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ATA DA 1633ª REUNIÃO PLENÁRIA – ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 1 
DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2021. 2 
Início: 13 horas ................................................................................................................................. 3 
Conselheiros presentes: Contadores Ana Rita Nico Hartuique, Carlos Darlan Patil, Gustavo da 4 
Silva Miranda, Mário Zan Barros, Miguel dos Santos Costa, Paula Nazareth Koehler, Raquel 5 
Cristina Nicolau Barbosa, Reinaldo Marques, Roberto Schulze, Roney Guimarães Pereira, Simony 6 
Pedrini Nunes Rátis, e os Técnicos em Contabilidade Clair Martins da Silva e Rodrigo Sangali ........ 7 
Ausência justificada: Carla Cristina Tasso e Mônica Fernanda Santos Porto Pires ........................... 8 
 Ausência não justificada: não houve ................................................................................................ 9 
Outras presenças: Contadora Maria Constança Carneiro Galvão, Conselheira do Conselho Federal 10 
de Contabilidade - CFC pelo CRCBA, Contador Haroldo Santos Filho, Conselheiro do Conselho 11 
Federal de Contabilidade - CFC; Conselheiros Suplentes: Contadores Tamires Endringer Zorzal e 12 
Walterleno Maifrede Noronha; Assessora de Comunicação, Danielle Cristina Ramos Rodrigues e o 13 
Diretor Executivo, Jorge Tadeu Laranja .............................................................................................. 14 
Após cumprimentar a todos O Presidente da Sessão, Contador Roney Guimarães Pereira iniciou a 15 
reunião às 13 horas, que se deu de forma “on line” e corresponde à décima quarta Sessão 16 
Plenária transmitida ao vivo pelo canal do CRCES no “YouTube”, informando que estava aberto 17 
um “Chat” para quem desejasse fazer alguma pergunta. I – MENSAGEM DO DIA: não houve. II – 18 
AUSÊNCIAS: o Presidente da Sessão, Contador Roney Guimarães Pereira informou a ausência 19 
justificada da Conselheira Contadora Mônica Fernanda Santos Porto Pires, que foi substituída pela 20 
Conselheira Tamires Endringer Zorzal, bem como da Presidente Carla Cristina Tasso precisou 21 
ausentar-se. III – PROJETO MÃOS DADAS: dando seguimento, e em continuidade ao Projeto Mãos 22 
Dadas, o Presidente da Sessão, Contador Roney Guimarães Pereira, convidou a Vice-Presidente de 23 
Desenvolvimento Profissional, Contadora Ana Rita Nico Hartuique, para apresentar a Conselheira 24 
do Conselho Federal de Contabilidade, Contadora Maria Constança Carneiro Galvão. Seguindo, a 25 
Vice-Presidente Ana Rita Nico Hartuique, após falar sobre o “Outubro Rosa”, disse que a 26 
Conselheira Maria Constança Carneiro Galvão tem uma linda história e é fonte de inspiração; é 27 
uma referência para os profissionais da contabilidade, principalmente para as mulheres; é um 28 
exemplo de superação e de fé. 3.1 – A Conselheira do CFC, Contadora Maria Constança Carneiro 29 
Galvão, iniciou agradecendo a Deus e a oportunidade de falar na Reunião Plenária do CRCES. 30 
Também cumprimentou a Presidente Carla Cristina Tasso, estendendo as saudações aos 31 
Conselheiros, mas com maior ênfase às Conselheiras e funcionárias, entendendo que assim pode-32 
se compreender a importância do trabalho da mulher contabilista. Disse “se sorri ou se chorei, o 33 
importante é que emoções eu vivi”, e cercada dessas emoções contou sua história. Disse ter 34 
vivido um período muito difícil e o “Outubro Rosa” resgata o amor, a força e a vontade de viver. E 35 
foi dessa forma que trilhou o momento que jamais esperava passar, e com as Graças de Deus, 36 
curou-se de um câncer descoberto em 2005, sem parar suas atividades profissionais, 37 
acrescentando que o tempo não para e precisamos ter a força do tempo. Disse que sempre levou 38 
