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ATA DA 1632ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO 1 
SANTO, REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2021. 2 
Início: 14 horas ................................................................................................................................. 3 
Conselheiros presentes: Contadores Ana Rita Nico Hartuique, Carla Cristina Tasso, Carlos Darlan 4 
Patil, Gustavo da Silva Miranda, Mário Zan Barros, Miguel dos Santos Costa, Mônica Fernanda 5 
Santos Porto Pires, Paula Nazareth Koehler, Raquel Cristina Nicolau Barbosa, Reinaldo Marques, 6 
Roberto Schulze, Roney Guimarães Pereira e Walterleno Maifrede Noronha, e os Técnicos em 7 
Contabilidade Ademir do Nascimento e Rodrigo Sangali  ................................................................ 8 
Ausência justificada: Contadora: Simony Pedrini Nunes Rátis, e o Técnico em Contabilidade Clair 9 
Martins da Silva ................................................................................................................................. 10 
Ausência não justificada: não houve ocorrência. ............................................................................ 11 
Outras presenças: Dr. Valcemiro Nossa, Professor e Membro Fundador da Academia Capixaba 12 
de Ciências Contábeis - ACACICON; Contador Carlos Barcellos Damasceno, Conselheiro do 13 
Conselho Federal de Contabilidade - CFC; Conselheiros Suplentes: Contadores Maurílio Correia 14 
Santana e Paula Antonela Vieira Pinto; Delegados: Contadores: Diomar Vazzoler, de Venda Nova 15 
do Imigrante e Sócrates Rocha Ramos, de Colatina; Assessora de Comunicação, Danielle Cristina 16 
Ramos Rodrigues e o Diretor Executivo, Jorge Tadeu Laranja .......................................................... 17 
Após cumprimentar a todos a Presidente, Carla Cristina Tasso, iniciou a reunião às 14 horas, que 18 
se deu de forma on line e corresponde à décima terceira Sessão Plenária transmitida ao vivo 19 
pelo canal do CRCES no “YouTube”, informando que estava aberto um “Chat” para quem 20 
desejasse fazer alguma pergunta. I – MENSAGEM DO DIA: não houve. II – AUSÊNCIAS: a 21 
Presidente, Carla Cristina Tasso, informou as ausências justificadas da Contadora Simony Pedrini 22 
Nunes Rátis e do Técnico em Contabilidade Clair Martins da Silva, tendo sido convocados para 23 
substituí-los, respectivamente, o Contador Walterleno Maifrede Noronha e o Técnico em 24 
Contabilidade Ademir do Nascimento. III – PROJETO MÃOS DADAS: dando seguimento, e em 25 
continuidade ao Projeto Mãos Dadas, a Presidente, Carla Cristina Tasso, convidou o Dr. 26 
Valcemiro Nossa, Contador, Professor e Membro Fundador da Academia Capixaba de Ciências 27 
Contábeis - ACACICON para fazer uso da palavra. 3.1 – O Contador, Professor e Membro 28 
Fundador da ACACICON, Dr. Valcemiro Nossa, após cumprimentar a todos, falou sobre sua 29 
trajetória como membro da Academia Brasileira de Ciências Contábeis - ABRACICON e membro 30 
fundador da ACACICON. Apresentou um resumo das principais ações da ACACICON, na qual 31 
realizaram três encontros de professores e diversos eventos do Projeto “Quintas do Saber”, 32 
anunciando que em 21 de outubro acontecerá um “Quintas do Saber” que vai abordar o tema 33 
“Holding” e Sucessão Familiar. Também falou que outro evento do Projeto ocorrerá no dia 25 de 34 
novembro e o tema em destaque será “Day Trading”. Acrescentou que para o ano de 2022 35 
pretende realizar cursos e eventos focando, principalmente, o processo de Educação 36 
Continuada, cujos três primeiros temas a serem abordados são: “Os Desafios da Tecnologia no 37 
Ensino”, com foco no dia a dia do profissional; “Machine Learning” e Inteligência Artificial; e 38 
