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ATA DA 1620ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO 1 
SANTO, REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2020. 2 
Início: 14 horas.......................................................................................................................................... 3 
Conselheiros efetivos presentes: Contadores: Carla Cristina Tasso (presencial), Ana Rita Nico 4 

Hartuique, Carlos Darlan Patil, Gustavo da Silva Miranda, Mário Zan Barros, Miguel dos Santos 5 

Costa, Mônica Fernanda Santos Porto Pires, Paula Nazareth Koehler, Raquel Cristina Nicolau 6 

Barbosa, Reinaldo Marques, Roberto Schulze, Roney Guimarães Pereira, Simony Pedrini Nunes Rátis 7 

e os Técnicos em Contabilidade: Clair Martins da Silva e Rodrigo Sangali (todos online)........................  8 

Ausência justificada: não houve ocorrência............................................................................................. 9 

Ausência não justificada: não houve ocorrência...................................................................................... 10 
Outras presenças: Sr. Rogélio Pegoretti Caetano Amorim, Secretário de Fazenda do Estado do 11 

Espírito Santo, Contador Joaquim de Alencar Bezerra Filho, Vice-Presidente de Política Institucional 12 

do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e Contador Haroldo Santos Filho, Conselheiro do CFC; 13 

Conselheiros Suplentes: Contadores Edimarcos Luchi, Maurílio Correia Santana e Renata Santana 14 

Santos; Delegados: Contadores: Diomar Vazzoler, de Venda Nova do Imigrante, José Carlos Bravo 15 

Alvarez Júnior, de Alegre, Letícia de Lurdes Soares Bastos, de São Mateus, Sócrates Rocha Ramos, de 16 

Colatina e o Técnico em Contabilidade: Ednilson Antônio Zotelle, de Nova Venécia (todos online) e o 17 

Diretor Executivo, Jorge Tadeu Laranja (presencial)................................................................................. 18 

