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ATADA 724 REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO 
PARÁ, REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2016 

 
 
Às quinze horas do dia vinte e seis do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis 1 
(2016), teve início a 724ª sessão ordinária do Conselho Regional de Contabilidade do 2 
Pará, no Auditório da sede própria do CRCPA, situado na Rua Avertano Rocha, 392, nesta 3 
Capital, com a presença dos seguintes CONSELHEIROS EFETIVOS: Maria de Fátima 4 
Cavalcante Vasconcelos, Presidente; Raimundo Humberto Sena de Oliveira, Vice-5 
Presidente de Administração; Marilene da Costa Guerra, Vice-Presidente de Controle 6 
Interno; Waljucy Furtado Cardoso, Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional; 7 
Edisnéia do Socorro Nascimento Melo, Vice-Presidente de Ética/Fiscalização; Nelson 8 
Gustavo Rufino Rocha, Vice-Presidente de Registro; Ticiane Lima dos Santos, Maria do 9 
Socorro Nascimento de Meneses; Douglas Coelho Silva; Carlos Augusto Frota Sodré; 10 
Maria Vieira dos Santos. CONSELHEIROS SUPLENTES: Maria Izabel Gomes Borges, Flávio 11 
Heleno Solano Reis, Marco Denylson Macedo da Silva e Sérgio Pery da Silva Costa. 12 
JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS APRESENTADAS: Processo nº 010/2016-Sec. Do 13 
Conselheiro Antonio Carlos Sales Ferreira Junior; Processo nº 11/2016-Sec do Conselheiro 14 
Fabricio do Nascimento Moreira. SOLICITAÇÃO DE RENÚNCIA DO CARGO DE 15 
CONSELHEIRO EFETIVO. Processo nº 008/2016-Sec. do Conselheiro Lutimar Antonio 16 
Angheben. A Senhora Presidente esclareceu a todos os presentes que o Conselheiro 17 
justificou o seu pedido de renúncia alegando compromissos profissionais que o levam a 18 
não poder participar de reuniões deste CRC e achou por bem renunciar. Informou ainda 19 
que o referido Conselheiro conversou com a mesma particularmente antes e depois da 20 
eleição da nova diretoria deste CRC, onde solicitou que não o colocassem em nenhuma 21 
Câmara, pois o mesmo estava angustiado em não poder cumprir com suas obrigações 22 
neste Conselho, inclusive a Presidente lhe tranquilizou dizendo que não deveria se 23 
preocupar, pois era conhecedora do trabalho que ele faz fora do estado. A Presidente 24 
ressaltou que na gestão passada ocorreu a renúncia da Conselheira Rosemary Silva, cuja 25 
situação foi diferente da justificativa do Conselheiro Lutimar, pois a mesma alegou 26 
incompatibilidade com a gestão, por não acatarem suas propostas de trabalho. OUTRAS 27 
PRESENÇAS: Contador João de Oliveira e Silva, Conselheiro Efetivo do Conselho Federal 28 
de Contabilidade; Eliana de Fátima Santos Bueres, Coordenadora do Desenvolvimento 29 
Profissional; Rosenaldo Souza, Coordenador do Administrativo; Danúbia Sousa, 30 
Coordenadora da Contabilidade; Leila Barbosa, Coordenadora do Financeiro; Terumi 31 
Hosokawa, Coordenadora de Ética/Fiscalização; Silvana Costa, Coordenadora Interina do 32 
Registro; Francely de Souza, Coordenadora de Relacionamento e Cobrança; Luciano 33 
Coutinho, Coordenador do T.I; Luiz Fagner da Silva Aguiar, Paula Adriana da Silva Benício, 34 
Thayse Priscila da Silva Santa Brígida (estagiários do CRCPa) e Vanessa Caldas, Assessora 35 
da Presidência do CRCPA. I – EXPEDIENTE: A Presidente deu início à reunião agradecendo 36 
a presença de todos. Em seguida, deu prosseguimento à pauta. 1) AÇÕES DA 37 
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PRESIDÊNCIA: 28 E 29/01/2016, fez um resumo sobre a sua participação na  reunião de 38 
Presidentes do Sistema CFC/CRCs em Fortaleza-CE, o qual foi tratado sobre o 20º 39 
Congresso Brasileiro de Contabilidade, aquisição de estande e meta de inscrição, onde a 40 
meta do Pará é levar 1.200 participantes, faltando para atingir 255, no entanto já tem 945 41 
inscritos, sendo que pagantes somente 143 e pendentes de pagamento 655, bem como 42 
participou da aprovação do Planejamento Estratégico do Conselho Federal de 43 
