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ATA DA 1625ª REUNIÃO PLENÁRIA – ORDINÁRIA, DO CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2021.
Início: 14 horas .....................................................................................................................
Conselheiros presentes: Contadores Ana Rita Nico Hartuique, Carla Cristina Tasso,
Carlos Darlan Patil, Gustavo da Silva Miranda, Mário Zan Barros, Miguel dos Santos
Costa, Mônica Fernanda Santos Porto Pires, Paula Nazareth Koehler, Raquel Cristina
Nicolau Barbosa, Reinaldo Marques, Roberto Schulze, Roney Guimarães Pereira e
Simony Pedrini Nunes Rátis; e os Técnicos em Contabilidade Clair Martins da Silva e
Rodrigo Sangali ....................................................................................................................
Ausência justificada: não houve ocorrência ........................................................................
Ausência não justificada: não houve ocorrência .................................................................
Outras presenças: Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho
Federal de Contabilidade, Contador Aécio Prado Dantas Júnior; Presidente do Conselho
Regional de Contabilidade de Goiás, Contador Rangel Francisco Pinto; Conselheiro do
CFC, Contador Haroldo Santos Filho; Conselheiros Suplentes: Contadores Edimarcos
Luchi, Flávia Martins de Almeida, Maurílio Correia Santana, Tamires Endringer Zorzal e
Walterleno Maifrede Noronha; Delegados: Contadores José Carlos Bravo Alvarez Júnior,
de Alegre, Sócrates Rocha Ramos, de Colatina e o Técnico em Contabilidade Ednilson
Antônio Zotelle, de Nova Venécia; Diretor Executivo do CRCES, Sr. Jorge Tadeu Laranja ...
I – MENSAGEM DO DIA: não houve. II – AUSÊNCIAS: não houve. III – PROJETO MÃOS
DADAS: após cumprimentar a todos a Presidente, Carla Cristina Tasso, iniciou a reunião
às 14 horas e informou que esta era a oitava Sessão Plenária transmitida ao vivo pelo
canal do CRCES no “YouTube” e que estava aberto um “Chat” para quem desejasse fazer
alguma pergunta, sendo que a reunião será realizada por videoconferência, por meio da
ferramenta “Zoom”. Em seguida, comentou sobre a “live” realizada no dia 22 de março
com o Secretário de Estado de Fazenda, Rogelio Pegoretti Caetano Amorim e com o
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e
Desenvolvimento Econômico, Tyago Ribeiro Hoffman, para discutir as medidas
econômicas e fiscais adotadas para o período de pandemia por Covid-19. Que naquela
ocasião foram respondidas dúvidas enviadas, o que contribuiu para o esclarecimento
dos profissionais da contabilidade e dos empresários do Estado. Ressaltou que a
implantação do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS depende da aprovação do
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, oportunidade em que o Conselheiro
Rodrigo Sangali recomendou tomarem a linha de crédito com o Banco do Estado do
Espírito Santo - BANESTES. Em seguida e, antecipadamente, agradeceu a participação
dos Conselheiros, Delegados e Presidentes de Associações. Dando continuidade ao
Projeto Mãos Dadas a Presidente, Carla Cristina Tasso, convidou o Vice-Presidente de
Desenvolvimento Profissional do CFC, Contador Aécio Prado Dantas Júnior, para fazer
uso da palavra e compartilhar experiências e informações pertinentes ao CFC. 3.1 – O
Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional do CFC, Contador Aécio Prado
Dantas Júnior, comentou acerca do momento difícil pelo qual passamos e dos desafios
que todos têm enfrentado nessa adaptação. Falou que em relação à área de
Desenvolvimento Profissional foi bastante difícil mudar a cultura dos profissionais que
não estavam acostumados ao mundo virtual, mas que foi necessária uma adaptação
muito rápida. Disse que houve um trabalho de adequação da Norma Brasileira de
Contabilidade - NBC PG 12 com alguns detalhes importantes e que em relação ao
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Programa de Educação Profissional Continuada - PEPC, em virtude do momento e da
dificuldade de acesso ao ambiente virtual, o Conselho Federal de Contabilidade
deliberou pela redução da pontuação em 50%, ou seja, reduziu para 20 pontos, sendo
que essa pauta voltou à ordem do dia e está sendo analisada com muita cautela e
prudência para não apertar nem afrouxar demais, isto porque muitos órgãos confiam
nos critérios adotados pelo CFC. Lembrou que em 2020 o Sistema passou muito tempo
fora do ar em razão da invasão sofrida por “hackers”, mas que agora o Programa de
Educação Profissional Continuada - Web EPC foi retomado, tendo havido a necessidade
de se prorrogar o prazo para a prestação de contas em 2021. Relatou que outro desafio
foi o Exame de Qualificação Técnica – EQT digital, isto é, o primeiro exame de
qualificação técnica feito de forma digital, começando pelo Exame de Qualificação
Técnica Geral – EQTG, cujas provas iniciaram no dia 8 e terminaram no dia 15 de março
com a prova da perícia. Disse ter sido um desafio muito grande, pois havia certo receio
da utilização da plataforma, vez que quando da realização do Exame de Suficiência a
experiência não foi muito boa, entretanto, considerando que as falhas servem como
aprendizado, concluiu que o resultado foi bastante positivo e que a plataforma se
manteve estável durante o período de realização dos exames. Disse ainda que houve um
trabalho muito intenso junto com Área de Registro, que já tem experiência com o
Exame de Suficiência, assim como com a Área de Tecnologia. Relatou que o grande
evento na Área de Desenvolvimento Profissional, um marco histórico em sua visão, foi o
X Encontro Nacional de Coordenadores e Professores de Cursos de Ciências Contábeis,
que contou com aproximadamente 1500 participações, 1200 inscrições efetivas,
gerando um banco de dados extremante importante de professores. Disse que os