Contabilidade em SD e Relatórios de Sustentabilidade. O Dr. Valcemiro Nossa também discorreu 39 
sobre a evolução tecnológica desde a época que começou a exercer a profissão contábil, 40 
argumentando que, ao contrário do que pensavam, as máquinas, os computadores não 41 
substituíram o profissional, mas sim o liberou para executar outros trabalhos, outras atividades 42 
que não desempenhavam. Dessa forma, toda análise depende do profissional para que a 43 
interação com a tecnologia seja a melhor possível, sempre pensando nos resultados. Outro 44 
ponto destacado por ele é que a contabilidade tem uma base de dados enorme, por isso, a 45 
importância de saber utilizar esses dados para além da simples publicação dos Balanços e do 46 
cumprimento das obrigações para com o Governo. Salientou que é essencial ao profissional da 47 
contabilidade ter um olhar mais analítico sobre esses dados para fornecer informações 48 
relevantes a quem toma as decisões, é assim que a Contabilidade Gerencial ganha vida. A 49 
Presidente, Carla Cristina Tasso, observou que quanto mais as evidências tecnológicas 50 
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aparecem, mais necessário se torna que mais pessoas estejam envolvidas no processo, 51 
pensando e produzindo novos conhecimentos para gerar juízo de valor. Registrou que essa é a 52 
linha que o Conselho Federal de Contabilidade - CFC tem seguido,  transformando as ameaças 53 
em novas oportunidades, o que tem se tornado evidente em relação ao Relato Integrado. O 54 
Conselheiro, Contador Miguel dos Santos Costa, mencionou que no início de sua carreira era 55 
essencial ter uma boa caligrafia, já que a contabilidade era escrita nos Livros Diários e Razão. O 56 
Vice-Presidente de Fiscalização, Contador Reinaldo Marques, comentou que os micro 57 
empresários não conseguem fornecer dados suficientes para que o profissional contábil possa 58 
oferecer uma contabilidade mais gerencial, gerando um descrédito perante a sociedade, 59 
oportunidade em que indagou como a Fundação Instituto Capixaba de Pesquisa sem 60 
Contabilidade, Economia e Finanças - FUCAPE trata as novas normas junto aos estudantes. O Dr. 61 
Valcemiro Nossa respondeu que a FUCAPE não ensina tão somente contabilidade, ensina 62 
também sobre ciência de dados, estatística, matemática, economia e gestão com o objetivo de 63 
formar um executivo que para além da contabilidade fazer um planejamento, apresentando 64 
cenários diversos. Assim são ministradas as disciplinas, com foco nas pequenas e médias 65 
empresas, com espaço para se discutir a questão da ética e da integridade. Disse que a proposta 66 
é ensinar o macro, pois o detalhe é fácil para aprender. Finalizando sua participação, o Dr. 67 
Valcemiro Nossa falou sobre o “Hub” de inovação que a  FUCAPE inaugurou, ou seja, um espaço 68 
de conexão, de interação a favor da inovação, que conta com sete “startups” e tem o intuito é 69 
criar um laboratório para que os alunos atuem na busca de soluções para os problemas que são 70 
elencados no dia a dia, tanto na parte de contabilidade, como na gestão e na economia. Por fim, 71 
convidou todos para conhecer as mudanças realizadas na FUCAPE ou até mesmo realizar uma 72 
reunião nas dependências da escola. Seguindo, a Presidente, Carla Cristina Tasso, agradeceu ao 73 
Professor Dr. Valcemiro Nossa, assim como aos internautas que estão assistindo a Reunião 74 
Plenária. Disse ainda que o Espírito Santo, por meio do Professor Dr. Fábio Moraes da Costa, 75 
participou de revisão das Normas Contábeis simplificando a forma de contabilizar, e que em 76 
breve estará em audiência pública, assim como a Resolução CFC nº 560, de 28 de outubro de 77 
