
 
 
ATA DA REUNIÃO DO FÓRUM REDESIM REALIZADA EM 19 de Maio de 2022. 1 
Início: 09horas. 2 
Término: 10h06. 3 
Local: Virtual pela plataforma Zoom. 4 
Presenças: Coordenadora e contadora; Carla Cristina Tasso - CRCES, Tiago Batista Cardoso - 5 
ASCONCA, Danielle Cristina Ramos Rodrigues - Assessora de Comunicação, Mário Zan Barros - 6 
SESCON-ES, Rodrigo Sangali - FEMICRO-ES, Juliana Soares Nascimento Coutinho - ASCOVV, Victor 7 
Bolelli de Oliveira/Paulo Cezar Juffo - JUCEES, Maria Marta Costa Spalenza – CPCC, Eliomar Del Caro 8 
Da Rós – ASSCAR e Marcos de Oliveira – ACS. 9 
........................................................................................................................................................... 10 
I- ORDEM DO DIA: Após cumprimentar a todos, a Coordenadora do Fórum REDESIM, Contadora Carla 11 
Tasso registrou a grande parceria com a Junta Comercial do ES, representada pelos senhores Victor Bolelli 12 
e Paulo Juffo. Em seguida, frisou que não havia recebido pautas das associações, e ressaltou que       tinha 13 
alguns informativos. Perguntou ao Sr. Victor Bolelli se ele teria alguma novidade sobre aquele retrospecto 14 
que havia sido passado anteriormente, em relação às mudanças da IN, nas adequações na Junta, para 15 
que possamos repassar aos contadores e, também, tínhamos programado um curso em parceria com a 16 
Junta Comercial, sendo um treinamento de 16h, sobre a questão de processos; constituições, alterações, 17 
transformações societárias. Será gravado pelo e a Junta vai disponibilizar os palestrantes. O diretor da 18 
JUCEES, Sr. Paulo Juffo, disse que o curso pode ser gravado e depois fazer uma live para chamar a 19 
atenção sobre o assunto. Sobre datas para ser realizado precisaria de um prazo de no mínimo 60 dias, 20 
para preparar o material, sendo que o objetivo desse curso é minimizar todos os problemas e adequar 21 
todos os profissionais. É esperado a unificação dos pareceres, e como tivemos resposta a isso mês 22 
passado, agora dar para planejar o treinamento. Dando continuidade, a coordenadora Carla Tasso frisou 23 
que recebeu varias situações de problemas na Receita Federal, e ressaltou que nem tudo que é solicitado 24 
é resolvido de imediato. Também destacou que recebeu uma resposta positiva do subdelegado em relação 25 
a  ter um atendimento preferencial para os contadores no órgão. Foi enviado um termo de cooperação 26 
baseado em exemplos de outros estados. Com isso, temos boas sinalizações em relação ao atendimento 27 
preferencial aos profissionais de contabilidade, e será necessária a apresentação da carteira profissional 28 
do Conselho, isso será um grande avanço. Em relação à SEFAZ, todas as demandas recebidas foram 29 
encaminhada para a Secretaria da Fazenda, em que estão na ATA da última reunião com o secretário. Vale 30 
ressaltar a evolução das demandas e das aprovações. Carla Tasso reforçou o pedido de colaboração de 31 
todos sobre o projeto do Governo do Estado, que se chama “Nota Premiada”, em que os comerciantes não 32 
estão obedecendo algumas situações, como ter uma placa nos estabelecimentos. A Nota Premiada é um 33 
benefício para o contribuinte, por isso, faz-se necessário ler a legislação, apesar de não ser nada que altere 34 
em tributos, tem penalidades em relação à empresas. A coordenadora passou a fala para quem quisesse 35 
expor algo relacionado ao Fórum REDESIM e ressaltou que o Sr. Rodrigo Sangali encaminhou  um modelo 36 
sobre a placa da Nota Premiada. Rodrigo Sangali, que também faz parte do Fórum Permanente de MPE, 37 
apresentou um problema sobre no Fórum em relação ao código das empresas de inova simples, que não 38 
podem entrar no Simples Nacional e, também sobre o problema da baixa de empresas, que está tendo 39 
muitas reclamações. Outra situação é a questão da tributação, que seria uma forma de simplificação, mas 40 
as empresas estão com dificuldades de se enquadrarem no Simples, sendo que o enquadrando está 41 
acontecendo como lucro real presumido, e ficam sendo obrigados a declarar as mesmas informações de 42 
uma empresa de grande porte. Em relação aos bancos, que não estão reconhecendo os documentos das 43 
empresas do Inova Simples, a superintendência do Banco do Brasil ficou de fazer uma resolução interna 44 
para poder regulamentar o tema. Pediu a fala o Sr. Marcos de Oliveira que ressaltou sobre os 45 
procedimentos  que temos hoje com a Sefaz, Junta Comercial, Prefeituras e cadastros em geral, ele 46 
costuma dizer que problemas quando mais se divide com alguém, eles diminuem, e as soluções quanto 47 
mais se divide, elas se multiplicam. E ultimamente os sistemas utilizados para a comunicação com os 48 
órgãos, tipo envio de dados e correção, os sistemas federais, os sistemas previdenciário, toda estrutura do 49 
eCAC  estão apresentando muitos problemas. Um deles também são as mudanças do Fundo de Garantia 50 
que não está estabilizado, e isso atrapalha a velocidade do atendimento as próprias demandas dos órgãos. 51 



 
 
Carla Tasso também ressaltou a parceria na divulgação das informações, assim como, com outras 52 
instituições, o que aumenta a visibilidade que todos os órgãos precisam, ela parabenizou a todos. A 53 
coordenadora também agradeceu a participação de todos que puderam ajudar no Imposto de Renda.   54 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada. Esta ATA será assinada pela 55 
Coordenadora do Fórum Redesim, Contadora Carla Cristina Tasso............................................................. 56 
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