Regionais buscam sempre uma aproximação com a academia, mas poucos professores,
coordenadores participam, porém essa aproximação é fundamental para melhorar o
índice de aprovação no Exame de Suficiência e a aprovação de 30%, 40% não pode ser
comemorada. Frisou que a aproximação com a academia é fundamental para fazer o
diagnóstico correto de onde se pode melhorar; se o problema está na grade curricular;
se está na abordagem que é feita pelos professores; se está nas provas, lembrando que
hoje o CFC contrata uma banca para realizar a prova e não tem qualquer ingerência
quanto à realização, ao nível de dificuldade, ao tipo de abordagem que é feita no Exame
de Suficiência, ressaltando que são assuntos que estão e devem continuar na ordem do
dia, numa busca incessante pela qualidade de ensino e melhoria da qualidade do
profissional. Falou também das diversas “lives” que estão acontecendo, das mudança no
formato da realização de cursos, e salientou que em dezembro próximo passado todos
estavam cansados de tantas “lives”, tantas reuniões por vídeo conferências, mas,
infelizmente, quando estavam se preparando para as reuniões presenciais, houve
novamente o agravamento da pandemia. Aludiu ainda ao Projeto “Contador Parceiro:
Construindo o Sucesso”, que vem sendo desenvolvido desde o ano passado numa
parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE e
representará um resgate do Projeto “Contabilizando o Sucesso”, tratando-se de uma
espécie de curso, algo parecido com uma pós-graduação, disponibilizado para os
profissionais de forma gratuita, com uma abordagem das áreas de tecnologia, de
empreendedorismo e de gestão, de forma a preparar Contador para esse mundo
tecnológico, o chamado “mundo 4.0”. Informou que esse Projeto será lançado no dia 23
de abril de 2021, através de uma cerimônia virtual, convidando todos para participarem.
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Na oportunidade o Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina, Reinaldo Marques,
comentou que os profissionais são criticados por não gostarem de ler e que esse mal
vem dos bancos escolares, motivo pelo qual entende que o Conselho Federal precisa
dispensar maior atenção a essa questão analisando a grade curricular das faculdades.
Sugeriu que o CFC crie algum tipo de estímulo, como por exemplo, premiar o aluno que
conseguir atingir uma meta estabelecida no Exame de Suficiência como forma incentivo
ao estudo. Já a Presidente, Carla Cristina Tasso, salientou que o Curso de Ciências
Contábeis é o 5º curso mais procurado no Brasil, ficando atrás somente dos cursos de
Direito, Medicina, Pedagogia e Administração e que existe um percentual elevado de
estudantes que passam no Exame de Suficiência e não fazem o registro no Órgão
Fiscalizador, razão pela qual se torna importante a identificação da causa com vistas à
reversão da situação. Dando seguimento, o Vice-Presidente de Desenvolvimento
Profissional do CFC, Contador Aécio Prado Dantas Júnior comentou que sobre esse
tema, Exame de Suficiência, já existe um estudo com dados estatísticos publicado em
livro, cujas edições são atualizadas por meio do trabalho da Comissão de Ensino, a qual
analisa todos os cursos de Ciências Contábeis no Brasil. Ressaltou que o Parecer dessa
Comissão, consequentemente do CFC, não é impositivo, é meramente sugestivo, mas
que, capitaneado pela Vice-Presidência de Política Institucional, o CFC tem buscado
fazer um trabalho junto ao Ministério da Educação - MEC, objetivando conseguir uma
melhoria na grade curricular dos cursos de ciências contábeis. Informou ainda que
algumas faculdades já se utilizam o Parecer da comissão de Ensino do CFC e alteram,
espontaneamente, sua grade curricular. Com relação à premiação falou que o que se
tem visto é a obtenção de pontuação em cursos de pós-graduação e MBA, por meio de
processos transparentes de parcerias, porém, por força de lei, não se pode conceder
isenção de anuidade. Fazendo uso da palavra o Vice-Presidente de Política Institucional,
Roberto Schulze, falou sobre a Plataforma EaD, que a cada dois anos sofre mudanças
nos Regionais e também no CFC, e que sempre tem dificuldades de levar aos
Conselheiros o entendimento acerca das Resoluções e das mudanças que vem
acontecendo, ressaltando que cada Regional tem que fazer seu treinamento,
demandando uma considerável gasto de energia e tempo. Razão pela qual entende que
o CFC devesse implantar essa plataforma, bem como fazer esse treinamento de forma
unificada e mais simples, o que proporcionaria um grande salto em termos de qualidade
tanto para os Conselheiros quanto para os demais profissionais da contabilidade.
Relatou que a Vice-Presidência de Fiscalização, Ética e Disciplina é a que mais sofre por
estar julgando os colegas de profissão, sendo necessário que esses Conselheiros tenham
muito conhecimento daquilo que estão fazendo para que seja justo e correto seu
julgamento. Seguindo, o Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional do CFC,
Contador Aécio Prado Dantas Júnior, disse que quando fala do EaD procura separar os
números do virtual do ao vivo, ressaltando que esses treinamentos internos têm
ferramenta para isso e que o “Zoom” funciona muito bem para essas atividades.
Acrescentou que a Plataforma EaD tem mais o objetivo de ser um depositório de
conteúdos gravados para que as pessoas possam acessar e assistir àqueles cursos a
qualquer momento, logo, a carência não é a ferramenta. Informou que o Conselho
Regional de Contabilidade de São Paulo - CRCSP tem a ferramenta e sempre
disponibilizou para os outros Regionais e que existem ferramentas disponíveis no
mercado que poderiam ser contratadas diretamente pelos Regionais com um custo
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relativamente baixo, entretanto, ressaltou que a dificuldade está na criação do
conteúdo, e não é somente em relação ao conteudista, mas também aos profissionais,
