que o Plano de Trabalho será oportunamente 168 
encaminhado aos Conselheiros para apreciação e aprovação na Reunião Plenária de outubro. 4.9 169 
– Remanejamento de Pessoal: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou sobre a troca que fez 170 
nas Chefias, nomeando a funcionária Soleane Souza de Oliveira Viana para a função gratificada de 171 
Chefe do Setor de Contabilidade que, consequentemente, assumiu a responsabilidade técnica 172 
pela Contabilidade do CRCES e o funcionário Paulo Henrique Amaral Rody, para a função 173 
gratificada de Gerente de Controle Interno. 4.10 – “Briefing” da reunião de Chefes de Setor: a 174 
Presidente, Carla Cristina Tasso, relatou que a reunião teve foco no Plano de Trabalho e na 175 
alteração do Plano de Cargos e Salários. 4.11 – Setor Jurídico - situação das execuções: o Dr. 176 
Leonardo Gonoring Gonçalves Simon falou sobre as execuções fiscais e o trabalho de cobranças 177 
judiciais, atualizando os valores arrecadados relativos ao mês de agosto. 4.12 – Plano de Cargos e 178 
Salários: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que a minuta de Resolução com as 179 
modificações sugeridas foi enviada com antecedência para análise e consideração dos 180 
Conselheiros e solicitou que gostaria da atenção especial de todos na metodologia de crescimento 181 
horizontal dos colaboradores do CRCES, nas medidas de avaliação, na periodicidade e no índice. 182 
Informou que a minuta de Resolução será apreciada e aprovada na reunião de Conselho Diretor 183 
do dia 13 de outubro, portanto, as sugestões poderão ser enviadas antes dessa data. V – ORDEM 184 
DO DIA: 5.1 – Ata da 1617ª Reunião Plenária: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que a 185 
Ata da 1617ª Reunião Plenária, realizada em 18 de outubro de 2020, foi enviada antecipadamente 186 
aos Conselheiros e como não houve proposta de alteração foi aprovada por unanimidade. Em 187 
seguida, submeteu ao Plenário e obteve a homologação das Atas das Reuniões Ordinárias das 188 
seguintes Câmaras: 5.2 – Câmara de Controle Interno - CCI nº 173; 5.3– Câmara de Registro - CR 189 
nº 449; 5.4 – Tribunal Regional de Ética e Disciplina - TRED nº 256; 5.5 – Balancete de 190 
agosto/2020: a Presidente, Carla Cristina Tasso, apresentou o Balancete referente ao mês de 191 
agosto de 2020, aprovado previamente na Câmara de Controle Interno, mostrando que a Receita 192 
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prevista de R$ 6,3 milhões foi acrescida de R$ 2 milhões em razão do superávit apurado na Gestão 193 
do Ex-Presidente Roberto Schulze e da previsão do auxílio do CFC para execução das obras de 194 
reforma do imóvel do Ed. Ames e da instalação do Sistema de Energia Fotovoltaica. Destacou que 195 
foi realizado 67% da Receita Corrente prevista e executado 59% das Despesas Correntes, o que 196 
assegurou um resultado positivo de R$ 717 mil. Informou que as Contas de Capital apresentaram 197 
resultado negativo de R$ 507 mil, isto porque ainda falta receber o auxílio do CFC de parte do 198 
custo da obra do Ed Ames e do custo do investimento em energia fotovoltaica e em tecnologia. 199 
Apresentou o Resultado Positivo Patrimonial de R$ 2,025 milhões e Financeiro de R$ 979 mil, 200 
sendo que o Saldo Patrimonial ficou em R$ 10,964 milhões. A Presidente, Carla Cristina Tasso, 201 
reafirmou que mesmo com a pandemia está conseguindo manter saldos positivos, sendo que 202 
apenas Resultado de Capital está com déficit. Após as discussões a Presidente, Carla Cristina 203 
Tasso, colocou o Balancete de agosto/2020 em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 204 
5.6 – Homologação da indicação do Delegado para a Delegacia de Linhares: a Presidente, Carla 205 