1983, que rege a profissão contábil. Ressaltou a importância de todos participarem da audiência 78 
pública para a melhoria das normas. Falou também sobre as ações em comemoração ao Dia do 79 
Contador, como a veiculação de “spots” nas rádios, vídeos nas redes sociais, tudo evidenciando 80 
a essencialidade do Contador para o negócio e para a economia. O Vice-Presidente de Política 81 
Institucional, Contador Roberto Schulze, lembrou que o CRCES também está trabalhando, com 82 
sua participação, na revisão da Interpretação Técnica Geral - ITC/2002 que dispõe sobre a 83 
contabilidade aplicada às associações e fundações.  IV – EXPEDIENTE: 4.1 – Correspondências: a 84 
Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que o Relatório de Correspondências foi encaminhado 85 
previamente aos Conselheiros e encontra-se à disposição para vista de quaisquer documentos. 86 
4.2 – Representações: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que o Relatório de 87 
Representações foi encaminhado aos Conselheiros e Delegados. 4.3 – Setor Jurídico - Execuções 88 
Fiscais e Resultado do mês de Agosto/2021: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que 89 
em agosto/2021 ocorreram 27 Acordos Judiciais que representaram um montante de R$ 90 
96.323,67, dividindo-se em: 11 quitações à vista, totalizando de R$ 32.266,80, 13 parcelamentos 91 
judiciais, no montante de R$ 54.895,50 e 3 reparcelamentos judiciais, que totalizaram R$ 92 
9.161,37. Acrescentou que ocorreu 1 bloqueio, via Sistema de Busca de Ativos do Poder 93 
Judiciário – SISBAJUD, com a transferência total de R$ 1.815,81 e 6 Acordos Parcelados foram 94 
quitados perfazendo um total de R$ 18.066,29. 4.4 – Contratações em Geral: a Presidente, Carla 95 
Cristina Tasso, informou que está quase concluindo o Plano de Trabalho previsto no início da 96 
gestão em termos de licitação. Na sequência apresentou um panorama das licitações que se 97 
encontram em andamento e previstas para serem concluídas ainda em 2021, a saber: a) Leilão 98 
da sala no Ed. Navemar: em tramitação para cumprimento das etapas legais, sendo que o CFC 99 
deliberou pela homologação da decisão de realizar a alienação do referido imóvel na forma e 100 
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condições previstas pela legislação aplicável à espécie, conforme Ofício nº 889/Direx, de 30 de 101 
agosto de 2021; b) Sistema de Gestão Integrada: o processo está em análise com vistas à 102 
definição dos valores máximos admitidos; c) Terceirização de serviços de apoio administrativo, 103 
técnico e operacional: processo encontra-se na fase de análise das propostas e documentação; 104 
d) Contratação de fornecimento de coffee break: o processo encontra-se na fase de coleta de 105 
orçamentos; e) Contratação dos serviços de construção da área de vivência: o processo 106 
encontra-se na fase de instrução; f) Contratação de link dedicado: a sessão de disputa do pregão 107 
encontra-se marcada para o dia 28/09/2021; g) Locação de espaço com serviço de Buffet para 108 
realização da IV Reunião Pública: o processo encontra-se na fase de coleta de orçamentos. 4.5 – 109 
Portaria CRCES nº 078/2021: a Presidente, Carla Cristina Tasso, teceu alguns comentários acerca 110 
da Portaria 078/2021, que nomeia o contador Flávio Ribeiro da Fonseca para exercer a função 111 
de Delegado de Alegre, lembrando que sua nomeação foi homologada na 1630ª Sessão Plenária, 112 
ocorrida em 24 de agosto de 2021. 4.6 – Portaria CRCES nº 079/2021: a Presidente, Carla 113 
Cristina Tasso, considerando que diversos empregados encontram-se exercendo suas atividades 114 
em regime de teletrabalho e que outros manifestaram interesse em aderir a tal regime, baixou a 115 
Portaria 079/2021, em substituição às Portarias 073/2019 e 106/2020 que foram revogadas, 116 