aos professores, e toda a parte que envolve um estúdio, ou seja, a questão tecnológica
do ambiente para se gravar essas aulas, para que somente depois possam se colocadas
dentro de uma Plataforma EaD. Disse ainda ser favorável que todos tenham a mesma
plataforma para que possam compartilhar entre si os conteúdos. A Vice-Presidente de
Desenvolvimento Profissional, Ana Rita Nico, por sua vez comentou que assumiu a VicePresidência em 2020 e teve a oportunidade de participar de uma única reunião, mas
que logo depois veio a pandemia. Ressaltou que nas reuniões aprende muito com os
colegas, trocando ideias e informações. Indagou se existe alguma previsão para que a
obrigatoriedade de pontuação seja estendida a toda a categoria profissional.
Respondendo a essa pergunta, o Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional do
CFC, Contador Aécio Prado Dantas Júnior, disse que não tem previsão de data, mas já
existe um o Projeto com vistas à inserção de outros grupos de profissionais no Programa
de Educação Profissional Continuada PEPC o que é fundamental para que eles se tornem
mais qualificados, mais preparados. Que talvez até os servidores públicos possam ser
inseridos no Programa. Por seu turno o Vice-Presidente de Registro, Carlos Darlan Patil,
indagou sobre o retorno da obrigatoriedade de o aprovado no Exame de Suficiência
efetuar seu registro em até, no máximo, dois anos depois de sua aprovação.
Prosseguindo o Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional do CFC, Contador
Aécio Prado Dantas Júnior informou que houve alguns ajuizamentos de algumas Ações
as quais o Conselho Federal perdeu, tendo a Assessoria Jurídica do CFC emitido parecer
desfavorável à manutenção desse prazo. Relatou que o CFC gostaria de manter tal
prazo, porém foi impedido em face da recorrência das decisões judiciais desfavoráveis,
mas que é preciso descobrir onde os profissionais que passaram no Exame de
Suficiência e não se registraram estão, o que estão fazendo, e alcançá-los por meio da
fiscalização. Prosseguindo a Presidente, Carla Cristina Tasso, franqueou a palavra ao
Presidente do CRCGO. 3.2 – O Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de
Goiás - CRCGO, Contador Rangel Francisco Pinto, disse que o CRCGO é praticamente do
mesmo tamanho do CRCES em número de registros e na receita, então são dois CRCs
que se equivalem, considerando que são de porte médio grande. Relatou que esse ano
de pandemia foi muito difícil para todos e que vinha de um primeiro mandato num
ritmo muito forte de reuniões presenciais, e de repente tudo parou, inclusive a posse
festiva que estava marcada para o dia 17 de março de 2020 não ocorreu, até porque no
dia anterior o Presidente do CFC, Zulmir Evânio Breda, comunicou que não mais iria à
posse. Que a partir daí tudo começou a ser feito de forma “on-line” e num ritmo muito
mais rápido que o anterior. Que planejou as “lives” para toda terça e quinta, às 18
horas, sendo que no ano passado ocorreram 70 “lives”, assistidas por quase 35000
pessoas. Informou que neste ano contratou uma plataforma, embora o ideal fosse que o
CFC contratasse uma plataforma única o que reduziriam em muito o custo, até porque a
“Plataforma Zoom” que vinha sendo é ideal para reuniões, palestras, “lives”, mas para
cursos é um tanto limitado, especialmente para cursos de 12 horas, 18 horas. Disse que
a plataforma foi contratada para realização de cursos, onde o profissional faz a
inscrição, faz o pagamento do curso, retira o certificado, faz o reconhecimento facial do
participante para confirmação de presença, faz a avaliação no final, ou seja, a
plataforma organiza tudo. Informou que a plataforma pode ser contratada para
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determinado evento, porém com contrato fixo oferece um curso a cada 15 dias e que
em relação aos eventos fizeram algumas “lives”, algumas reuniões abertas,
principalmente quando tem tema novo. Comentou que fez uma “live” com a
participação do Presidente do Banco do Estado de Goiás, em face da liberação de um
financiamento, a qual foi um sucesso, tendo sido assistida, ao vivo, por mais de mil
pessoas. Salientou que o Estado de Goiás é grande e demanda uma estrutura muito
grande para a realização de cursos presenciais no interior, porém hoje consegue atender
a todo o Estado e não há mais como deixar de realizar eventos virtuais, mas o que
poderá permanecer de forma presencial são os cursos maiores, as Convenções, isto
porque os profissionais vão querer encontrar os colegas, interagir, enfim, sentir o calor
humano. Comentou que em relação à pandemia Goiás está atravessando um momento
muito difícil, pois está liderando os números de contaminação e de mortes no Brasil e
ainda, que em Goiás os contadores não têm representante na Assembleia Legislativa e
nem na Câmara de Vereadores, o que torna muito mais difícil o atendimento das
necessidades da categoria. Informou que formalizou Convênios com a Junta Comercial,
com o Estado, com a Prefeitura e que na Sede do Conselho foram instalados postos
avançados da Prefeitura com atendimento preferencial para o contador, da Receita
Federal para atendimento exclusivo ao contador, da Junta Comercial para atendimento
exclusivo ao contador, todos com custo zero para o CRCGO. Ressaltou que o principal
Convênio firmado foi o com o Estado, em face do qual somente se consegue abrir uma
empresa se houver um contador vinculado, sendo que se este se desvincular, a Inscrição
Estadual da empresa é suspensa, ficando também bloqueada a Inscrição no caso de o
contador tornar-se inativo. Comentou que para este ano está previsto o Encontro do
Centro Norte, chamado Encontro de Contabilidade da Amazônia Legal – ECAL e o
CRCGO, que está na coordenação do evento, o sediará. Disse também que dezembro do
ano passado, os casos de Covid-19 diminuíram em Goiás, o que lhe possibilitou fazer