Cristina Tasso, relatou que em conformidade com o processo de seleção feito segundo a 206 
Resolução 417/2020 foi aprovado pelo Conselho Diretor, com vistas à homologação do Plenário, a 207 
candidatura do Contador Glaciomar Grassi para assumir a Delegacia de Linhares. Na 208 
oportunidade, a Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional, Ana Rita Nico Hartuique, 209 
comentou que o profissional é muito competente, conhecido e respeitado na região. Não 210 
havendo quaisquer manifestações contrárias a indicação do Contador Glaciomar Grassi para a 211 
função de Delegado da Delegacia do CRCES em Linhares foi submetida à apreciação do Plenário 212 
tendo sido aprovada por unanimidade. 6 – A Presidente, Contadora Carla Cristina Tasso, 213 
informou que já foram encaminhados os ofícios para as Autoridades Públicas da região de cada 214 
Delegacia comunicando sua existência, jurisdição e respectivos titulares na função de Delegados 215 
representantes do CRCES, o que será também comunicado a todos os profissionais. A Presidente, 216 
Carla Cristina Tasso, comunicou que entrará em vigor a Portaria que cria o Grupo de Trabalho de 217 
Estudos Tributários, o qual será coordenado pela Conselheira Renata Santana Santos, 218 
comentando que está muito confiante que esse Grupo trará grande contribuição para o Sistema 219 
CFC/CRCs. 7 – O Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina, Contador Reinaldo Marques, 220 
informou que em setembro não realizou as reuniões das Câmaras de Fiscalização e de Ética e 221 
Disciplina pela ausência de processo para serem julgados, entretanto, em outubro fará reunião 222 
em data distinta da Reunião Plenária, quando serão apreciados muitos processos. Na 223 
oportunidade solicitou aos Conselheiros para procurarem o Chefe da Fiscalização, Rodrigo dos 224 
Santos Sanz para retirarem os processos a serem relatados, vez que o CRCES não mais tem 225 
motorista à disposição, portanto, não tem como entregar os processos aos Conselheiros. 226 
Informou que da mesma forma o TRED terá 15 processos para julgamento, e necessitará de 227 
horário estendido para sua realização. Salientou que serão muitos processos distribuídos para 228 
poucos Conselheiros, pois está evitando convocar os Conselheiros Suplentes, atendendo assim ao 229 
que determina o TCU. Disse que enquanto as reuniões forem virtuais os Conselheiros Suplentes 230 
poderão colaborar mais, entretanto, voltando à forma presencial, a participação dos mesmos 231 
estará condicionada à ausência do Conselheiro Efetivo. A Presidente, Carla Cristina Tasso, sugeriu 232 
pensar na realização de reunião híbrida. Dando sequência, o Vice-Presidente Reinaldo Marques 233 
apresentou os índices correspondentes ao Projeto 2001 - Fiscalização das Organizações Contábeis 234 
e dos Profissionais informando que várias ações já ultrapassaram a previsão e as que ainda não 235 
alcançaram a quantidade prevista, até o final do ano estarão com as metas cumpridas. Informou 236 
que oficiou o CFC comunicando a redução de metas em razão da redução do quadro de fiscais. Em 237 
relação ao Projeto 2002 – Fiscalização das Empresas Não Contábeis, relatou que foi realizado 238 
durante o período da pandemia através de pesquisas nos “sites” das Instituições, o que lhe 239 
permitiu ficar mais próximo da meta prevista. Comunicou a conclusão dos Acordos de Cooperação 240 
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Técnica com as Prefeituras Municipais de Vila Velha, Vitória, Serra e Viana. Comunicou ainda que 241 
foram gravadas 6 “lives”, sendo que 5 foram realizadas em conjunto com o Setor de 242 
Desenvolvimento Profissional. Finalizando agradeceu à Vice-Presidente de Desenvolvimento 243 
Profissional e sua equipe pela boa parceria, assim como ao Chefe do Setor de Fiscalização, 244 