I – MENSAGEM DO DIA: não houve. II – AUSÊNCIAS: não houve. III – PROJETO MÃOS DADAS: após 19 
cumprimentar a todos a Presidente, Carla Cristina Tasso, iniciou a reunião às 14 horas, informou que 20 
esta é a quarta Sessão Plenária transmitida ao vivo pelo canal do CRCES no “YouTube”, e que e que 21 
será realizada por videoconferência, através da ferramenta “Zoom”, mas também estará aberto um 22 
“Chat” para quem desejar fazer alguma pergunta. Dando continuidade ao Projeto Mãos Dadas, a 23 
Presidente, Carla Cristina Tasso, convidou o Vice-Presidente de Política Institucional do CFC, 24 
Contador Joaquim de Alencar Bezerra Filho para fazer uso da palavra e compartilhar sua experiência 25 
frente à Pasta. 3.1 – O Vice-Presidente de Política Institucional do CFC, Contador Joaquim de 26 
Alencar Bezerra Filho, após cumprimentar a todos, falou de sua trajetória dentro do Sistema 27 
CFC/CRCs desde quando era estudante, fazendo parte da Comissão de Estudantes, até os dias de 28 
hoje na condição de Vice-Presidente de Política Institucional. Disse que a Vice-Presidência de Política 29 
Institucional está mais fortalecida devido à atuação direta do Conselheiro Haroldo Santos Filho, 30 
Coordenador Adjunto da Pasta. Ressaltou que na Vice-Presidência de Política Institucional circulam 31 
os principais projetos que envolvem a imagem da Classe Contábil e a atuação institucional do 32 
profissional da contabilidade e do Sistema CFC/CRCs na sociedade, bem como que todos os projetos 33 
sociais que o CFC desenvolve estão sob a coordenação de sua Pasta, incluindo o Programa do 34 
Voluntariado da Classe Contábil que hoje possui mais de 10.000 voluntários em todo o Brasil. 35 
Informou que o CFC é o único Conselho de Classe que apoia e incentiva o voluntariado no trabalho 36 
em prol da sociedade em todo o Brasil, sendo uma das linhas de atuação o Projeto CFC Jovem, 37 
instituído nos 27 Estados e do qual se orgulha de ser um dos fomentadores. Também falou que o CFC 38 
Jovem é uma referência internacional e que a International Federation of Accountants - IFAC 39 
articulou e aprimorou a interlocução, a discussão do movimento Jovens da Profissão no mundo em 40 
80 países e que o fruto desse projeto revela uma profissão desbravadora composta de 36% de 41 
profissionais que tem até 35 anos de idade, uma profissão onde existem lideranças jovens 42 
contribuindo em todos os Estados brasileiros. Também falou do Projeto CFC Mulher que surgiu para 43 
fomentar a participação feminina na Classe Contábil, para tratar da elevação da participação da 44 
mulher contadora e que à época de sua criação elas representavam menos que 30% do total dos 45 
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registros e hoje representam mais de 52%, sendo que muitas delas presidem e são fomentadoras do 46 
processo de empreendedorismo da Classe Contábil, e que com certeza esse Projeto atualmente 47 
contribui para mostrar o empoderamento feminino e a participação política da mulher. Informou que 48 
outro Projeto muito importante decorre da parceria com o Tribunal Superior Eleitoral - TSE e refere-49 
se ao Projeto de Prestação de Contas Eleitoral, hoje coordenado pelo Conselheiro Haroldo Santo 50 
Filho, cuja finalidade é capacitar 30.000 profissionais a cada eleição, com a responsabilidade de levar 51 
à sociedade uma reflexão acerca da importância das prestações de contas dentro dos princípios da 52 
contabilidade, da importância de se estimular o controle social, portanto, da importância em mostrar 53 
para a sociedade essa conquista da Classe Contábil em tornar-se a protagonista em um processo de 54 
cidadania. Comentou que além dos projetos citados, ainda há o relacionamento internacional da 55 
Classe Contábil do Brasil com os organismos internacionais, dentre os quais destacou: “Grupo 56 
Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera - GLENIF”, organismo integrado 57 
por entidades emissoras de normas contábeis de 17 países da América Latina; “Comité de 58 
Integración Latino Europa-América - CILEA”, associação que agrupa organizações de profissionais de 59 
ciências econômicas e contábeis de países europeus e americanos de origem latina que representa 60 
em seu conjunto mais de um milhão de profissionais e possui importância muito grande no processo 61 
harmônico de normatização internacional; e “Asociación Interamericana de Contabilidad - AIC”, 62 
composta por 21 países das Américas e atualmente presidida por uma brasileira, a Contadora Maria 63 
Clara Cavalcante Bugarim. Também relatou que um dos grandes pilares de sua Vice-Presidência é o 64 
relacionamento direto com os poderes constituídos, tais como: Presidência da República, Casa Civil, 65 
Ministério da Fazenda, Ministério da Educação, Ministério da Mulher, com o qual desenvolve 66 
importante parceria via o Programa do Voluntariado da Classe Contábil, sobretudo no incentivo à 67 
arrecadação para o Fundo do Idoso e Receita Federal. Salientou que em momentos importantes o 68 
Governo Federal precisou do Conselho Federal de Contabilidade - CFC para poder harmonizar e 69 
disseminar junto à Classe Contábil as mudanças que o País enfrentou, sobretudo na economia, 70 
especialmente as mudanças relacionadas à Receita Federal, ao e-social, às questões trabalhistas, ao 71 
sistema tributário. Informou que no Dia do Profissional da Contabilidade o Ministro da Economia, Dr. 72 
Paulo Roberto Nunes Guedes, escreveu uma carta falando de sua importância da Classe Contábil 73 
para a economia, mostrando o reconhecimento do Poder Executivo por todo trabalho que ela tem 74 
desenvolvido. Informou ainda que mantém contato regular com tais Órgãos, assim como o Poder 75 
Legislativo, objetivando acompanhar os Projetos de Lei, discutindo o que é importante e destacando 76 
cada vez mais o papel do profissional da contabilidade para o sustento da economia e da 77 
manutenção do emprego. Destacou que o CFC acompanha diretamente mais de 300 Projetos de Lei 78 
na área tributária e tem tido uma participação efetiva na elaboração do Novo Código Comercial, 79 
salientando que o Conselheiro Haroldo Santos Filho faz parte da Comissão que assessora a Câmara 80 
dos Deputados no Projeto de Reforma Tributária. Relatou que o CFC é convocado constantemente 81 
para participar de Comissões Técnicas, de audiências públicas e que teve um papel decisivo no 82 
processo de reformulação da Lei 4.320/1964 e da Lei Complementar 101/2000. Ressaltou que com o 83 
Poder Judiciário não é diferente e que mantém excelente relacionamento com o Supremo Tribunal 84 
Federal - STF, com o Superior Tribunal de Justiça - STJ, com o Tribunal Superior do Trabalho - TST, 85 
assim como com o Conselho Nacional de Justiça - CNJ o qual tem sido parceiro no cadastro pericial. 86 
Declarou que todo esse trabalho tem colocado o CFC como protagonista em várias frentes, em 87 
especial com junto ao Tribunal de Contas da União - TCU. Declarou ainda que é de responsabilidade 88 
de sua Vice-Presidência o relacionamento com entidades parceiras, a saber: Serviço Brasileiro de 89 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, importante parceiro em todos os projetos que a 90 
Classe Contábil desenvolve no fomento da contabilidade para as micros e pequenas empresas; 91 
Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 92 
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Perícias, Informações e Pesquisas - FENACON; Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - 93 