uma Convenção mista com a participação presencial de 200 participantes, num espaço
para 500 pessoas, transmitida pelo “YouTube”, acrescentando que nesse encontro foi
feito o lançamento do ECAL, que ocorrerá na cidade de Caldas Novas, no mês de maio,
convidando a todos a participarem. A Presidente, Carla Cristina Tasso, comentou que o
CRCES também formalizou Convênio com a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ,
com diversas Prefeituras, com o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES,
bem como oficiou a Receita Federal para ter um ponto do Núcleo de Apoio Contábil e
Fiscal - NAF na sede do CRCES para atendimento apenas aos profissionais regulares,
ressaltando que é importante desenvolver ações para incentivar o registro, por que
quem é empresário sabe que não há profissional no mercado. Seguindo passou a
palavra ao Conselheiro do CFC, Contador Haroldo Santos Filho. 3.3 – O Conselheiro do
CFC, Contador Haroldo Santos Filho disse que a Pasta de Política Institucional está às
voltas, no Congresso Nacional, com o andamento da Reforma Tributária e da Reforma
da Legislação Eleitoral. Disse que em relação à Reforma Tributária há uma tendência
para aprovação da proposta do “Simplifica Já”, pois é a que tem menor impacto na área
de serviços, porém não se pode ter uma visão apenas corporativista, mas também por
que ela é boa para o país. Quanto às outras propostas disse que podem ser boas, mas
trarão impacto muito grande no setor de serviços, como é no caso das PECs 45 e 110.
Em relação à Reforma da Legislação Eleitoral, falou que existe um Grupo de Trabalho,
presidido pela Deputada Federal Margarete de Castro Coelho, que vai tratar das
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mudanças infraconstitucionais, onde entra a prestação de contas eleitorais e demais
questões que não afetam diretamente o Poder Constitucional. Disse ainda existir outro
grupo, que provavelmente será coordenado pela Deputada Federal Renata Hellmeister
de Abreu Melo, que tratará das questões constitucionais, modelo de eleição, se será
distrital, distrital misto, lista fechada, lista aberta, etc. Relatou que de 2012 para frente
houve uma evolução contínua, favorável à participação do Advogado e do Profissional
da Contabilidade e quem sempre esteve nessa luta, inserindo a participação desses
profissionais, foi o Tribunal Superior Eleitoral – TSE, pois a Justiça Eleitoral quer pessoas
especializadas e vocacionais para os auxiliarem na fiscalização das prestações de contas
eleitorais, na contabilidade partidária, etc. Informou também que está sendo estudado
pelo CFC um Termo de Reciprocidade entre Brasil e Portugal. Que estão conversando
com o Órgão similar ao CFC de Portugal e com o Ministério da Educação - MEC,
objetivando que os profissionais contábeis possam exercer sua profissão em quaisquer
dos dois Países com a formação em seu país de origem. Fazendo uso da palavra a
Presidente, Carla Cristina Tasso, agradeceu as participações do Vice-Presidente de
Desenvolvimento Profissional do CFC, Contador Aécio Prado Dantas Júnior, do
Presidente do CRCGO, Contador Rangel Francisco Pinto e do Conselheiro do CFC,
Contador Haroldo Santos Filho. IV – EXPEDIENTE: 4.1 – Correspondências: a Presidente,
Carla Cristina Tasso, informou que o Relatório de Correspondências foi encaminhado
previamente aos Conselheiros e encontra-se à disposição para vista de quaisquer
documentos. 4.2 – Representações: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que o
Relatório de Representações foi encaminhado aos Conselheiros e Delegados. 4.3 – Setor
Jurídico: a Presidente, Carla Cristina Tasso, disse que tem por meta fazer cada vez mais
acordos, informando que em Fevereiro/2021 ocorreram 28 Acordos Judiciais que
representaram uma movimentação de R$ 97.183,39, dividindo-se em: 15 quitações à
vista, totalizando de R$ 35.900,48, 10 parcelamentos judiciais, no montante de R$
36.119,76 e 3 reparcelamentos judiciais, que totalizaram R$ 25.163,15. Acrescentou que
9 Acordos Judiciais que estavam parcelados foram quitados, perfazendo o total de R$
28.571,73, bem como que ocorreram 5 bloqueios, via Sistema de Busca de Ativos do
Poder Judiciário – SISBAJUD, com a transferência total de R$ 2.934,37. Ressaltou que
devido ao fato de estar concedendo o registro de Técnico em Contabilidade também
foram reduzidas as despesas com pagamento de indenizações. 4.4 – Contratações em
Geral: a Presidente, Carla Cristina Tasso, disse que está trabalhado na economia das
licitações, reduzindo o valor efetivamente contratado em relação ao valor previsto.
Apresentou um panorama geral sobre as licitações que se encontram em andamento,
contidas no Plano de Trabalho e previstas para serem concluídas em 2021, a saber: a)
Plano de Saúde para os funcionários: contratação concluída com os mesmos benefícios
de 2020 por um valor menor, representando a maior economia nas licitações que foi de
R$ 46.799,40; b) Instalação de papel de parede em diversas salas: contratação
concluída, com economia de R$ 7.772,81 e previsão instalação ainda neste mês de
março; c) Gravação, edição e transmissão dos eventos e reuniões institucionais:
contratação concluída, com economia de R$ 10.750,00; d) Leilão da sala no Ed.
Navemar: em tramitação para cumprimento das etapas legais; e) Sistema de Gestão
Integrada: em análise jurídica; f) elaboração dos projetos e fiscalização da reforma do
auditório e construção da área de vivência: contratação concluída, com economia de R$
13.986,65; g) limpeza dos vidros e reforma da fachada: contratação concluída, com
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economia de R$ 14.920,39; h) terceirização das atividades operacionais de
Contabilidade e Departamento de Pessoal: sessão de abertura do Pregão agendada para
o dia 05/04/2021; i) contratação de “coffee break” para os eventos e reuniões
institucionais: fase de instrução processual; j) Leilão de móveis em desuso: em
