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Horário: apreciação virtual..........................................................................................................  1 
Participantes: Soleane Souza de Oliveira Viana, Simony Pedrini Nunes Rátis, Francisco 2 
Adão Silva de Carvalho, Janyluce Rezende Gama, Magaly Nunes do Nascimento, Guilherme 3 
Helmer Neto, Rodrigo Lubiana Zanotti. ....................................................................................... 4 
ORDEM DO DIA.................................................................................................................... 5 
1-Curso de Aperfeiçoamento CASP: A coordenadora Soleane fez a abertura da reunião e 6 
destacou o sucesso do Curso de Aperfeiçoamento em Contabilidade Pública, resultado da 7 
parceria entre o TCE-ES e o CRCES. ......................................................................................... 8 
2-Atividades dos subgrupos: Foi concedida a palavra aos membros de cada subgrupo para 9 
que pudessem relatar sobre os encontros, decisões e desafios encontrados. O grupo de 10 
Normas Brasileiras de Contabilidade relatou que o material é extenso e decidiram delimitar e 11 
criar um roteiro de pesquisa que possa ser útil aos profissionais; O grupo de Controle 12 
destacou que será preciso dialogar com o TCE sobre alguns normativos que envolvem o 13 
controle interno de forma a criar modelos que possam facilitar o desenvolvimento das 14 
atividades pelos atuantes nos municípios e destacou o avanço dos trabalhos; O grupo de 15 
Governança fará seu primeiro encontro, entretanto, o contador Rodrigo Lubiana, 16 
representante do TCE-ES, destacou o avanço do tema e o debate interno no Tribunal no 17 
sentido de estabelecer as ações que, junto com o grupo, nortearão a elaboração de uma 18 
cartilha de boas práticas.............................................................................................................. 19 
3- Evento Setor Público: O contador Guilherme Helmer sugeriu a realização de um evento 20 
no segundo semestre que pudesse debater temas relevantes para a classe contábil. Após o 21 
debates decidiu-se por realizar um Workshop, com a participação presencial dos membros da 22 
CCASP, transmissão ao vivo pelo Youtube e dentro das temáticas de cada subgrupo, além de 23 
proporcionar um diálogo com o profissional de forma a ouvir os anseios e desafios 24 
encontrados no dia-a-dia. A data será definida posteriormente. ................................................. 25 
4-Agradecimentos: Soleane destacou os desafios para o encontro presencial neste tempo 26 
de pandemia do Covid-19, entretanto, agradeceu a dedicação, empenho e determinação de 27 
todas as equipes no desenvolvimento dos trabalhos. Na oportunidade, lembrou que o trabalho 28 
voluntário é uma doação à profissão e que todos estavam de parabéns pela forma com que 29 
vinham conciliando o trabalho, a família e a abertura ao diálogo e promoção de melhorias na 30 
contabilidade pública em nosso Estado. ...................................................................................... 31 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a presente ata foi 32 
lavrada por mim, Soleane Souza de Oliveira Viana. Vitória-ES, 22 de junho de 2021. 33 
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