IBRACON na área da auditoria; Academia Brasileira de Ciências Contábeis - ABRACICON e demais 94 
Academia; Fundação Brasileira de Contabilidade - FBC; Federação dos Sindicatos, dentre outras. 95 
Relatou ainda que sua Vice-Presidência mantém estreita ligação com a Ouvidoria do CFC, a qual 96 
recebe mais de 180 indicações por dia, bem como com a Área de Comunicação do CFC, que cuida 97 
dessa relação com a imprensa, da valorização da imagem institucional, da publicidade, enfim, de 98 
todas as parcerias institucionais com a imprensa escrita, falada e televisada em prol do 99 
aprimoramento da imagem do Sistema CFC/CRCs, cada vez mais respeitado e necessário à sociedade 100 
e possuindo grande peso com formador de opinião. Lembrou que atualmente a Classe Contábil 101 
brasileira é composta por mais de 530.000 profissionais, distribuída em todo o Território Nacional e 102 
cuidando de mais de 13 milhões de empresas sendo, portanto, de enorme importância na vida das 103 
pessoas, na vida da economia, no desenvolvimento do País, daí o entusiasmo e a responsabilidade da 104 
Vice-Presidência de Política Institucional. Continuando, fez um agradecimento ao Conselheiro 105 
Haroldo Santos Filho o qual dá um grande suporte para que esse trabalho seja cada vez mais 106 
reconhecido e ressaltou que o CFC é Vice-Coordenador do “Conselhão”, fórum de discussão que é 107 
coordenado pelo Conselho Federal de Administração e reúne os Conselhos de Profissões 108 
Regulamentadas, bem como que o Conselheiro Haroldo Santos Filho ocupa a Diretoria do 109 
Movimento Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral que. Ressaltou ainda que todo esse 110 
protagonismo tem feito com que a política institucional do Sistema CFC/CRCs seja representativa em 111 
voz e, sobretudo, em alcance social. Informou que o Conselho Federal de Contabilidade possui uma 112 
Comissão específica coordenada pelo Vice-Presidente Técnico, Contador Idésio da Silva Coelho Júnior 113 
e da qual o Conselheiro Haroldo Santos Filho faz parte, cuja missão baseia-se em duas linhas de 114 
atuação: a primeira, que visa a incentivar o debate social acerca das propostas existentes no 115 
Congresso Nacional sobre a Reforma Tributária e a segunda, que objetiva apresentar sugestões sob a 116 
ótica da contabilidade, das ciências contábeis para a construção de um novo modelo tributário para 117 
o Brasil, sendo que esse debate, esse um diálogo já está sendo travado com o Comitê Nacional de 118 
Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal - 119 
CONSEFAZ, com o Conselho dos Secretários Municipais, com a Comissão da Câmara dos Deputados 120 
Federais e com o próprio relator. Salientou que já esteve com o Deputado Federal Hildo Augusto da 121 
Rocha Neto, o qual lhe disse que todos os CRCs devem continuar fazendo seus movimentos e 122 
encaminhando suas ideias, suas sugestões para o CFC consolidá-la, sendo que 95% das contribuições 123 
que o CFC apresentou foram contempladas no texto final do novo Código Comercial, significando 124 
dizer que a opinião do CFC é uma opinião de validação e que o mesmo, tanto pela técnica quanto 125 
pela expertise, tem todas as condições de continuar contribuindo com o Legislativo. Na sequência a 126 
Presidente, Carla Cristina Tasso, concedeu a palavra ao Sr. Rogélio Pegoretti Caetano Amorim, 127 
Secretário de Fazenda do Estado do Espírito Santo. 3.2 – O Secretário de Fazenda do Estado do 128 
Espírito Santo, Sr. Rogélio Pegoretti Caetano Amorim, após cumprimentar a todos, falou do respeito 129 
e admiração que possui pelo CRCES, elogiando a sucessão de boas gestões. Informou que o Grupo de 130 
Trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda - GTFAZ até então foi coordenado pela Federação do 131 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo - FECOMÉRCIO, a qual fez um 132 
excelente trabalho, sendo que muitos resultados positivos são parte desse trabalho realizado por ela, 133 
mas que decidiu passar a Coordenação para o Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo-134 
CRCES dada a importância da Classe Contábil, tanto que já tem notado uma evolução do Grupo sob a 135 
condução do CRCES. Falou que, segundo sua visão, faz-se necessário que o Fisco esteja cada vez mais 136 
simplificado e que as relações entre o Fisco e o contribuinte devam ser cada vez mais simples e que 137 
já foram desenvolvidas muitas ações no sentido de desburocratizar, de reduzir obrigações, de reduzir 138 
multas, mas que pretende fazer muito mais especialmente em relação a esses tópicos. Disse que a 139 
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Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ está na fase final da assinatura de uma de operação de 140 
crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BIRD, no valor de 42 milhões de dólares. 141 
Que se trata de uma linha de crédito, chamada Pró-Fisco, a ser aplicada, exclusivamente, nos 142 
investimentos em tecnologia da informação, desburocratização e simplificação dos processos de 143 
fiscalização, o que certamente trará para o contabilista e para o contribuinte grande melhoria no 144 
relacionamento com a SEFAZ, citando o lançamento do agendamento para facilitar a interlocução 145 
com o contribuinte. Falou sobre a aprovação de concurso público para o cargo de Auditor Fiscal, com 146 
a expectativa de contratar 50 novos profissionais cuja principal função será direcionada ao retorno 147 
das atividades de fiscalização de trânsito em horário integral. Informou que não serão reativados os 148 
Postos Fiscais, porém sempre ocorrerá blitz em todas as rodovias do Estado, integradas ao cerco de 149 
segurança que está sendo contratado, ou seja, a SEFAZ está implementando uma série de ações para 150 
reduzir sonegação e desvios e evitar a concorrência desleal. Relatou que a SEFAZ passará por uma 151 
reestruturação, com vistas à redução de níveis hierárquicos de forma a possibilitar maior celeridade 152 
tanto nas decisões quanto no trabalho desenvolvido pelas turmas de julgamento, que também serão 153 
numericamente ampliadas. Em relação à implantação da Nota Premiada, disse que está sendo 154 
desenvolvido um Sistema, assim como a contratação da publicidade para em 2021. Disse ainda que 155 
esse “Sistema de Premiação” visa a incentivar o contribuinte solicitar a Nota Fiscal e indicando seu 156 
CPF, por meio do qual concorrerá a sorteios, além poder indicar uma entidade para receber um 157 
prêmio. Que com isso a SEFAZ objetiva atrair as Instituições para serem parceiras do Estado nesse 158 
projeto de conscientização do consumidor e de formação de um ambiente mais justo, mais correto, 159 
mais adequado de conduta dos contribuintes. Ressaltou que a SEFAZ tem um grande trabalho de 160 
análise e verificação dos incentivos fiscais criados pelo Estado, considerando ser melhor receber 50% 161 
de algo do que 100% de nada, e tem realizado um debate muito grande com Órgãos de Controle 162 
sobre a importância dos incentivos fiscais, tanto que foi formado um Grupo de Trabalho para avaliar 163 
a efetividade de cada um dos incentivos fiscais e decidir pela sua continuidade ou não. Disse que o 164 
Governador, José Renato Casagrande, fará um pronunciamento sobre o Plano de Retomada da 165 
Economia com várias ações e medidas a serem implementadas pelo Governo do Estado para ativar a 166 
economia e buscar a atratividade de negócios para geração de emprego e renda. Que a intenção é 167 
