
Ata de Reunião – Comissão de Coordenadores e Professores de 
Cursos de Ciências Contábeis do CRCES 2021 

Data | hora 23/03/2021, 14h, via plataforma Teams | Reunião convocada por Neyla Tardin 

Participação 

Renan Ferreira da Silva (Coordenador Adjunto), Vagner Antônio Marques (Membro), Hércules Vander de 

Lima Freire (Membro), Hettore Sias Telles da Silva (Membro). 

Agenda 

• Organização de agenda de eventos (webinários) para 2021; 

• Apresentação da experiência em projetos de acompanhamento de licitações, por Renan Ferreira. 

Relatório oficial 

Às 14h (quatorze horas) do dia 23 de março de 2021, procedeu-se com a 2ª Reunião Ordinária da Comissão 

de Coordenadores e Professores de Cursos de Ciências Contábeis do CRCES, gestão 2021. A Sra. Neyla 

Tardin, atual Coordenadora, iniciou a reunião pedindo ao Sr. Renan Ferreira que explicasse o papel da 

comissão de licitação em que ele atua, em Cachoeiro de Itapemirim. A comissão tem como objetivo 

acompanhar uso de recursos públicos, a partir de projetos elaborados pelos deputados federais e estaduais. 

A comissão fiscaliza o uso de recursos públicos, de quaisquer naturezas. Essa experiência será útil para 

auxílio na construção de um Observatório de Licitações, projeto da presidente do CRC-ES, Carla Tasso, que 

recebe auxílio desta Comissão de Ensino do CRC. 

A comissão de acompanhamento das licitações da qual o Sr. Renan Ferreira faz parte é uma iniciativa da 

Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. A comissão elabora edital, faz contratação e presta contas. O Sr. 

Renan se comprometeu a entregar em até 15 dias, a contar desta data, uma documentação descrevendo os 

processos da comissão cachoeirense, para uso no projeto Observatório das Licitações.  

Terminada a discussão sobre as licitações, a comissão deu início ao planejamento da próxima webinar/live.  

A proposta levantada pela coordenação é de que o evento será realizado no ida 29 de abril, às 18h, ou via 

Instagram ou via outra rede, à escola do CRC-ES. O tema será transformação digital nos escritórios contábeis. 

 Por fim, não havendo mais o que ser discutido, a reunião encerrou-se às 14h29m. 

Próxima reunião 

Abril, dia e horário ainda a definir, via plataforma Teams. 

 

  

Coordenadora – Neyla Tardin  

 