Rodrigo dos Santos Sanz pelo trabalho desenvolvido.  8 – O Vice-Presidente de Controle Interno, 245 
Contador Gustavo da Silva Miranda, apresentou o Relatório do Controle Interno até o mês de 246 
agosto, ressaltando a queda na quantidade de Registro de Profissionais e um ligeiro aumento no 247 
Registro de Organizações. Em relação à inadimplência observou uma pequena redução, porém de 248 
extrema relevância em face do momento de pandemia. Já no acompanhamento mês a mês 249 
observou aumento da inadimplência em agosto, porém registrou que o vencimento da anuidade 250 
foi prorrogado até 31 de julho de 2020, ainda assim observou leve queda em relação a 2019. 251 
Destacou a redução na arrecadação da receita comparando a 2019, entretanto sem grande 252 
relevância. Acompanhando a evolução da Receita e da Despesa, constatou que ambas tiveram 253 
queda, o que mostrou equilíbrio entre as contas. Apresentou o Controle de Receita de Capital a 254 
receber do CFC, sendo que em agosto o CRCES recebeu R$ 800 mil referente ao auxílio para as 255 
obras de reformas do imóvel do Ed. Ames, R$ 100 mil correspondente a 50% do valor aplicado na 256 
aquisição de equipamentos para melhoria do parque tecnológico e além de R$ 225 mil relativos 257 
ao custo de implantação do Sistema Gerador de Energia Fotovoltaica e outras pequenas despesas. 258 
Disse que o Índice de Investimento passou de 21% em 2019 para 78% em 2020. Relatou que 259 
devido ao ataque cibernético ao CFC os serviços ao cidadão ficaram prejudicados, entretanto, 260 
algumas funcionalidades como a denúncia anônima, retornaram em setembro. Informou ainda 261 
que a equipe está trabalhando para inclusão de dados dos últimos 5 anos no Portal da 262 
Transparência, mas que execução orçamentária, pagamentos efetuados, licitações, contratos, 263 
diárias e passagens já estão disponíveis. 9 – A Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional, 264 
Contadora Ana Rita Nico Hartuique, informou sobre as palestras com pontuação autorizada pelo 265 
CFC e sobre a realização da reunião da Comissão de Coordenadores de Cursos de Ciências 266 
Contábeis, coordenada pelo Conselheiro Sérgio Augusto Vieira, em que foram fixadas metas para 267 
monitorar as instituições de ensino, criação de “e-mail” institucional, realização de palestra sobre 268 
educação tributária, juntamente com a Receita Federal, e outra com o Frankling Correia em 269 
parceria com a Comissão de Contabilidade Pública. Falou ainda da ideia de lançar o Projeto “Fale 270 
com o Especialista” que consiste em ter profissional capacitado para tirar as dúvidas relativas à 271 
Contabilidade Pública. Informou que a Comissão da Mulher Profissional da Contabilidade e a 272 
Comissão de Jovens Lideranças estão sofrendo alterações em sua composição. Sobre o Projeto 273 
3014 - Promover a Educação Continuada, informou que as ações “Oficina de Estudo”, “Oficina do 274 
Saber” e “Café com Contabilista” foram canceladas devido à pandemia. A Presidente, Carla 275 
Cristina Tasso, complementou informando que os eventos presenciais foram substituídos pelas 276 
“lives”, tendo sido realizadas 29 das 30 “lives” programadas para o Setor Privado e 1 dentre as 3 277 
programadas para o Setor Público, sendo que as outras duas já estão programadas, bem como 7 278 
das 16 previstas para as Associações. Observou que o Convênio com as Associações foi encerrado 279 
e, por consequência, não será cumprida a meta Relatou ainda que as visualizações e avaliações 280 
das “lives” ultrapassaram as previsões. A Presidente, Carla Cristina Tasso, ressaltou a participação 281 
de profissionais de outros Estados nas “lives” oferecidas pelo CRCES, entendendo ser uma 282 