gerar um ambiente de negócios cada vez mais seguro e usar a boa gestão fiscal para atrair 168 
investimentos para o estado. Salientou que o Governo do Estado tem buscado melhorias na 169 
infraestrutura de ferrovias, portos e rodovias e criou um Fundo de Infraestrutura para investir até 170 
2022 acima de R$ 2 bilhões, além de outros recursos do Tesouro, Operações de Créditos e do Fundo 171 
Soberano, que já ultrapassou o saldo de R$ 400 milhões, sendo ainda que boa parte desses recursos 172 
será utilizada como investimentos em empresas. Neste caso o Governo do Estado apoia 173 
financeiramente a empresa e depois o valor retorna ao Fundo com valor superior ao inicial, o que 174 
ampliará seus recursos e, resumindo, consiste em atrair empresas para o Estado e ampliar o Fundo. 175 
Na oportunidade a Presidente, Carla Cristina Tasso, disse que se sentiu muito honrada com a 176 
responsabilidade de coordenar o GTFAZ e comentou que o CRCES entregou um rol de sugestões para 177 
melhoria do ambiente econômico em defesa de um bom mercado e um bom ambiente regulatório. 178 
Em seguida, franqueou a palavra ao Contador Haroldo Santos Filho, Conselheiro do CFC. 3.3 – O 179 
Conselheiro do CFC, Contador Haroldo Santos Filho, após cumprimentar a todos, falou sobre o 180 
Grupo de Estudo da Reforma Tributária do CFC. Relatou que até então o CFC não possuía uma linha 181 
pré-determinada para seguir acerca dos aspectos da Reforma Tributária, mas acompanhava os 182 
Projetos e observava certa confusão entre alguns deles, pelo que não parecia ser uma matéria que 183 
seria votada em 2020, porém tinha muito claro que a maioria dos Projetos trazia uma sobrecarga 184 
tributária ao prestador de serviços. Informou que quando o Grupo de Estudo da Reforma Tributária 185 
foi criado baseou-se em um trabalho desenvolvido pelo Sistema FENACON - Federação Nacional das 186 
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Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e 187 
Pesquisas que continha muitas críticas, porém agora o documento está quase concluído para ser 188 
apresentado aos parlamentares em Brasília como sugestão do CFC. Disse que de toda sorte, existe 189 
uma reforma que está ganhando força que é o Projeto “Simplifica Já”. Que esse Projeto merece a 190 
atenção do CFC, ainda que seja um assunto muito delicado que envolve muitos interesses, envolve 191 
questionamentos ao Federalismo, com o que é preciso tomar todos os cuidados para não permitir 192 
que o CFC seja atingido. Na oportunidade, a Presidente, Carla Cristina Tasso, mencionou que o Grupo 193 
de Trabalho para Assuntos Tributários do CRCES, coordenado pela Contadora Renata Santana Santos, 194 
já se reuniu e está produzindo um relatório para encaminhar sugestões ao CFC. Fazendo uso da 195 
palavra o Vice-Presidente de Política Institucional, Roberto Schulze, comentou que inspirado no 196 
trabalho desenvolvido pelos Conselheiros do CFC na área de relações institucionais, em 2019 o CRCES 197 
criou a Pasta de Políticas Institucionais que tem a honra de coordenar. Fez um “link” do trabalho de 198 
sua Pasta para o relacionamento com o Secretário de Estado da Fazenda, Rogélio Pegoretti Caetano 199 
Amorim, o qual sempre se mostrou parceiro, cuja coroação desse trabalho se deu ainda no ano 200 
passado quando iniciou as tratativas oferecendo a Coordenação do GTFAZ para o CRCES. Mencionou 201 
ainda que seu trabalho à frente da Vice-Presidência é realizar um trabalho de aproximação política 202 
que seja interessante para o Estado do Espírito Santo e para a Classe Contábil. IV – EXPEDIENTE: 4.1 203 
– Correspondências: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que o Relatório de 204 
Correspondências foi encaminhado previamente aos Conselheiros e encontra-se à disposição para 205 
vista de quaisquer documentos. 4.2 – Representações: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou 206 
que o Relatório de Representações foi encaminhado aos Conselheiros e Delegados. 4.3 – 207 
Contratações em Geral: a Presidente, Carla Cristina Tasso, apresentou um panorama geral sobre as 208 
licitações que se encontram em andamento, previstas para serem concluídas ainda em 2020 e 209 
emprenhadas em 2021, a saber: a) gravação, edição e transmissão dos eventos do CRCES – sessão de 210 
disputa agendada para o dia 04/12/2020; b) instalação de papel de parede nas salas do Plenário, 211 
salão de trabalho, sala de EaD, salas de treinamento, sala de reunião e sala do Conselho Diretor – 212 
sessão de disputa agendada para o dia 07/12/2020; c) contratação de plano de saúde para os 213 
funcionários do CRCES – sessão de disputa agendada para o dia 08/12/2020; d) contratação de 214 
elaboração dos projetos e fiscalização da reforma do auditório e construção da área de vivência do 215 
CRCES – fase de cotação de preços; e) contratação de empresa para realização das atividades 216 
operacionais relativas à Contabilidade e ao Departamento de Pessoal do CRCES – fase de cotação de 217 
preços; f) contratação de Sistema de Gestão Integrada – fase de elaboração do Termo de Referência; 218 
g) contratação de limpeza dos vidros e reforma da fachada da sede do CRCES – fase de instrução 219 
processual; h) leilão da sala no Ed. Navemar de propriedade do CRCES – fase de avaliação do imóvel; 220 
i) contratação de licenciamento para Sistema de Hiperconvergência – fase de cotação de preços. A 221 
Presidente, Carla Cristina Tasso, mencionou ainda os processos licitatórios previstos para serem 222 
iniciados e concluídos em 2021, a saber: a) implantação de Sistema de Qualidade ISO; b) aquisição de 223 
equipamentos de áudio e vídeo; c) aquisição de persianas com instalação; d) Instalação de 224 
isolamento acústico; e) contratação de software para permissão de acesso móvel seguro; f) aquisição 225 
de equipamentos de informática; g) contratação dos serviços de reforma do auditório e construção 226 
da área de vivência do CRCES; h) aquisição de cadeiras para o auditório. 4.4 – Convênio com a SEJUS: 227 
a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que hoje, 24 de novembro, com a chegada dos dois 228 
apenados que trabalharão no CRCES executando serviços de limpeza, conservação e manutenção, 229 
efetivamente iniciou-se a execução do Convênio firmado com a SEJUS. 4.5 – Leilão da sala do Ed. 230 
Navemar: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que o processo está na fase de instrução e 231 
fixação do preço mínimo para o lance inicial, sendo que segundo a empresa Patrymon Gestão 232 
Empresarial e Patrimonial, que realizou a avaliação do imóvel, o Laudo de Avaliação já está pronto, 233 
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dependendo somente do pagamento da guia de recolhimento da avaliação, taxa cobrada pelo CREA-234 
ES para a emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, que deverá ser 235 
anexada ao referido Laudo. 4.6 – Portaria CRCES nº 146/2020: a Presidente, Carla Cristina Tasso, 236 
informou sobre a criação da Comissão de Implantação da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, 237 
conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, a qual fixa critérios de transparência e para 238 
a divulgação de informações, a qual será Coordenada pelo Diretor Executivo, Jorge Tadeu Laranja, 239 
tendo o Vice-Presidente de controle Interno, Gustavo da Silva Miranda, como Coordenador Adjunto. 240 