tramitação para cumprimento das etapas legais; k) serviços continuados de apoio
administrativo, técnico e operacional: fase de instrução processual, estando no Setor
Jurídico; e l) reforma do auditório e construção da área de vivência: fase de instrução
processual. Salientou que a economia nas licitações já concluídas, entre o valor
estimado e o valor contratado foi de R$ 94.229,25. 4.5 – Calendário da Eleições de
2021: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que recebeu do CFC o Ofício Circular
nº 145/2021-CFC-Direx informando que as eleições para renovação de 2/3 do Plenário
ocorrerão nos dias 23 e 24 de novembro do corrente, juntamente com o respectivo
Calendário Eleitoral contendo todas a regras e prazos a serem cumpridos. 4.6 –
Programa de Demissão Voluntária - PDV: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou
que o CFC divulgou um Programa de Demissão Voluntária e a possibilidade de os CRCs
aderirem, sendo que no caso do CRCES somente a funcionária Doris Oslegher Lemos se
enquadra nas condições, em face de sua idade e de já ter se aposentado
voluntariamente, a qual fará a solicitação formal. A Presidente, Carla Cristina Tasso,
informou ainda que o assunto foi discutido na reunião do Conselho Diretor, ocorrida no
dia 16/03/2021, tendo ela ficado de conversar com a funcionária sobre algumas
questões específicas, para numa posterior reunião do Conselho Diretor, aprovar o Plano
de Demissão Voluntária – PDV do CRCES, com vistas a posterior aprovação do Plenário
deste Conselho e do CFC. 4.7 – Informativo sobre o GTFAZ: a Presidente, Carla Cristina
Tasso, informou que o CRCES está coordenando o Grupo de Trabalho da Secretaria de
Estado da Fazenda - GTFAZ, e que o Secretário de Estado da Fazenda, Sr. Rogélio
Pegoretti Caetano Amorim, solicitou incluir no Grupo o Instituto Brasileiro de Executivos
de Finanças - IBEF. A Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que também solicitou a
inclusão de outras entidades, pois existem categorias que não estão representadas no
Grupo, mas participam como convidados. Também informou que o Decreto com a nova
constituição deverá ser publicado pelos próximos dias e que no dia 24 de março haverá
reunião. Relatou que o Grupo promoveu uma discussão muito grande sobre o art. 132
da Lei 7.000, de 27/12/2001, tendo sido criado um grupo menor, coordenado pelo Dr.
Felipe Itala Rizk, para preparar a sugestão para deliberação junto com a Secretaria
Estadual de Fazenda - SEFAZ. Salientou que pela primeira vez a SEFAZ trouxe para o
Grupo a proposta de um Ato Regulatório para ser discutido antes de ser aprovado e
encaminhado para a Assembleia Legislativa, e que o foco tem sido melhorar a relação
com os bons contribuintes. A Presidente, Carla Cristina Tasso, comunicou que esteve em
reunião com o Secretário de Estado da Fazenda, Sr. Rogélio Pegoretti Caetano Amorim,
para tratar de propostas enviadas pelo CRCES privilegiando o bom contribuinte, as quais
estão sendo analisadas pela equipe técnica daquela Secretaria. Concluindo, lembrou a
solicitação que o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito
Santo - SINCODIVES fez de isenção de imposto para veículos elétricos e híbridos. 4.8 –
Informativo sobre o Fórum REDESIM: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que
ocorreu uma reunião dia 17 de março para tratar de medidas adotadas pelo Governo do
Estado, e ainda das medidas adotadas pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo
– JUCEES, decorrentes da Instrução Normativa DREI nº 82, de 19/02/2021, que institui
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os procedimentos para autenticação dos livros contábeis ou não dos empresários
individuais, das empresas individuais de responsabilidade limitada - Eireli, das
sociedades, bem como dos livros dos agentes auxiliares do comércio, assim como de
indeferimento de processos e de itens que não mais serão avaliados nos contratos. V –
ORDEM DO DIA: 5.1 – Atas da 1623ª Reunião Plenária, Ordinária e da 1624ª Reunião
Plenária, Extraordinária: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que as Atas da
1623ª Reunião Plenária (Ordinária), realizada em 18 de fevereiro de 2021 e da 1624ª
Reunião Plenária (Extraordinária), realizada em 25 de fevereiro de 2021 foram enviadas
antecipadamente aos Conselheiros e como não houve proposta de alteração foram
aprovadas por unanimidade. Em seguida, submeteu ao Plenário e obteve a
homologação das Atas das Reuniões Ordinárias das seguintes Câmaras: 5.2 – Câmara de
Administração e Finanças - CAF nº 72; 5.3 – Câmara de Controle Interno - CCI nº 179;
5.4 – Câmara de Desenvolvimento Profissional - CDP nº 8; 5.5 – Câmara de Ética e
Disciplina - CED nº 268; 5.6 – Câmara de Fiscalização - CF nº 216; 5.7 – Câmara de
Registro - CR nº 455; 5.8 – Tribunal Regional de Ética e Disciplina - TRED nº 262. Na
oportunidade, a Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional, Contadora Ana Rita
Nico Hartuique, informou que houve mudanças na Câmara de Desenvolvimento
Profissional e que as Comissões se reúnem, fazem suas sugestões acerca dos cursos e
eventos e as apresentam à Câmara para aprovação e posterior encaminhamento para
homologação do Plenário do CRCES. Na sequência a Presidente, Carla Cristina Tasso,
passou a palavra ao Vice-Presidente de Controle Interno para apresentar os dados
financeiras e contábeis relativos ao mês de Fevereiro/2021. 5.9 – Apresentação dos
Relatórios Financeiros e Contábeis e análise e deliberação quanto ao Balancete de
Fevereiro/21: fazendo uso da palavra o Vice-Presidente de Controle Interno, Contador
Gustavo da Silva Miranda, apresentou um comparativo entre a arrecadação realizada
nos meses de janeiro e fevereiro de 2019, 2020 e 2021, registrando que mesmo em
meio à pandemia o CRCES realizou 52,26% da Receita Corrente Prevista para o ano, ou
seja, arrecadou R$ 2.857.699,64 em relação ao montante de R$ 5.468.029.00, contra