adiante o Projeto da Mulher Contabilista, do qual se orgulha e foi pioneira, porém não quer com 39 
isso criar um “Clube da Luluzinha”, pois acredita que homem e mulher valorosos e valiosos juntos 40 
serão fortes. Relatou que com o tratamento seus cabelos caíram ficando “apenas três fios” os 41 
quais denominou “Pai, Filho, e Espírito Santo” para protegê-la. Que quando ficou apenas com um 42 
fio de cabelo, entendeu que ele representava sua luta, sua guerra, e sua vitória. Ressaltou que 43 
nesse período, mesmo já sem a mama e com apenas 1% de chance de vencer o câncer, palestrava 44 
nos Congressos e motivava os participantes. Passou de loura para careca, e depois para platinada. 45 
Transformou-se em uma senhora empoderada, batalhadora, mulher contabilista, que ama a 46 
profissão, tem muitas atividades, pratica atividades no ramo social e contabilidade da área 47 
pública. Salientou que a vida trouxe novas prospecções, e com isso foi restaurada, revivendo e 48 
buscando o amor a Deus, a força e a certeza de que quando você quer você consegue e assim 49 
seguiu, louvando, bem dizendo, e fazendo um capital de amigos. Falou que a pandemia a fez estar 50 
recolhida socialmente, mas jamais em isolamento, as viagens foram adiadas, obrigando-a a ter 51 
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calma, tolerância, paciência e resiliência. Disse que continua apaixonada pela vida, pela família, 52 
pelos amigos e que receber o convite do CRCES para falar no Projeto Mãos Dadas sobre o 53 
“Outubro Rosa” foi uma honra. Sugeriu que mulheres e homens façam o autoexame. Na 54 
sequência todos os Conselheiros manifestaram imenso apreço, respeito, consideração e 55 
agradecimento à Conselheira Contadora Maria Constança Carneiro Galvão pelo depoimento dado 56 
e pelo exemplo de vida, de amor, de fé, de esperança e de humanidade. IV – EXPEDIENTE: 4.1 – 57 
Correspondências: o Presidente da Sessão, Contador Roney Guimarães Pereira, informou que o 58 
Relatório de Correspondências foi encaminhado previamente aos Conselheiros e encontra-se à 59 
disposição para vista de quaisquer documentos. 4.2 – Representações: o Presidente da Sessão, 60 
Contador Roney Guimarães Pereira, informou que o Relatório de Representações foi 61 
encaminhado aos Conselheiros e Delegados. 4.3 – Setor Jurídico - Execuções Fiscais e Resultado 62 
do mês de Setembro/2021: o Presidente da Sessão, Contador Roney Guimarães Pereira, informou 63 
que em setembro de 2021 ocorreram 24 Acordos Judiciais que representaram uma 64 
movimentação de R$ 116.281,32, dividindo-se em: 11 quitações à vista, totalizando de R$ 65 
49.144,23, 11 parcelamentos judiciais, no montante de R$ 54.443,85 e 2 reparcelamentos 66 
judiciais, que totalizaram R$ 12.693,24. Acrescentou que ocorreram 6 bloqueios, via Sistema de 67 
Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, com a transferência total de R$ 6.422,64 e 5 68 
Acordos Parcelados foram quitados perfazendo um total de R$ 14.279,65. 4.4 – Contratações em 69 
Geral: o Presidente da Sessão, Contador Roney Guimarães Pereira, apresentou o controle dos 70 
processos licitatórios. Destacou que o Processo 15/20, relativo ao leilão da sala do CRCES no Ed. 71 
Navemar, teve o edital publicado com previsão de abertura para 23 de novembro; que o Processo 72 
16/20, referente à contratação de Sistema de Gestão Integrada, foi arquivado a pedido da 73 
presidência; que o Processo 14/21, correspondente à contratação de Software de Gestão 74 
Integrada, está na fase de instrução processual; que o Processo 07/21, atinente à terceirização de 75 
mão de obra, encontra-se na fase de recursos, cujo limite para resposta é até o dia 05 de 76 
novembro; que o Processo 10/21, relativo à contratação dos serviços para fornecimento de coffee 77 
break, será liberado para licitar após Plano de Trabalho ser aprovado; que o Processo 11/21, 78 