novamente regulamentando o Regime de Teletrabalho e sobre a qual fez uma detalhada 117 
exposição. 4.7 – Portaria CRCES nº 080/2021: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou sobre 118 
a abertura de Crédito Adicional Suplementar com utilização de recursos provenientes da 119 
Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias, que motivou a edição da Portaria 120 
080/2021. 4.8 – Informações sobre GTFAZ: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que 121 
o Grupo de Trabalho da Secretaria de Estado da Fazenda - GTFAZ teve uma reunião de pauta e 122 
criou um grupo especial para discussão do Decreto Estadual 4951-R, publicado em 17 de agosto 123 
de 2021, que trata de substituição tributária, comentado pelo Secretário de Fazenda do Estado 124 
do Espírito Santo - SEFAZ, Dr. Marcelo Martins Altoé, na 1630ª Sessão Plenária deste Regional. 125 
Informou ainda que foram enviadas para a SEFAZ as sugestões de alteração discutidas pelo 126 
grupo, tendo solicitado a prorrogação do início de sua vigência, estando o Grupo aguardando 127 
data para agendamento da reunião com o Secretário, Dr. Marcelo Martins Altoé. 4.9 – Fórum 128 
REDESIM: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que em agosto não houve reunião do 129 
Fórum REDESIM, devido ao grande envolvimento do CRCES nas questões da Reforma Tributária. 130 
V – ORDEM DO DIA: 5.1 – Apresentação dos Relatórios Financeiro e Contábil e 131 
análise/aprovação do Balancete de Agosto/2021: o Vice-Presidente de Administração e 132 
Finanças, Contador Roney Guimarães Pereira, apresentando o Balancete de agosto/2021, 133 
informou que o orçamento inicial de R$ 5,65 milhões foi acrescido em R$ 1,429 milhão, 134 
decorrente das suplementações provenientes do superávit financeiro do exercício de 2020 no 135 
valor de R$ 1 milhão (Resolução CRCES nº 424/2021) e do excesso de arrecadação no valor de 136 
R$ 429 mil (Resolução CRCES nº 427/2021), resultando no montante final de R$ 7,079 milhões. 137 
Informou também que até o mês de agosto foram arrecadados R$ 6,032 milhões, representando 138 
102,30% da Receita Corrente prevista para 2021, que é de R$ 5,897 milhões, e executados R$ 139 
3,303 milhões, correspondendo a 60,82% da Despesa Corrente fixada para 2021, que é de R$ 140 
5,432 milhões. Informou ainda que foi arrecadado R$ 1.602,50, representando 0,88% da Receita 141 
de Capital prevista para 2021, que é de R$ 181.971,00, e executados R$ 172.594,42, 142 
correspondendo a 10,48% da Despesa de Capital fixada para 2021, que é de R$ 1.646.740,96. 143 
Acrescentou que o Resultado Orçamentário Corrente foi de R$ 2,728 milhões e o Resultado 144 
Orçamentário foi de R$ 2,557 milhões. Por fim, lembrou que todos os dados do Balancete estão 145 
disponíveis no site do CRCES. Dando seguimento a Presidente, Carla Cristina Tasso, colocou o 146 
Balancete de Agosto/2021 em discussão e votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 5.2 147 
– Ata da 1630ª Reunião Plenária: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que a Ata da 148 
1630ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 24 de agosto de 2021, fora enviada 149 
antecipadamente aos Conselheiros, colocando-a em discussão e votação, tendo sido aprovada 150 
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por unanimidade. Ressaltou que a Ata da 1631ª Reunião Plenária - Extraordinária, realizada em 151 
15 de setembro de 2021, foi redigida, lida e aprovada na mesma Sessão. Em seguida, submeteu 152 
ao Plenário e obteve a homologação das Atas das Reuniões Ordinárias das seguintes Câmaras: 153 
5.3 – Câmara de Administração e Finanças - CAF nº 76; 5.4 – Câmara de Controle Interno - CCI 154 