4.7 – Setor Jurídico: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que no mês de outubro ocorreram 241 
18 (dezoito) Acordos Judiciais que representaram uma movimentação de R$ 84.525,65 e dividiram-se 242 
em: 4 (quatro) quitações à vista, num total de R$ 13.466,41; 9 (nove) parcelamentos judiciais, num 243 
montante de R$ 49.803,50; e 5 (cinco) reparcelamentos judiciais, que totalizam R$ 21.255,74. 244 
Acrescentou que mais 4 Acordos Judiciais de parcelamento foram quitados, perfazendo um valor 245 
total de R$ 11.187,86 (total parcelado), bem como que foram feitas 7(sete) transferências judiciais 246 
referentes ao Convênio BACEN-JUD para a conta do CRCES totalizando um valor de R$ 3.866,78. 4.8 e 247 
4.9 – Informativo sobre o Grupo de Trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda - GTFAZ e o Fórum 248 
REDESIM: a Presidente, Carla Cristina Tasso, lembrou que ambos os Colegiados são coordenados 249 
pelo CRCES. Informou que já divulgou nos grupos de contadores para enviarem as demandas a serem 250 
discutidas no GTFAZ por meio das Associações e Delegacias e que no dia 25 de novembro, com a 251 
participação da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ ocorrerá a reunião com a pauta definida e 252 
discutida anteriormente e no dia 26 de novembro, ocorrerá a reunião para definição da pauta da 253 
reunião seguinte. Informou ainda que no dia 26 de novembro também ocorrerá a reunião do Fórum 254 
REDESIM, a qual contará com a participação de representantes de Cartórios e será “online”, portanto 255 
será aberta para a participação de interessados, bem como que convidou o Vice-Presidente de 256 
Controle Interno, Gustavo da Silva Miranda para participar, pois será abordado a questão do 257 
raqueamento do site da Prefeitura Municipal de Vitória. 4.10 – Representação do CRCES junto aos 258 
Órgãos Públicos: a Presidente, Carla Cristina Tasso, apresentou um panorama geral sobre a indicação 259 
pelo CRCES de representantes para comporem Colegiados em diversos Órgãos, a saber: a) Conselho 260 
Fiscal do Banestes: membro efetivo - Eduardo José Zanotelli, membro suplente - Fernando Caio 261 
Galdi; b) Grupo de Trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda - GTFAZ: membro efetivo - Diana 262 
Toledo, membro suplente - Gabriel Brunoro; c) Conselho Municipal de Recursos Fiscais de Cariacica: 263 
membro efetivo - Reinaldo Marques, membro suplente - Fernanda Paula Damaceno Serafim de 264 
Oliveira; d) Conselho Municipal de Recursos Fiscais de Castelo: membro efetivo - Andressa Bessa da 265 
Silva; e) Conselho Municipal de Recursos Fiscais de Colatina: membro efetivo - Ramon Vago; f) 266 
Conselho Municipal de Recursos Fiscais de Fundão: membro efetivo - Marinaldo Pedro Pegoretti, 267 
membro suplente - Zilmara Loureiro da Ros Caliman; g) Conselho Municipal de Recursos Fiscais de 268 
São Mateus: membro efetivo - Sirleni Brandão Secchim, membro suplente - Ângela Cristina Firmino 269 
Giacomin; h) Conselho Municipal de Recursos Fiscais de Vitória: membro efetivo - Edimarcos Luchi, 270 
membros suplentes - Tamires Endringer Zorzal e Gustavo da Silva Miranda. 4.11 – Campanha 271 
“Regularize”: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que a Campanha “Regularize” ocorrerá no 272 
período compreendido entre 25 de novembro e 15 de dezembro, durante o qual será concedido 273 
desconto de 100% sobre multas e juros para aqueles que pagarem à vista os débitos com o CRCES 274 
relativos aos exercícios anteriores. Disse que serão veiculados vídeos gravados por Contadores 275 
falando sobre a importância dos profissionais contábeis manterem em dia suas obrigações para com 276 
o seu Conselho de Classe e o quanto isso é importante para que o CRCES continue promovendo a 277 
valorização da Classe Contábil com disponibilização de cursos, melhoria no atendimento e nos 278 
processos. Ressaltou ainda que o CRCES está sendo muito demandado pelos empresários porque 279 
seus Contadores estão sem a certidão de regularidade.  4.12 – Apresentação do Plano de Trabalho 280 
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até 10/2020: a) o Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina, Reinaldo Marques, apresentou o 281 
Projeto 2001, que se refere à “Fiscalização das Organizações Contábeis e dos Profissionais de 282 
Contabilidade”, e disse que em face desse Projeto firmou Convênio de Cooperação Técnica com a 283 
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES; Acordo de Cooperação Técnica com a 284 
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ; Acordo de Cooperação Técnica com a Prefeitura Municipal 285 
de Domingos Martins e Acordo de Cooperação Técnica com a Prefeitura Municipal de Serra, sendo 286 
que outros estão em andamento junto às Prefeituras Municipais de Vila Velha, Vitória e Viana. 287 
Informou que em 11 de junho, por meio de TV CRCES, realizou a “live” “Fiscalizações nesta Época de 288 
Covid-19”, que em 09 de julho, por meio do mesmo canal, realizou a “live” “Contrato de Prestação de 289 
Serviços (Resolução CFC 1590/2020)” e que em dezembro está prevista a realização de mais duas 290 
“lives”, uma sobre DECORE e outra sobre COAF. Comentou que em parceria com o Setor de 291 
Desenvolvimento Profissional foram desenvolvidos os eventos “Perícia Contábil para Iniciantes”, em 292 
14 de maio, Elaboração da DFC (Demonstração de Fluxo de Caixa), em 26 de maio e “Fundamentos 293 
da Auditoria”, em 11 de agosto. Ressaltou que a meta de fiscalização prevista nesse Projeto 2001 foi 294 
integralmente cumprida em outubro e que, provavelmente, a meta será ultrapassada. Ainda em 295 
relação ao Projeto 2001, salientou que neste ano foram fiscalizados os profissionais que nunca 296 
haviam sido fiscalizados ou que sofreram fiscalização a mais de 5 anos e possuíam 2 (dois) clientes 297 
sob sua responsabilidade técnica, as Organizações Contábeis registradas em 2020, cujos sócios nunca 298 
foram fiscalizados e aqueles que restabeleceram seus registros em 2020 e possuíam no mínimo 2 299 
(dois) clientes sob sua responsabilidade técnica. Em relação ao Projeto 2002, que se refere à 300 
“Fiscalização das Empresas Não Contábeis”, tais como: empresas comerciais, prestadoras de serviços 301 
ou industriais, entidades sem fins lucrativos, órgãos públicos, cooperativas, entidades desportivas, 302 
entidades fechadas de previdência complementar, instituições financeiras, informou que a meta foi 303 
alcançada em novembro, mas sempre observando o percentual mínimo de 20% no interior do 304 
Estado. Comentou sobre outras ações desenvolvidas pelo Setor de Fiscalização, tais como: análise 305 
dos pedidos de baixa deferidos pelo Setor de Registro, das baixas ou alterações de MEI registrados 306 
no CRCES, fiscalização da relação disponibilizada pela Receita Federal Brasileira - RFB de empresas 307 
que possuem atividade de contabilidade sem registro no CRCES, análise do Portal de Transparência 308 
dos Órgãos Públicos visando a identificar profissionais sem registro, análise da relação emitida com 309 
base no Convênio efetuado com a JUCEES, dentre outras. Relatou ainda que as denúncias foram 310 
divididas em três categorias: denúncia propriamente dita, comunicação de irregularidade e 311 
representação. Informou que de janeiro a outubro de 2020 o Setor de Fiscalização gerou 1053 atos 312 
entre notificações e autos de infração, sendo que a maior incidência dos autos de infração por ética 313 