referente à contratação dos serviços para construção da área de vivência e reforma externa da 79 
sede do CRCES, está na fase de instrução processual; que o Processo 12/21, relacionado à 80 
contratação de link dedicado, foi concluído, sendo que o valor estimado era de R$ 50.668,92, mas 81 
foi contratado por R$ 13.868,00, com uma economia de R$ 36.800,92; que o Processo 13/21, 82 
relativo à locação de espaço com serviço de buffet para realização da IV Reunião Pública, 83 
encontra-se na Assessoria Jurídica para emissão de parecer; que o Processo 2021/000258, 84 
referente à contratação de consultoria em LGPD, será realizado por dispensa de licitação e está na 85 
fase de cotação de preços. 4.5 – Informativo sobre o GTFAZ: devido à ausência da Presidente 86 
Carla Cristina Tasso não foi divulgado nenhum informativo. 4.6 – Informativo sobre o Fórum 87 
REDESIM: devido à ausência da Presidente Carla Cristina Tasso não foi divulgado nenhum 88 
informativo. V – ORDEM DO DIA: 5.1 – Apresentação dos Relatórios Financeiro e Contábil, 89 
Análise e Aprovação do Balancete de Setembro/2021: o Presidente da Sessão e Vice-Presidente 90 
de Administração e Finanças, Contador Roney Guimarães Pereira apresentou o Balancete de 91 
Setembro informando que ao Orçamento inicial de R$ 5,65 milhões foi acrescido R$ 1,429 milhão 92 
no acumulado do ano, passando o Orçamento final para R$ 7,079 milhões. Destacou que a 93 
arrecadação, até o momento, foi de R$ 6,41 milhões, ultrapassando em 8,71% o valor previsto, e 94 
que da Receita de Capital, prevista em R$ 181 mil, arrecadou-se apenas R$ 1,6 mil. Informou 95 
ainda que da Despesa Corrente fixada em R$ 5,453 milhões foi executado R$ 3,653 milhões, 96 
correspondendo a 67%, enquanto que da Despesa de Capital fixada em R$ 1,625 milhões, 97 
executou-se somente R$ 290 mil, correspondendo a 17,87%. Acrescentou que o Resultado 98 
Orçamentário Corrente foi de R$ 2,757 milhões e o Resultado Financeiro de R$ 3,885 milhões que 99 
corresponde ao resultado do Ativo Financeiro deduzido o Passivo Financeiro. O Ativo Circulante 100 
foi de R$ 6,213 milhões e o Passivo Circulante de R$ 1,223 milhões, apresentando resultado 101 
positivo de R$ 4,989 milhões concorrendo para liquidez de 5,08, ou seja, para cada R$ 1,00 a 102 
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pagar o CRCES tem R$5,08 a receber. Lembrou que todos os dados do Balanço estão disponíveis 103 
no site do CRCES. Dando seguimento o Presidente da Sessão, Contador Roney Guimarães Pereira, 104 
colocou o Balancete de Setembro/2021 em discussão e votação, tendo sido aprovado por 105 
unanimidade. 5.2 – Ata da 1629ª Reunião Plenária: o Presidente da Sessão, Contador Roney 106 
Guimarães Pereira, informou que a Ata da 1632ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 21 de 107 
setembro de 2021, fora enviada antecipadamente aos Conselheiros, colocando-a em discussão e 108 
votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Em seguida, submeteu ao Plenário e obteve a 109 
homologação das Atas das Reuniões Ordinárias das seguintes Câmaras: 5.3 – Câmara de 110 
Administração e Finanças - CAF nº 77; 5.4 – Câmara de Controle Interno - CCI nº 186; 5.5 – 111 
Câmara de Desenvolvimento Profissional - CDP nº 12; 5.6 – Câmara de Ética e Disciplina - CED nº 112 
274; 5.7 – Câmara de Fiscalização - CF nº 221; 5.8 – Câmara de Registro - CR nº 461; 5.9 – 113 
Tribunal Regional de Ética e Disciplina - TRED nº 268. 5.10 – Homologação do Pedido da Adesão 114 
ao Programa de Demissão Voluntária - PDV, da funcionária Doris Oslegher Lemos, com base na 115 
Resolução CRCES nº 428/2021, art. 1º, inciso IV: o Presidente da Sessão, Contador Roney 116 
Guimarães Pereira, informou que a Câmara de Desenvolvimento Operacional do Conselho Federal 117 
de Contabilidade - CFC deliberou pela homologação da Resolução CRCES nº 428, de 24 de agosto 118 
