
 ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANETE DE 

TRANSPARENCIA CRC- ES. 

 

Ata de reunião da comissão permanente de transparência do Conselho regional de 

contabilidade estado do espirito santo, realizado na plataforma ZOON na data de 28/01/2022 

no horário de 17:00 com duração de 45 minutos de duração com a presença dos senhores (as) 

Maurilio Correia Santana, coordenador da Comissão e Jose  Carlos Bravo Alvarez  Junior 

(Coordenador Adjunto) Mariana Martins Lemos membro Felipe Bragança Xavier membro 

Leandra Machado representante do conselho Membro Joao Batista Rocha da Silva membro 

com justificativa de ausência por motivo de sinal de internet,  na reunião da comissão foram 

tratados diversos assuntos, que passaremos a relacionara-los, a representante do conselho a 

senhora Leandra machado, deu um explanação sobre a como funcionaria a comissão e as 

informações e documentos que devem compor no site, foi tratado ainda sobre a agenda de 

eventos da comissão, onde ficou acordado que serão divulgados a cada mês um BANNER 

com temas sobre da comissão  permanente e transparência, que a agenda seria semestral e 

que em março desse ano, na segunda quinzenal iremos programar um palestra online sobre, 

ficou acordado com os membros da conferencia que cada um vão desempenhar um função 

com o objetivo de organizamos a comissão, QUE a Leandra Machado irá fornecer os índices 

de acesso ao site de como os acessos são feitos e qual material e mas acessada com a finalidade 

de observamos a evolução da comissão,  Que a Mariana ficará na condição de secretaria de 

comissão com objetivo de organizar as atas de reuniões, agende de eventos e outros, QUE 

o Jose Carlos ficará com a responsabilidade de tratar os e-mail recebido da Leandra com as 

dúvidas e questionamento dos profissionais, e responder no prazo legal sempre com auxílio 

de todos membros da comissão,  Que o Felipe irá providenciar um resumo geral juntamente 

com o Maurilio sobre os documentos e informações que consta no site da Transparência, Que 

na última semana de março do ano corrente a comissão ira providenciar uma palestra sobre 

o tema da comissão de transparência que será feito na plataforma digital, que iremos 

pesquisar as outras comissão de transparência dos regionais (CRC) para estreitar o 

relacionamento em relação as comissão de permanência e transparência, após deliberado em 

ata da reunião foi encerrado a reunião, Nada mais havendo a ser tratado, o senhor Maurilio 

encerrada a reunião, cuja ata lavro e assino juntamente com os demais membros da comissão 

vila velha – es 28/01/2022. 
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