disciplinar deu-se sobre as Organizações Contábeis sem registro Cadastral. Por fim, disse que o 314 
número de denúncias feitas em outubro foi inferior ao registrado no mês de setembro. b) a Vice-315 
Presidente de Desenvolvimento Profissional, Ana Rita Nico Hartuique, esclareceu que em relação aos 316 
encontros e seminários, as metas foram alcançadas, ainda que alguns eventos tenham ocorrido de 317 
forma virtual por causa do COVID, tais como: Dia do Professor, IV Seminário de Gestão, Encontro de 318 
Peritos Contábeis e Dia do Contador. Informou que o Seminário de Gestão teve 146 visualizações e 319 
uma avaliação e o Encontro de Peritos teve 447 visualizações e 46 avaliações. Já o Dia do Professor 320 
obteve 264 visualizações e 31 avaliações. Em relação às “lives” realizadas para o Setor Privado, disse 321 
que inicialmente foram previstas 30 e foram ocorreram 38. Disse ainda que em relação ao Setor 322 
Público das 3 “lives” previstas 2 foram realinhadas. Relatou também que das 16 “lives” previstas para 323 
as Associações somente 7 ocorreram, o que decorreu do encerramento dos contratos, sendo que 324 
essas “lives” obtiveram visualizações e avaliações muito acima do previsto. Na oportunidade a 325 
Presidente, Presidente, Carla Cristina Tasso, anunciou que no dia 25 de novembro ocorrerá uma 326 
“live” em parceria com a Prefeitura Municipal de Vila Velha sobre as mudanças na emissão de nota 327 
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fiscal. c) o Vice-Presidente de Registro, Carlos Darlan Patil, informou que em outubro foram julgados 328 
148 processos, sendo os mais relevantes os referentes aos 71 novos profissionais e empresas que se 329 
registraram no CRCES. Informou ainda que houve 65 baixas/cancelamentos de registros e saídas, 330 
sendo que desse total 10 decorreram de mortes. Informou que a previsão era registrar 287 331 
profissionais e 69 organizações contábeis, mas foram registrados 335 e 115, respectivamente e que 332 
foram previstas 14 solenidades de entrega de carteiras, sendo que a primeira irá ocorrer no dia 15 de 333 
novembro. Que a premiação com o Diploma de Mérito Acadêmico aos quinze melhores alunos dos 334 
cursos de ciências contábeis está dependendo das faculdades encerrarem o ano letivo. Que não 335 
ocorreu nenhuma homenagem aos profissionais contábeis que completaram 71 anos dentro do 336 
exercício com no mínimo 40 anos de efetivo exercício na profissão sem penalidade ética disciplinar. 337 
Que foram julgados 87 processos de registros no prazo de um total de 95, o que decorreu das 338 
enchentes causadas pelas chuvas no Espírito Santo no início do ano, que levaram alguns processos a 339 
serem julgados fora do prazo. d) o Vice-Presidente de Política Institucional, Roberto Schulze, 340 
comentou que em razão do período de campanha eleitoral os contatos políticos estão prejudicados, 341 
mas assim que esse período passar o trabalho será retomado dentro das demandas programadas. 342 
Parabenizou a Presidente, Carla Cristina Tasso e a Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional, 343 
Ana Rita Nico Hartuique pela realização do Seminário de Gestão. Registrou que em relação às ações 344 
sociais o CRCES está ajudando o Asilo dos Velhos a modernizar sua gestão e contribuindo na revisão 345 
de seu Estatuto. Informou que se reuniu com o Conselheiro do TCEES, Rodrigo Coelho do Carmo e 346 
com Juliano Medina objetivando divulgar entre os funcionários da Instituição a possibilidade de 347 
doação de parte do Imposto de Renda aos Fundos da Infância e da Adolescência, do Idoso e do 348 
Esporte e Cultura do Estado do Espírito Santo. Informou que participou do evento “Um Papo sobre 349 
Terceiro Setor”, na Associação dos Contabilistas de Vila Velha - ASCOVV e que iniciou a campanha 350 
sobre incentivos fiscais, capitaneada pela Federação das Fundações e Associações do Espírito Santo - 351 
FUNDAES, com a participação efetiva do CRCES, da Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em 352 
Contabilidade, Economia e Finanças - FUCAPE Business School e da Receita Federal, inclusive houve a 353 
divulgação de estudo feito por esses órgãos na Revista da Academia Brasileira de Ciências Contábeis 354 
ABRACICON. e) o Vice-Presidente de Controle Interno, Gustavo da Silva Miranda, apresentou o 355 
Relatório do Controle Interno até o mês de outubro, observando ter havido uma pequena queda na 356 
quantidade de registro de profissionais e crescimento de registros de organizações contábeis se 357 
comparados aos anos anteriores, entretanto, considerou um excelente resultado diante da crise 358 
provocada pela pandemia da Covid-19. Observou ainda que a inadimplência de profissionais reduziu 359 
e a de organizações contábeis cresceu levemente em relação ao mesmo período de 2019, mas que 360 
com a divulgação do incentivo para quitação dos débitos acredita que a inadimplência reduzirá ainda 361 
mais. Falou sobre o déficit orçamentário que vem se apresentando ao que longo desse ano, porém 362 
que já foi reduzido de R$ 482 mil para R$ 109 mil de setembro para outubro, destacando que ainda 363 
faltam receber do CFC referente a título de auxílios e reembolsos R$ 459 mil e que acredita que esse 364 
resultado será revertido até o final de 2020. Apresentou o Controle de Receita de Capital a Receber 365 
do CFC, mencionando que a maior parte do valor devido já retornou ao CRC na forma de auxílio e o 366 
que está pendente retornará em breve. Ressaltou que a despesa com pessoal está em 61,83%, sendo 367 
que a meta estipulada pelo CFC é 55%, e que embora esteja muito próximo da meta o indicador foi 368 
afetado por rescisões e progressões funcionais. V – ORDEM DO DIA: 5.1 – Ata da 1619ª Reunião 369 
Plenária: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que a Ata da 1619ª Reunião Plenária, realizada 370 
em 20 de outubro de 2020, foi enviada antecipadamente aos Conselheiros e como não houve 371 
proposta de alteração foi aprovada por unanimidade. Em seguida, submeteu ao Plenário e obteve a 372 
homologação das Atas das Reuniões Ordinárias das seguintes Câmaras: 5.2 – Câmara de Controle 373 
Interno - CCI nº 175; 5.3 – Câmara de Ética e Disciplina - CED nº 264; 5.4 – Câmara de Fiscalização - 374 
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CF nº 212; 5.5 – Câmara de Registro - CR nº 451; 5.6 – Tribunal Regional de Ética e Disciplina - TRED 375 
nº 258; 5.7 – Balancete de outubro/2020: o Vice-Presidente de Administração e Finanças, Roney 376 
Guimarães Pereira, apresentou o Balancete referente ao mês de outubro de 2020, aprovado 377 
previamente na Câmara de Controle Interno, mostrando que da Receita prevista em R$ 6,3 milhões 378 
foi realizada R$ 5,1 milhões, o que corresponde a 80,48% da previsão e que para efeito de 379 
comparação com o mesmo período correspondia a 101% em 2019 e 92% em 2018. Mostrou também 380 
que das despesas fixadas em R$ 6 milhões já foram executados R$ 4,3 milhões, representando 381 
71,70% da previsão e que fazendo a comparação com o mesmo período alcançava 84% em 2019 e 382 
82% em 2018. Apresentou o Resultado Orçamentário Corrente que foi de R$ 702 mil positivos, sendo 383 
o Resultado Orçamentário de R$ 109 negativos e mostrou que no Balancete Financeiro os ingressos e 384 
os dispêndios totalizaram R$ 2,7 milhões, que o Resultado Financeiro variou positivamente em R$ 1,4 385 
milhão e o Patrimonial em R$ 2,1 milhões, apresentando Saldo Patrimonial de R$ 11 milhões.  Na 386 