de 2021, que institui o Programa de Demissão Voluntária - PDV no âmbito deste CRCES, sendo 119 
que a referida Deliberação foi devidamente homologada pelo Plenário do CFC em sua última 120 
Sessão Plenária ocorrida no dia 7 de outubro. Que em função disso a Srª Dóris Oslegher Lemos, 121 
única funcionária que se enquadra nos requisitos fixados na referida Resolução, solicitou adesão 122 
ao PDV mediante assinatura do Termo de Adesão que foi devidamente protocolizado no último 123 
dia 19 de outubro sob o nº 2021/000260. Comunicou o respectivo processo já fora submetido à 124 
análise e aprovação da Câmara de Controle Interno, bem como apreciado pelo conselho Diretor, 125 
não tendo havido quaisquer manifestações em contrário, sendo que o mesmo já fora enviado 126 
antecipadamente a todos os Conselheiros para análise. Na sequência a matéria foi colocada em 127 
discussão e votação, tendo o referido pedido de adesão Plano de Demissão Voluntária sido 128 
aprovado por unanimidade. VI – CONSIDERAÇÕES GERAIS: 6.1 – O Vice-Presidente de Controle 129 
Interno, Contador Gustavo da Silva Miranda, apresentou relatório de setembro de 2021 e 130 
destacou que a inadimplência vem reduzindo desde 2018, tanto entre as organizações contábeis 131 
quanto profissionais, e ressaltando o importante trabalho da equipe para esse desempenho.  132 
Seguindo, apresentou um comparativo entre 2021 e 2020 dos indicadores financeiros apurados 133 
em setembro, onde identificou que o índice de ampliação da receita de contribuição passou de 134 
13,18% negativos para 29,64% positivos; o índice de eficiência orçamentária, representado pela 135 
variação entre Despesa Corrente Executada e Receita Corrente Arrecadada, cuja meta é limitada a 136 
95%, alcançou em setembro/20, 84,23%, enquanto em setembro/21 atingiu 56,99% constituindo 137 
um grande resultado, pois significa um comprometimento menor da receita em face da despesa; 138 
que o índice com despesa de pessoal, cuja limite é até 60% da arrecadação, atingiu 34,15%; e que 139 
o custo da estrutura física caiu de 14,5% para 9,09%, embora pudesse comprometer até 25% da 140 
receita. Chamou a atenção dos colegas para o cumprimento das metas, em especial, para o 141 
indicador de “relacionamento sócio-político-institucional”, cujo desempenho está em 73,33% no 142 
acumulado até setembro. Apresentou que o indicador de “ética na profissão”, que permite avaliar 143 
o percentual de penalidades aplicadas em relação ao número de processos julgados no mesmo 144 
exercício, alcançou um desempenho de 72,64%. Registrou, entretanto, que o ideal seria esse 145 
indicador ficar bem abaixo da meta, sendo que para 2022 estima-se uma redução no percentual 146 
estabelecido como meta. Informou que os indicadores relacionados a atrair e reter talentos, em 147 
especial, os relativos ao percentual de benefícios sobre o valor de salários e encargos, encontrava-148 
se abaixo da meta em agosto, porém, em setembro atingiu a meta estabelecida.  Informou ainda 149 
que o percentual de treinamentos e capacitação de Conselheiros, medido pela hora média de 150 
capacitação, encontrava-se em 7,6 horas, porém, após contabilizados os certificados de conclusão 151 
de cursos enviados pelos Conselheiros em setembro o indicador ultrapassou as 15h previstas 152 
alcançando, 18,75h. Reafirmou que a receita arrecada ultrapassou a receita prevista em 8,71%. A 153 
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despesa com pessoal registrou redução de 61,07% em 2020 para 34,15% em 2021. 6.2 – O Vice-154 
Presidente de Registro, Contador Carlos Darlan Patil, disse que em outubro foram julgados 86 155 
processos, dentre os quais 26 corespondem a novos registros, 12 referem-se a restabelecimentos 156 
de registros de profissionais, 2 relacionam-se a registro definitivo transferido para o ES e 5 157 