conquista do Regional e aproveitou a oportunidade para agradecer aos profissionais e aos 283 
Conselheiros que estão ministrando as palestras.  10 – O Vice-Presidente de Registro, Contador 284 
Carlos Darlan Patil apresentou o Projeto 1001 – Registro de Profissionais e Organizações 285 
Contábeis, informando ter atingido 78% da meta para registro de novos profissionais e 69% para 286 
registro de Organizações Contábeis, com 83% dos processos julgados. Relatou que devido à 287 
pandemia da Covid-19 não foram realizadas várias ações previstas, tais como: solenidade de 288 
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entrega de carteiras profissionais, visitas, palestras para incentivo ao registro, premiação com 289 
mérito acadêmico e homenagem a profissionais com mais de 71 anos. Informou que o índice de 290 
evolução de profissionais ativos variou negativamente em razão da redução do número de 291 
profissionais registrados. Informou ainda que irá organizar um curso, juntamente com o Chefe do 292 
Setor de Atendimento, Registro e Cobrança, Eduardo Darós Fonseca, para instruir os Conselheiros 293 
quanto às normas e procedimentos no julgamento de processos. Comunicou que a previsão é de 294 
que ainda neste ano seja realizado no exame de suficiência. 11 – O Vice-Presidente de Política 295 
Institucional, Contador Roberto Schulze, cumprimentou a todos e os parabenizou pela data 296 
comemorativa do dia do Profissional da Contabilidade, desejando que todos possam ser muito 297 
felizes na profissão e que tenham sempre um comportamento ético para honrar a profissão de 298 
Contador. Em seguida, comentou que a Vice-Presidência foi criada para estreitar os 299 
relacionamentos com as Instituições que interferem na profissão. Mencionou sobre a visita ao 300 
Deputado Estadual Luciano Manoel Machado, Presidente da Frente Parlamentar da Micro e 301 
Pequena Empresa, o que se colocou à disposição para auxiliar no que for possível e necessário, 302 
resultando em convite para participar das reuniões da Frente Parlamentar que envolve a 303 
participação de diversos atores afins. Falou sobre a reunião que teve com o Deputado Estadual 304 
Dary Alves Pagung, Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, que é 305 
uma Comissão que interessa a categoria participar, intervir, influenciar, já que os contadores têm 306 
uma posição intermediária entre consumidor, contribuinte, empresário e governo. Informou que 307 
o Deputado Estadual Dary Alves Pagung também é líder do Governo na Assembleia Legislativa, o 308 
que lhe confere o poder de influenciar na aprovação de Projetos de Lei, a exemplo do Projeto da 309 
Lei 7000 de redução das multas, quando então atuou para ampliação de prazos na Lei 7000 e que 310 
ele colocou-se à disposição da categoria, destacando um assessor para manter contatos com esta 311 
Vice-Presidência e com o CRCES. Comunicou que em seu planejamento previu visita a todos os 312 
parlamentares e Secretarias que possam influenciar na atuação do profissional da contabilidade. 313 
Lembrou que sua Pasta tem a demanda de tentar articular junto aos Prefeitos o reconhecimento 314 
dos serviços prestados pelos profissionais da contabilidade e, consequentemente, melhoria do 315 
valor de sua remuneração. Comentou que o CRCES pode apoiar as Associações e os Sindicatos em 316 
manifestos sobre a obrigatoriedade de formação profissional e de registro no Conselho para os 317 
editais de concursos para serviços típicos de Contador. Por fim, falou que a entrega das chaves 318 
das salas do Ed. Ames à SEDURB foi uma conquista de todos e lembrou que desde que entrou no 319 
CRCES foi uma preocupação em como conservar as instalações e eliminar a despesa com 320 