oportunidade a Presidente, Carla Cristina Tasso, comentou que mesmo com a pandemia tem 387 
conseguido equilibrar as contas, com o excelente trabalho dos colaboradores, especialmente pelo 388 
esforço empenhado na cobrança, agradecendo ao Vice-Presidente de Administração e Finanças, 389 
Roney Guimarães Pereira e sua equipe. Após as discussões a Presidente, Carla Cristina Tasso, colocou 390 
o Balancete de Outubro/2020 em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 5.8 – Aprovação 391 
de Resolução que altera o Plano de Cargos e Salários - PCS: a Presidente, Carla Cristina Tasso, 392 
informou que a Minuta de Resolução para alteração do Plano de Cargos e Salários, aprovada 393 
antecipadamente pelo Conselho Diretor, foi encaminhada com antecedência a todos os Conselheiros 394 
para análise e considerações para considerações. Fazendo um resumo, disse que as alterações 395 
sugeridas são principalmente em relação às condições, forma e tempo para progressão na Tabela 396 
Salarial, passando a progressão de 3 em 3 anos para 5 em 5 anos, limitado o aumento ao percentual 397 
de 2,5%. Também propõe limitar a 30% o adicional por tempo de serviço, extinguindo tal benefício 398 
para aqueles que ingressarem no Conselho a partir de 2021 e fixar o valor para ser pago por 399 
trabalhos executados por membros de comissões bem como fixar regras para a permissibilidade do 400 
trabalho em sistema de “home Office”. Após as discussões e não tendo havido quaisquer 401 
manifestações contrárias a Presidente, Carla Cristina Tasso, colocou a matéria e os termos da minuta 402 
votação, tendo o Plenário aprovado por unanimidade, recebendo a minuta a denominação 403 
Resolução CRCES nº 421/2020. 5.9 – Aprovação de Resolução que altera critérios para concessão de 404 
diárias: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que a Minuta de Resolução para alteração dos 405 
critérios de concessão de diária foi encaminhada com antecedência a todos os Conselheiros. Fazendo 406 
um resumo, disse que as alterações sugeridas visam a limitar o pagamento de diária e auxílio 407 
deslocamento, estabelecendo que quando o deslocamento tiver como destino o Município de Vitória 408 
e originar-se nos Municípios que com ele fazem limite e vice-versa, tanto a diária quanto o auxílio-409 
deslocamento não serão devidos. Que isso também valerá no caso de deslocamento entre o 410 
Município de domicílio do beneficiário e o Município que com aquele fizer limite. Que o pagamento 411 
da diária estará condicionado ao horário de início e término da reunião, tornando obrigatória a 412 
comprovação do pagamento da hospedagem e estabelecendo hipóteses e requisitos condicionantes 413 
ao pagamento da diária. Após as discussões e não tendo havido quaisquer manifestações contrárias a 414 
Presidente, Carla Cristina Tasso, colocou a matéria e os termos da minuta votação, tendo o Plenário 415 
aprovado por unanimidade, recebendo a minuta a denominação Resolução CRCES nº 422/2020. 5.10 416 
– Deliberação “ad referendum” sobre isenção de multa e juros dos débitos dos exercícios de 2016 a 417 
2019: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou tratar-se da Campanha “Regularize”, cuja proposta 418 
é conceder isenção de multas e juros dos débitos referentes aos exercícios de 2019, 2018, 2017 e 419 
2016 para quem fizer o acordo para pagamento à vista dentro do período de 25 de novembro a 15 420 
de dezembro, não tendo nenhuma relação com a anuidade do exercício de 2020. Na oportunidade o 421 
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Conselheiro Mário Zan Barros manifestou-se a favor de que o CRCES também faça alguma ação para 422 
beneficiar os profissionais que mantêm suas anuidades em dia. O Vice-Presidente de Controle 423 
Interno, Gustavo da Silva Miranda, concordou com o Conselheiro Mário Zan Barros, entretanto, 424 
registrou que o CRCES precisa arrecadar para fazer frente às despesas e conseguir executar os 425 
Projetos, lembrando que o profissional inadimplente em algum momento já foi penalizado, seja por 426 
uma certidão que não conseguiu emitir, por uma fiscalização sofrida ou outras situações. A 427 
Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que o CFC também publicará uma Resolução com o 428 
mesmo objetivo, porém o CRCES só está aceitando pagamento à vista, e apesar do objetivo ser 429 
arrecadar para manter os trabalhos, excluiu do acordo o ano de 2020. Lembrou que na Sessão 430 
Plenária anterior foi aprovado o Orçamento para 2021, cujo valor estabelecido para a Receita foi 431 
menor que 2020 em razão da manutenção do valor atual da anuidade, bem como da pandemia, e 432 
ressaltou que há uma previsão de queda na arrecadação em torno de R$ 1 milhão. Salientou que por 433 
essas razões foi forçada a tomar certas medidas, ainda que a contragosto. O Conselheiro Mário Zan 434 
Barros disse entender que é preciso tomar medidas para o saneamento financeiro, mas registrou seu 435 
incômodo com a situação, sugerindo que se pense em alguma ação para incentivar os profissionais a 436 
manterem suas anuidades em dia. A Presidente, Carla Cristina Tasso, complementou dizendo que a 437 
Instituição não pode abrir mão de receita e por isso o desconto não atinge o valor principal, mas 438 
apenas juros e multas, lembrando que o profissional inadimplente não pode inscrever-se em cursos. 439 
O Vice-Presidente de Controle Interno, Gustavo da Silva Miranda, lembrou que os índices 440 
apresentados estão relacionados ao valor que é arrecadado e que no caso de a arrecadação diminuir 441 
esses índices serão impactados negativamente. Após as discussões e não tendo havido quaisquer 442 
manifestações contrárias a Presidente, Carla Cristina Tasso, colocou a matéria votação, tendo a 443 
Deliberação nº 032/2020 sido aprovada por unanimidade. 5.11 – Julgamento de processo: Processo 444 
nº: U-2019/000131 contra a empresa Avista S.A. Crédito Financiamento e Investimento - ES-445 
027729/K – Relator: Conselheira Paula Antonela Vieira Pinto – Fato: admitir e manter exercendo 446 
atividades contábeis sem registro profissional no CRCES, o que fora identificado por meio de 447 
Fiscalização Eletrônica – Enquadramento: art. 15 do Decreto-Lei nº 9.295/1946 c/c art. 20 da 448 
Resolução CFC nº 1370/2011 e c/c Súmula CFC nº 14 – Revisor: Conselheira Paula Nazareth Koehler – 449 
Decisão: Parecer no sentido de arquivar o processo, tendo seu voto sido acompanhado por todos os 450 
Conselheiros. VI – CONSIDERAÇÕES GERAIS: a Conselheira Mônica Fernanda Santos Porto Pires 451 
comunicou que o dia 25 de novembro é Dia do Voluntário Doador de Sangue e os participantes 452 
do Programa de Voluntariado da Classe Contábil – PVCC, juntamente com os membros da Comissão 453 
de Jovens Lideranças do CRCES está organizando uma ação e convidando os profissionais a 454 
comparecerem a um HEMOES perto de sua casa e doarem sangue, bem como incentivar seus 455 
colegas, amigos, parentes a fazerem o mesmo. Salientou que a ação se estenderá também às cidades 456 
do interior onde houver um posto do HEMOES. VII – ENCERRAMENTO: a Presidente, Carla Cristina 457 
Tasso, agradeceu a presença de todos e confirmou a realização da próxima reunião plenária em 458 
dezembro. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão cuja Ata segue assinada pelos 459 
Conselheiros abaixo subscritos.   460 
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 470 
 471 
 472 