37,26% em 2020 e 41,24% em 2019. Na oportunidade a Presidente, Carla Cristina Tasso,
lembrou que a redução na projeção da Receita Corrente Prevista de R$ 6.350.000,00 em
2020, para R$ 5.468.029.00 em 2021, contribuiu para o aumento do percentual
arrecadado de 37,26% em 2020, para 52,26% em 2021. Seguindo, o Vice-Presidente de
Controle Interno destacou que a arrecadação do mês de fevereiro de 2021 foi superior
ao arrecadado no mesmo período dos anos anteriores e que esse aumento é reflexo das
ações realizadas pelo Setor de Cobrança, tais como: o envio dos boletos por e-mail,
recebimento por meio de cartão de crédito e envio de e-mail marketing sobre descontos
nos pagamentos à vista, razão pela qual parabenizou toda equipe do CRCES, assim como
a Presidente Carla Cristina Tasso por todas as ações adotadas, especialmente na área de
cobrança, que culminaram com a excelente arrecadação. Salientou que houve um leve
aumento da inadimplência no mês de fevereiro, porém muito próximo dos percentuais
encontrados em 2020. Ainda em relação à arrecadação de fevereiro de 2021 informou
que a Receita Corrente Realizada foi de R$ 1.001.878,51, representando 18,32% da
Receita Corrente Prevista. Em relação ao período de janeiro e fevereiro de 2021,
informou que Resultado Orçamentário Corrente, foi positivo no valor de R$
1.769.246,81, correspondendo à diferença entre a Receita Corrente Realizada - R$
2.857.699,64 e a Despesa Corrente Executada - R$ 1.088.452,83. Informou ainda que o
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Resultado Orçamentário de Capital foi de R$ 6.269.96 negativos, mas que o período
apresentou um Superávit Orçamentário de R$ 1.762.976,85. Na oportunidade, o VicePresidente de Administração e Finanças, Roney Pereira Guimarães, destacou que o
Resultado Orçamentário de Capital negativo é proveniente da aquisição de mesas e
cadeiras. Prosseguindo, o Vice-presidente de Controle Interno informou que a Despesa
Executada Corrente representou somente 22,02% da Despesa Fixada Corrente, que é
basicamente constituída de despesa com pessoal, cuja redução estima-se a partir da
implementação do futuro Plano de Demissão Voluntária. Por fim lembrou que o
Resultado Financeiro de 2020 apresentou superávit de R$ 3.198.307,35. Concluída a
apresentação a Presidente, Carla Cristina Tasso, colocou o Balancete de Fevereiro/2021
em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 5.10 – Crédito Adicional
Suplementar: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou acerca da necessidade de
abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 35.664,00 (trinta e cinco mil,
seiscentos e sessenta e quatro reais) provenientes da anulação parcial ou total das
rubricas 6.3.1.3.02.01.004 - Serviços de instrutores, 6.3.1.3.02.01.005 - Serviços de
tecnologia da informação, 6.3.1.3.02.01.008 - Serviço de limpeza, conservação e
jardinagem, 6.3.1.3.02.01.011 - Seleção, treinamentos, organização e aplicação de
exames, e 6.3.1.3.02.01.047 - Inscrições, para fazer frente às despesas relativas às
rubricas 6.3.1.6.01.01.003 - Despesas judiciais, 6.3.1.3.01.01.015 - Gênero de
alimentação, e 6.3.1.3.02.01.021 - Serviços de apoio administrativo e operacional,
conforme Portaria CRCES nº 020, de 26 de fevereiro de 2021. Justificando a necessidade
desse Crédito Adicional Suplementar a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que
hoje temos um Convênio com a Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, cujo objeto é a
cessão de mão de obra carcerária, o que é extremamente vantajoso, vez que o CRCES
somente arca com o custo de 1 (um) salário mínimo, mais vale transporte e alimentação
por cada apenado, sem quaisquer outros custos adicionais. Ressaltou que atualmente o
CRCES conta com dois detentos que realizam os serviços de limpeza, conservação,
manutenção e copeiragem, porém, devido à redução de pessoal, pleiteia mais dois
apenados para atuar em atividades administrativas. Feitos os esclarecimentos, a
Presidente, Carla Cristina Tasso, colocou a matéria em discussão e votação, tendo o
Crédito Adicional Suplementar e consequente Portaria CRCES nº 020/2021 sido
aprovados por unanimidade. 5.11 – Chamamento do Feito a Ordem - Processo nº
2020/000290: a Presidente, Carla Cristina Tasso, procedeu ao Chamamento do Feito a
Ordem, referente ao Processo nº 2020/000290, de Érika Fonseca dos Santos, devido ter
sido constatado um equívoco material na aplicação das penalidades, tendo em vista que
a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos devolveu o respectivo Auto de Infração,
lavrado contra a profissional, com a informação “mudou-se”, motivo pelo qual,
objetivando sanar vícios processuais, tornou nulos todos os atos administrativos
praticados a partir das fls. 10 dos autos e determinou seu retorno ao Setor de
Fiscalização para cientificação da autuada, visando ao direito do contraditório e da
ampla defesa. VI – CONSIDERAÇÕES GERAIS: 6.1 – A Vice-Presidente de
Desenvolvimento Profissional, Contadora Ana Rita Nico Hartuique, agradeceu a
oportunidade de estar na Plenária, vez que é sempre um aprendizado muito grande e
um prazer rever os colegas, ainda que de forma virtual. Solicitou maior participação dos
Conselheiros e Delegados nas redes sociais, pois o objetivo é atingir 5000 seguidores no
“Instagran”. Lembrou que Seminário SPEED, que ocorrerá no dia 25 de março, valerá 5
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pontos, mas para tanto é necessário se inscrever, participar de pelo menos 75% do
curso, fazer a prova e acertar no mínimo 75% das questões. Informou que os eventos
somente ocorrerão até o dia 7 de abril, devido ao período de Declaração de Imposto de
Renda, sendo que depois tudo volta ao normal. Informou que a Presidente, Carla
Cristina Tasso, firmou parceria com alguns canais de comunicação, a exemplo da Rádio
CBN, da A Gazeta, por meio da qual profissionais contábeis estão respondendo a