condomínio, e quando, no ano passado, surgiu a possibilidade da locação, trabalhou com muito 321 
empenho para a fechamento desse contrato. Registrou a dedicação e empenho da funcionária 322 
Renata Mazocco Ribeiro do Nascimento, então Diretora Executiva, uma das responsáveis pela 323 
realização desse feito, salientando a dedicação do funcionário Wekson José Barbieri Mariano e do 324 
Assessor Jurídico, Dr. Leonardo Gonoring Gonçalves Simon e de toda a equipe do CRCES de um 325 
modo geral. Parabenizou a Presidente, Carla Cristina Tasso, e todos que fizeram com que esse 326 
fosse um Projeto bem sucedido. Registrou o bom relacionamento institucional que tem mantido 327 
com o CFC e acrescentou que, assim como o Espírito Santo tem cuidado das contas públicas, o 328 
CRCES também o tem, oportunidade em que agradeceu à Conselheira Simony Predrini Nunes 329 
Rátis, Vice-Presidente de Controle Interno em sua Gestão, ao Conselheiro Carlos Darlan Patil que 330 
assumiu o Controle Interno por um período, aos Vice-Presidentes em sua Gestão, a saber: 331 
Conselheira Paula Nazareth Koehler, Reinaldo Marques, Roney Guimaraes Pereira, Carla Cristina 332 
Tasso, à época Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional e aos demais Conselheiros 333 
efetivos e suplentes que sempre o apoiaram e assumiram conjuntamente a responsabilidade. 334 
Ressaltou que todos são vitoriosos e responsáveis por esse processo e que todos assumiram o 335 
desafio que não só eliminou a despesa com o condomínio, como também gerou a receita com o 336 
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aluguel, além de possibilitar as obras de recuperação da antiga Sede do CRCES, traduzindo-se 337 
numa satisfação muito grande para toda a Classe Contábil do Estado, que agora tem seu 338 
patrimônio mais valorizado, sem contar a valorização do Centro de Vitória. Na oportunidade a 339 
Presidente, Carla Cristina Tasso, registrou que as contas da Gestão do Ex-Presidente Roberto 340 
Schulze foram aprovadas sem ressalvas pelo CFC e com elogios em relação à prestação de contas, 341 
assim como ao Relato Integrado. O Vice-Presidente de Política Institucional, Roberto Schulze, 342 
parabenizou a todos pela aprovação das contas, o que não foi esforço exclusivo do Presidente, 343 
mas de todo o Conselho. Na oportunidade a Presidente, Carla Cristina Tasso, agradeceu ao 344 
Presidente do Conselho Regional de Contabilidade d do Estado de Sergipe - CRCSE que 345 
presenteou o CRCES com um exemplar da obra “Mapa Estratégico do Profissional da 346 
Contabilidade” em que realizado um trabalho com análise de “SWOT” muito importante para o 347 
empresário da área contábil. Disse que irá solicitar ao CRCSE a versão “digital”, se existir, para 348 
disponibilizar para todos. Informou que o CRCES já está atendendo ao público, de 8 às 15 horas, 349 
porque os funcionários estão trabalhando em horário reduzido por causa do transporte coletivo. 350 
Por fim, convidou a todos para participarem do “Talk Show” em comemoração ao Dia do 351 
Contador que ocorrerá hoje, às 17 horas com o Tema “Contador do Futuro – Como Conquistar o 352 
Mercado 4.0” com a participação do Professor Antoninho Trevisan, da Trevisan Escola de 353 
Negócios e da Ex-Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Para - CRCPA e 354 
atual Conselheira do CFC, Contadora Ticiane Lima dos Santos. Que antes, às 16 horas, haverá um 355 
evento com a participação do Ex-Presidente deste CRCES, Contador João Alfredo de Souza Ramos. 356 
VI – CONSIDERAÇÕES GERAIS: a Conselheira, Contadora Tamires Endringer Zorzal agradeceu a 357 
todos por tantas informações e os parabenizou pelo sucesso das ações do CRCES, dizendo ser um 358 
prazer estar com todos e que está ansiosa por encontrá-los presencialmente. Os Conselheiros 359 