Contadora Ana Rita Nico Hartuique 473 
Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional 474 

 475 
 476 
 477 
 478 

Contador Carlos Darlan Patil 479 
Vice-Presidente de Registro 480 

 481 
 482 
 483 
 484 

Contador Gustavo da Silva Miranda 485 
Vice-Presidente de Controle Interno 486 

 487 
 488 
 489 
 490 

Contador Reinaldo Marques 491 
Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina 492 

 493 
 494 
 495 
 496 

Contador Roberto Schulze 497 
Vice-Presidente de Política Institucional 498 

 499 
 500 
 501 

Contador Roney Guimaraes Pereira 502 
Vice-Presidente de Administração e Finanças 503 

 504 
 505 
 506 
 507 

Técnico em Contabilidade Clair Martins da Silva 508 
Conselheiro 509 

 510 
 511 
 512 
 513 

Contador Mário Zan Barros 514 
Conselheiro 515 
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 517 
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 519 

Contador Miguel dos Santos Costa 520 
Conselheiro 521 

 522 
 523 
 524 
 525 

Contadora Mônica Fernanda Santos Porto Pires 526 
Conselheira 527 

 528 
 529 
 530 
 531 

Contadora Nazareth Koehler 532 
Conselheira 533 

 534 
 535 
 536 
 537 

Contadora Raquel Cristina Nicolau Barbosa 538 
Conselheira 539 

 540 
 541 
 542 
 543 

Técnico em Contabilidade Rodrigo Sangali 544 
Conselheiro 545 

 546 
 547 
 548 
 549 

Contadora Simony Pedrini Nunes Rátis 550 
Conselheira 551 

 552 