perguntas, acrescentando que essa parceria tem colocado o nome do CRCES em
evidência, oportunidade em que agradeceu aos profissionais que se dispuseram a
participar. Ressaltou que em relação às Associações que já encaminharam seus
documentos o Convênio visando firmar parceria será fechado hoje para que seja dado
início à promoção dos eventos via Associação, sendo que a programação do 1º semestre
está pronta e a do 2º está em fase de elaboração. Na oportunidade a Presidente, Carla
Cristina Tasso, informou que fez o planejamento do Seminário de Perícia e já passou
para a Câmara de Desenvolvimento Profissional. A Vice-Presidente de Desenvolvimento
Profissional complementou dizendo que solicitou aos participantes da Câmara a
indicação de temas para formatar o evento, oportunidade em que estendeu a
solicitação a todos os participantes da Plenária. Por fim relatou que o evento em
comemoração ao Dia da Mulher foi incentivador. 6.2 – O Vice-Presidente de Política
Institucional, Contador Roberto Schulze, lembrou que os profissionais da contabilidade
têm a responsabilidade social de incentivarem seus clientes a destinarem parte do
Imposto de Renda - IR a pagar para o Fundo da Infância e Adolescência – FIA e para o
Fundo do Idoso, sendo 3% para cada Fundo, já que o percentual máximo é de 6%.
Relatou que esteve na Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo – FINDES, a
pedido do Conselho Temático de Responsabilidade Social - CORES, e que por meio do
material que disponibilizamos a FINDES também está divulgando essa campanha. Que
na semana passada participou de uma reunião com vários gerentes da Vale do Rio Doce,
com o objetivo de divulgar como funciona a destinação do IR para as causas sociais.
Salientou que assim o CRCES participa e incentiva o engajamento de todos nas causas
sociais, e contribui para que o valor arrecadado seja utilizado em Projetos Sociais no
Estado do Espírito Santo. 6.3 – O Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina,
Contador Reinaldo Marques, relatou que fez a reunião de Câmara ontem, 22 de março,
de forma “on-line” e que funcionou muito bem, com presença maciça dos Conselheiros.
Agradeceu a participação de todos e reafirmou o convite feito pelo CFC para, no dia 31
de março, de 9h30min às 12h30min, fazerem treinamento sobre a Resolução CFC nº
1603, que trata dos procedimentos de processos de fiscalização e que revogou a
Resolução CFC nº 1309, a qual vigeu por muitos anos. 6.4 – O Vice-Presidente de
Controle Interno, Contador Gustavo da Silva Miranda lembrou aos Vice-Presidentes
Roberto Schulze e Ana Rita Nico Hartuique que irão falar sobre as doações do Imposto
de Renda para tentar ser bem prático na explicação do que e como fazer para a
efetivação dessa doação, como devem ser feitos os lançamentos, preenchidos os
documentos, emitidas as guias, etc., pois entende que os profissionais têm um receio,
um medo de saírem de uma rotina, da simplicidade e se depararem com algum
problema, com a “malha fina” quando se fala em Receita Federal. 6.5 – O VicePresidente de Registro, Contador Carlos Darlan Patil, falou que sua Pasta não está
podendo mostrar tanto trabalho em virtude da pandemia, mas agradeceu a dedicação
dos funcionários do Setor de Registro. 6.6 – O Vice-Presidente de Administração e
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Finanças, Contador Roney Guimarães Pereira, lembrou que não haverá Plenária no mês
de abril. Comentou que mesmo após a pandemia ele acredita que as reuniões “on-line”
continuarão pois são mais rápidas, mais econômicas. 6.7 – O Conselheiro e Técnico em
Contabilidade, Clair Martins da Silva, indagou se o CRCES poderia divulgar os
financiamentos liberados pelo Governo do Estado, pois os empresários sempre pegam
informações com os seus Contadores. Ainda comentou positivamente sobre os postos
de atendimento da Junta Comercial e da Receita Federal no CRCGO. 6.8 – O Delegado
de Colatina, Contador Sócrates Rocha Ramos, sugeriu que o CRCES busque formas de
tornar atrativo para que os jovens profissionais se registrarem. 6.9 – A Presidente, Carla
Cristina Tasso, complementando a fala do Vice-Presidente Roney Guimarães Pereira,
disse que a realização de uma reunião virtual e uma presencial, alternadamente, já era
uma proposta da Gestão, visando reduzir despesa e evitar perda de tempo com
deslocamentos. Em ralação à indagação do Conselheiro Clair Martins da Silva informou
que o Setor de Comunicação está providenciando a divulgação pelas redes sociais, e
também enviará via “mailing”. Já em relação a instalação de postos de atendimento de
Órgãos como a Junta Comercial e a Receita Federal na Sede do CRCES, disse que já
oficiou a Receita Federal, marcou reunião com o Delegado da Receita Federal do Brasil
em Vitória, Sr. Eduardo Augusto Roelke, mas houve um contratempo e provavelmente a
reunião ocorra agora em maio, sendo que o problema é que o Contador não tem
atendimento prioritário na Receita Federal, e casso isso ocorra, não haverá necessidade
de posto avançado no CRCES. Comentou ainda que, diferentemente do Estado de Goiás
onde devido seu tamanho tudo é mais difícil, aqui é muito perto. Informou que também
fará ofício para a Associação dos Municípios do Espírito Santo - AMUNES pedindo
atendimento preferencial para Contador em todas as Prefeituras e que na esfera
estadual já tem muita coisa virtual que está funcionando, razão pela qual não irão
desviar um funcionário para atendimento preferencial aos Contadores. VII –
ENCERRAMENTO: a Presidente, Carla Cristina Tasso, agradeceu a presença de todos e
confirmou a realização da próxima reunião plenária em maio. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a Sessão cuja Ata segue assinada pelos Conselheiros abaixo
subscritos .............................................................................................................................
- assinado digitalmente -