equivalem a novos registros de organizações contábeis. Por fim agradeceu aos funcionários e 158 
Conselheiros da Câmara de Registro. 6.3 – Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina, 159 
Contador Reinaldo Marques, noticiou que está preparando relatório para apresentar na 160 
prestação de contas do final de ano. Ressaltou que as metas fixadas nos Projetos 2001 e 2002 já 161 
foram ou estão muito próximas de serem atingidas. Relatou que a Fiscalização está trabalhando 162 
atualmente com a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, sendo que o CRCES tratou o 163 
assunto de forma diferenciada, e já iniciou a campanha “Regularize-se Já”. Que foram 164 
encaminhados mais de 1.600 e-mails para os profissionais que têm CBO ligados à contabilidade e 165 
que não tem o registro no CRCES, sendo que alguns já procederam à regularização. Identificou 166 
que, infelizmente, alguns utilizam o CBO de auxiliar de contabilidade muitas vezes para auxiliar 167 
fiscal. Informou ainda que foram emitidas notificações para os aprovados no exame de suficiência 168 
e que estão trabalhando com a CBO de contabilidade. Por fim, agradeceu aos Conselheiros que 169 
julgaram 15 processos da Câmara de Ética e Disciplina e 3 da Câmara de Fiscalização. 6.4 – A Vice-170 
Presidente de Desenvolvimento Profissional, Contadora Ana Rita Nico Hartuique, disse que 171 
foram realizados até o dia 22 de outubro, 10 seminários e eventos, 42 cursos e palestras e 3 172 
cursos de aperfeiçoamento em contabilidade pública. Informou que ontem aconteceu, de forma 173 
híbrida, o Seminário de Startup e que até o final do ano acontecerão 9 cursos e palestras e 2 174 
palestras da “Auditoria em Foco”. Salientou que o curso de Contabilidade Pública está entrando 175 
no quarto módulo e lembrou que dia 23 de outubro será realizado, de forma presencial, o evento 176 
em alusão ao “Outubro Rosa” com o tema “Tempo de Despertar”. Ressaltou que o CRCES tem 177 
disponível em cursos 107 pontos, bem acima dos 20 pontos exigidos pelo CFC relativo à Educação 178 
Continuada. Por fim, destacou que irá encerrar o ano com um curso sobre liderança com o tema 179 
“Gestão de Análise da Ansiedade para Análise de Autodesempenho”, o qual se dará no dia 7 de 180 
dezembro, de forma presencial. 6.5 – Vice-Presidente de Política Institucional, Contador Roberto 181 
Schulze, lembrou que nos próximos 23 e 24 de novembro ocorrerão as eleições para renovação 182 
de 2/3 do Plenário, sendo o voto obrigatório e pela internet. Solicitou que cada profissional avise 183 
ao colega para votar, evitando assim a incidência de multa. Comentou ainda que recolheu as 184 
fraudas geriátricas arrecadadas pelo CRCES para serem entregues no “Asilo Espera Feliz” do 185 
município de Marechal Floriano, oportunidade em que agradeceu a todos pela doação voluntária. 186 
Na oportunidade o Presidente da Sessão, Contador Roney Guimarães Pereira, informou que o CFC 187 
já enviou o e-mail para credenciamento e acesso às eleições, e quem, por ventura, ainda não 188 
recebeu a mensagem deve entrar no endereço eleicaocrc.org.br e solicitar a redefinição de senha. 189 
6.6 – O Conselheiro Rodrigo Sangali comunicou acerca o pleito de prorrogação do prazo para 190 
exclusão das empresas do Simples Nacional junto ao Fórum Permanente de Simplificação. VII- 191 
ENCERRAMENTO: O Presidente da Sessão, Contador Roney Guimarães Pereira, agradeceu a 192 
presença de todos e confirmou a realização da próxima Reunião Plenária em novembro, a qual 193 
será presencial. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão cuja Ata segue assinada pelos 194 
Conselheiros abaixo subscritos .......................................................................................................... 195 
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