nº 185; 5.5 – Câmara de Desenvolvimento Profissional - CDP nº 11; 5.6 – Câmara de Ética e 155 
Disciplina - CED nº 273; 5.7 – Câmara de Registro - CR nº 460; 5.8 – Tribunal Regional de Ética e 156 
Disciplina - TRED nº 267. 5.9 – Calendário de Atividades do CRCES para 2022: a Presidente, 157 
Carla Cristina Tasso, submeteu à apreciação do Plenário o Calendário de Atividades para 2022, 158 
salientando a inclusão das reuniões do Grupo GTFAZ e Fórum REDESIM, vez que a coordenação 159 
de ambos é do CRCES, assim como as reuniões dos Chefes de Setores. Na sequência foram feitos 160 
alguns ajustes no que tange à fixação das datas das reuniões da Câmara de Controle Interno em 161 
dias distintos das demais Câmaras, que também tiveram suas datas alteradas, assim como foi 162 
alterada a data da primeira Sessão Plenária do dia 3 para o dia 5 de janeiro. Concluídos os 163 
ajustes o Calendário de 2022 em sua versão final foi aprovado por unanimidade. 5.10 – Plano 164 
de Cargos e Salário - Resolução referente à criação de Assessoria Administrativa: a Presidente, 165 
Carla Cristina Tasso, salientou, conforme já informado em outras oportunidades, que a partir de 166 
2022 o Plano de Cargos e Salários - PCS, que decorre de uma liberalidade do empregador, será 167 
substituído por um Regimento Interno, juntamente com um Programa de Participação em 168 
Resultados baseado, principalmente, em cumprimento de metas. Ressaltou, entretanto, que 169 
devido ao pedido de exoneração do colaborador Wekson José Barbieri Mariano, da função 170 
gratificada de Chefe do Setor Administrativo, protocolado sob o nº 2021/000234, e objetivando 171 
buscar profissionais com qualificação específica para o exercício das atividades inerentes à área 172 
em questão, dada à dificuldade de remanejamento de pessoal, concluiu pela criação do Cargo 173 
Comissionado de Assessor de Administração, que exercerá a função de Chefe do Setor 174 
Administrativo. Além dessa alteração, considerando que a pregoeira Amylene Shneider 175 
Gonçalves Delunardo, no próximo mês de outubro, entrará em licença maternidade e suas 176 
funções serão executadas pela Chefe do Setor de Desenvolvimento Profissional, Grazielly Inácio 177 
Tartaglia, propôs que a gratificação atribuída ao pregoeiro possa cumular com a gratificação 178 
recebida pelo exercício de função gratificada de chefia. Propôs ainda a extensão da concessão 179 
do “vale alimentação” a todos os ocupantes de cargos em comissão, assim como que tal 180 
benefício seja assegurado nos casos de afastamento por motivo de férias, licença maternidade e 181 
licença saúde de até 15 (quinze) dias e teletrabalho. Acrescentou ainda que pretende nomear o 182 
novo Chefe do Setor Administrativo a partir do próximo dia 1º de outubro e que o Diretor 183 
Executivo, Jorge Tadeu Laranja, já está realizando entrevistas com os profissionais cujos 184 
currículos nos foram enviados, resultado da divulgação feita em diversos Grupos de “WhatsApp” 185 
dos quais participa a Presidente, Carla Cristina Tasso. Concluídas as discussões a minuta da 186 
Resolução, que será identificada por Resolução CRCES nº 429/2021, nos termos em que foi 187 
proposta, foi aprovada por unanimidade. VI – CONSIDERAÇÕES GERAIS: 6.1 – O Vice-188 
Presidente de Controle Interno, Contador Gustavo da Silva Miranda, apresentou um relatório 189 
sobre o mês de agosto/2021 destacando um pequeno acréscimo no número de Organizações 190 
Contábeis ativas em comparação aos anos anteriores, assim como uma redução de profissionais 191 
ativos. Registrou um acréscimo ínfimo na inadimplência de Organizações Contábeis e, da mesma 192 
forma, redução na inadimplência de profissionais. Registrou ainda que houve um aumento na 193 