Contadora Carla Cristina Tasso
Presidente
- assinado digitalmente -

Contadora Ana Rita Nico Hartuique
Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional
- assinado digitalmente -

Contador Carlos Darlan Patil
Vice-Presidente de Registro
- assinado digitalmente -

Contador Gustavo da Silva Miranda
Vice-Presidente de Controle Interno
- assinado digitalmente -

Contador Reinaldo Marques
Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina
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- assinado digitalmente -

Contador Roberto Schulze
Vice-Presidente de Política Institucional
- assinado digitalmente -

Contador Roney Guimarães Pereira
Vice-Presidente de Administração e Finanças
- assinado digitalmente -

Técnico em Contabilidade Clair Martins da Silva
Conselheiro
- assinado digitalmente -

Contador Mário Zan Barros
Conselheiro
- assinado digitalmente -

Contador Miguel dos Santos Costa
Conselheiro
- assinado digitalmente -

Contadora Mônica Fernanda Santos Porto Pires
Conselheira
- assinado digitalmente -

Contadora Paula Nazareth Koehler
Conselheira
- assinado digitalmente -

Contadora Raquel Cristina Nicolau Barbosa
Conselheira
- assinado digitalmente -

Técnico em Contabilidade Rodrigo Sangali
Conselheiro
- assinado digitalmente -

Contadora Simony Pedrini Nunes Rátis
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