Contador Miguel dos Santos Costa e Contadora Paula Nazareth Koehler falaram da satisfação em 360 
fazer parte do CRCES. Os Conselheiros, Contador Mário Zan Barros, Contadora Simoni Pedrini 361 
Nunes Rátis, Contador Walterleno Maifrede Noronha, Contador Edimarcos Luchi, Contador 362 
Maurílio Correia Santana e os Delegados, Contador José Carlos Bravo Alvarez Júnior e Contador 363 
Diomar Vazzoler parabenizaram a todos pela passagem da data comemorativa em homenagem 364 
ao Contador. A Conselheira, Contadora Raquel Cristina Nicolau Barbosa agradeceu por fazer parte 365 
do Plenário e participar da reunião sempre com muito conteúdo, bem como agradeceu a todos, 366 
especialmente à Presidente, Carla Cristina Tasso, por compartilharem tanto conhecimento e 367 
parabenizou a todos pelo Dia do Contador, ressaltando a profissão que tanto lhe tem 368 
proporcionado. O Conselheiro, Contador Augusto Sérgio Vieira parabenizou todos os contadores e 369 
que é grande a satisfação de fazer parte do CRCES, reconhecendo a grande quantidade de 370 
projetos que são executados em benefício da Classe Contábil. A Conselheira, Contadora Mônica 371 
Fernanda Santos Porto Pires desejou um feliz Dia do Contador para todos, inclusive que estão 372 
assistindo pelo “YouTube”, e fez uma reflexão sobre como os contadores foram protagonistas 373 
neste ano. Que com as reuniões virtuais a participação pode ser ampliada. Que com a quantidade 374 
de cursos oferecidos e o grande número de participantes o profissional da contabilidade pode 375 
mostrar todo seu protagonismo, como são essenciais, como são importantes para o bom 376 
funcionamento das empresas. Disse se sentir muito feliz por ser contadora, por ter recebido os 377 
agradecimentos dos empresários por auxiliá-los nesse momento tão difícil para todos. Salientou 378 
que os contadores tornaram-se muito mais fortes e parabenizou a todos, em especial à 379 
Presidente, Carla Cristina Tasso, destacando que esta é uma Gestão diferenciada. O Conselheiro, 380 
Técnico em Contabilidade Rodrigo Sangali agradeceu e informou que estará ministrando a aula 381 
inaugural na Faculdade Novo Milênio representando o CRCES e que na próxima quinta-feira 382 
tomará posse no Conselho de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Vila Velha, 383 
representando a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo. A Delegada Letícia de 384 
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Lurdes Soares Bastos parabenizou a todos e agradeceu pelo Projeto Conhecer e Evoluir que está 385 
acontecendo em São Mateus, registrando que a participação dos Conselheiros Rodrigo Sangali e 386 
Paula Antonela Vieira Pinto foi um sucesso. Disse que é muito bom fazer parte desse grupo. A 387 
Presidente, Carla Cristina Tasso, comunicou que estará fazendo uma palestra hoje, às 19h, na 388 
Faculdade FACACCI, de Cachoeiro de Itapemirim, com o tema “Contador do Futuro - Pronto para 389 
os Desafios Atuais” e amanhã, no Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, com o 390 
tema “Você Está Preparado para o Novo?”, ambas em comemoração ao Dia do Contador. 391 
Registrou que todos os Conselheiros, Delegados, Membros de Comissões, de Associações, de 392 
Sindicatos exercem um trabalho voluntário em prol da Classe Contábil, parabenizando todos os 393 
Profissionais da Contabilidade pelo dia de hoje e desejando a todos uma ótima semana. VII – 394 
ENCERRAMENTO: a Presidente, Carla Cristina Tasso, agradeceu a presença de todos e confirmou 395 
a realização da próxima reunião plenária em outubro. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 396 
Sessão cuja Ata segue assinada pelos Conselheiros abaixo subscritos. 397 
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