arrecadação e ressaltou o trabalho de toda equipe do CRCES, capitaneada pela Presidente, Carla 194 
Cristina Tasso. Destacou que em 2020 arrecadou-se R$ 3,821 milhões sendo que em 2021 já se 195 
arrecadou R$ 5,231 milhões. Comparou a Receita Total Prevista e a Receita Total Arrecadada, 196 
destacando que em 2021 a Receita já ultrapassou a previsão em 2%. Observou que houve uma 197 
redução da Despesa com Pessoal e Encargos em relação à Receita Líquida Total, comparando 198 
2021 com 2020, de 59,44% para 31,90%, o que foi motivado tanto pelo crescimento da receita 199 
quanto pela efetiva redução da despesa. Acompanhando os gastos com a estrutura física em 200 
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relação à Receita Corrente Líquida, registrou uma redução de 14,71% em 2020 para 8,32% em 201 
2021. 6.2 – O Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina, Contador Reinaldo Marques 202 
noticiou que no período de janeiro a agosto/2021 foram emitidas 175 notificações e gerados 203 
176 auto de infração, totalizando 351 documentos fiscais, sendo que em agosto foram emitidas 204 
44 notificações e gerados 40 autos de infração. Informou que de janeiro a agosto/2021, entre 205 
Câmara de Ética e Disciplina e Tribunal de Ética e Disciplina, foram julgados 275 processos, 206 
sendo que no mês de agosto foram julgados 12 processos na Câmara de Ética e Disciplina, 2 207 
processos na Câmara de Fiscalização, 4 processos no Tribunal de Ética e Disciplina e 1 processo 208 
no Plenário. Relatou que no mesmo período foram distribuídos 211 processos., encerrando-se 209 
alguns trabalhos na Câmara de Fiscalização devido ao atingimento de metas. Informou que em 210 
relação às infrações cometidas a maior incidência continua sendo a ausência de Contratos de 211 
Prestação de Serviços, seguindo-se pela falta de Registro Profissional, por profissionais 212 
diplomados sem registro trabalhando em Órgãos Públicos, pelas demonstrações contábeis em 213 
desacordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade e por contadores que deixam de cumprir 214 
a educação profissional continuada. Registrou ainda que foram registradas denúncias e 215 
comunicações de irregularidade, não sendo registrada nenhuma representação. Lembrou que a 216 
denúncia é nominativa e são identificados o denunciado e o denunciante; que a comunicação de 217 
irregularidade pode ser considerada uma denúncia anônima através do site; e que a 218 
representação pode ser considerada uma denúncia que parte dos próprios Conselhos ou de 219 
outros Órgãos Públicos. Informou que neste mês de setembro estará concluindo a análise dos 220 
pedidos de baixa de registro que foram encaminhados em julho pelo Setor de Registro. 221 
Comunicou que estão em andamento a análise dos registros do Cadastro Geral de Empregados e 222 
Desempregados – CAGED e das denúncias e comunicações de irregularidade.  Salientou que 223 
durante a semana do Contador realizará palestras apresentando o Setor de Fiscalização no 224 
município de Aracruz. Por fim, informou que todos os vídeos gravados tratando de assuntos 225 
contábeis estão disponibilizados no “site” do CRCES para consulta por parte de quaisquer 226 
interessados. 6.3 – A Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional, Contadora Ana Rita 227 
Nico Hartuique, informou que foram realizados 53 eventos entre cursos, seminários e palestras, 228 
que somam 102 pontos, porém, para pontuar e, consequentemente, receber o  certificado é 229 
obrigatório fazer inscrição, ter presença, realizar a avaliação e atingir a pontuação mínima para 230 
aprovação. Lembrou que a exigência é de 20 pontos para aqueles que estão obrigados a 231 
pontuar. Informou ainda que até o final do ano ainda acontecerão 9 eventos, dentre eles o 232 
Seminário de “Startup”, cujo conteúdo contemplará a parte legal, jurídica, o investimento anjo e 233 
a contabilização, que o curso de Contabilidade Pública está entrando no quarto módulo e que o 234 
evento em comemoração ao Dia do Contador, que ocorrerá amanhã, 22 de setembro, contará 235 
com a participação da Presidente, Carla Cristina Tasso e do Ex-Secretário Estadual de Fazenda, 236 
Sr. Bruno Peçanha Negris. Por fim, avisou que o Exame de Qualificação Técnica será realizado no 237 
Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, 238 
Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo - SESCON-ES. 6.4 – O Vice-Presidente de 239 
Registro, Contador Carlos Darlan Patil, disse que desde a última Reunião da Câmara de Registro 240 
até a data de hoje foram julgados 82 processos, dentre os quais destacou 31 registros definitivos 241 
originários e 22 baixas de registro profissional. Informou que foram atingidas todas as metas 242 
estabelecidas e agradeceu aos colaboradores e Conselheiros da Câmara de Registro. 6.5 – O 243 
Vice-Presidente de Política Institucional, Contador Roberto Schulze, falou de seu orgulho em 244 
ser contador e reforçou o compromisso com a ética e com Classe Contábil. Relatou que neste 10 245 
de setembro reuniu-se com o Grupo de Trabalho que está discutindo a revisão realizada na 246 
Interpretação Técnica Geral – ITC/2002, relativa às entidades sem finalidade de lucros, norma 247 
que regulamenta a contabilidade das entidades do Terceiro Setor, aprovada pela Resolução CFC 248 
nº 1409/2012, e acredita que até dezembro a referida Resolução estará em audiência pública. 249 
Relatou ainda que no último dia 27 de agosto participou de evento do Serviço Brasileiro de 250 
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Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo - SEBRAE-ES, no Centro de Convenções 251 
de Vitória, quando teve a oportunidade de conversar com várias autoridades, obtendo pré-252 
agenda para 6 de outubro com Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Presidente da Associação 253 
dos Municípios do Espírito Santo – AMUNES, Victor da Silva Coelho. Por fim parabenizou todos 254 
os Contadores. 6.6 – A Presidente, Contadora Carla Cristina Tasso, em resposta a um internauta 255 
identificado como Jackson Moreira que quis saber como o Contador inexperiente pode 256 
empreender, lembrou que ninguém nasce empreendedor, e para tanto deve percorrer um 257 
caminho de conhecimento, persistência e desafio. Ressaltou que o Contador inexperiente pode 258 
empreender, porém, é de extrema importância adquirir alguma experiência, aprender o 259 
“caminho das pedras” com aqueles que já estão estabelecidos ou até mesmo associar-se a eles. 260 
Lembrar que as parcerias estão crescendo cada vez mais, até mesmo com outras profissões, 261 
proporcionando a soma de conhecimentos e competências. Por fim agradeceu a todos e, em 262 
especial, ao Conselheiro Rodrigo Sangali, pela sua dedicação e trabalho junto ao Fórum 263 
Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, vinculado ao Ministério da 264 
Economia e à Conselheira. Parabenizou a Conselheira Mônica Fernanda Santos Porto Pires pelo 265 
trabalho à frente do Programa do Voluntariado da Classe Contábil - PVCC, anunciando que 266 
disponibilizará o relatório dos atendimentos realizados junto com o SEBRAE no “site” do CRCES. 267 
VI – ENCERRAMENTO: a Presidente, Carla Cristina Tasso, agradeceu a presença de todos e 268 
confirmou a realização da próxima Reunião Plenária em outubro. Nada mais havendo a tratar, 269 
foi encerrada a Sessão cuja Ata segue assinada pelos Conselheiros abaixo subscritos ................... 270 
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