Contabilidade. Em seguida passou a palavra para o Conselheiro do CFC João Oliveira. Com 44 
a palavra o Conselheiro João saudou a todos, dizendo que era um prazer retornar a esta 45 
Casa e em seguida, enfatizou que o Estado do Pará tem uma tradição muito grande em 46 
participar de Congressos, solicitando que todos colaborassem para atingirmos a meta, 47 
onde seria ótimo se conseguíssemos levar além do comprometido e ai sim o Pará 48 
continuaria em evidência quanto a participação nos grandes eventos, e se colocou à 49 
disposição para colaborar com esse trabalho para alcançarmos o proposto. A Presidente 50 
agradeceu a presença do mesmo dizendo que a sua participação na reunião do CRC é de 51 
suma importância e o seu apoio é fundamental como Conselheiro e Coordenador Adjunto 52 
da Câmara Operacional do CFC para as ações propostas por esta Diretoria; 15/02/2016 53 
participou de reunião com alguns Vices Presidentes na JUCEPA com a presidente daquele 54 
órgão para apresentação da nova diretoria deste CRCPa e continuar com a parceria entre 55 
as entidades para apoio nos eventos e pediu atendimento prioritário para os Contadores, 56 
considerando a grandes reclamação dos mesmos; 25/01/2016 participou juntamente 57 
com o Conselheiro PeryCalumby, Vice-Presidente de Integração Estadual e com a 58 
Conselheira Edisneia Melo, Vice-Presidente de Fiscalização e Ética da assinatura do 59 
protocolo de intenções entre o Estado do Pará e a China Raylway Constrution Corporation 60 
CRCC sala oval do Palácio do Governo; 27/01/2016 encaminhou Ofício-Circular nº 61 
06/2016 aos membros de Comissões deste CRC agradecendo o trabalho desenvolvido e 62 
perguntando quem ainda estava interessado em continuar na Comissão, alguns já 63 
responderam, e as Comissões ficaram reduzidas a 10(dez) considerando que as 64 
finalidades eram idênticas, novas portarias estão sendo elaboradas designando os 65 
membros das comissões; 23/02/2016 esteve em Castanhal com a Conselheira Edisneia 66 
Melo na abertura do Fórum Intermunicipal deste CRC, cujos palestrantes foram José Luiz 67 
Nunes Fernandes e Waljucy Cardoso. 2)PORTARIAS ASSINADAS PELA PRESIDENTE: 68 
02/2016, remanejamento de dotação orçamentária; 03/2016, concedendo ao funcionário 69 
Rosenaldo Rodrigues de Souza, suprimento de fundo no valor de R$600,00(seiscentos 70 
reais) para cobrir despesa miúdas de pronto pagamento; 04/2016, determina conforme 71 
cronograma/2016, as viagens dos fiscais para realização dos serviços de fiscalização; 72 
05/2016, concedendo ao funcionário fiscal Marcelo Roney Raiol Braga, suprimento de 73 
fundo no valor de R$800,00(oitocentos reais) para cobrir despesa com combustível e 74 
outras eventuais inerentes à fiscalização nas cidades; 06/2016, concedendo a funcionária 75 
fiscal Luiza Maiza de Albuquerque, suprimento de fundo no valor de R$700,00(setecentos 76 
reais) para cobrir despesa com combustível e outras eventuais inerentes à fiscalização nas 77 
cidades; 07/2016, concedendo folga aos funcionários deste CRC no dia 08/02/2016, com 78 
compensação de uma hora no período de 01 a 12/02/2016; 08/2016, concedendo férias 79 
aos funcionários Alan Ferreira, no período de 11/02 a 01/03/2016 e Leila de Fátima Souza 80 
Barbosa, no período de 01/02 a 01/03/2016; 09/2016, estabelecendo normas para 81 
utilização dos veículos do CRCPa; 10/2016 cria comissão da revista paraense de 82 
Contabilidade Coordenada pela Contadora Dra. Márcia Athayde e membros: José Luiz 83 
Nunes Fernandes e Waljucy Cardoso; 011/2016, designando a funcionária Silvana do 84 
Socorro Araújo da Costa, assistente administrativo para assumir a função de 85 
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Coordenadora do Regitro Interina nas férias do titular. EXPEDIENTES RECEBIDOS DO 86 
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE: E-mail da Diretora Executiva daquele CFC, 87 
informando que a entrega do relatório de Gestão ao CFC foi adiada para o dia 88 
31/03/2016; Of.Circ.57/2016-Direx, solicitando a Prestação de Contas do exercício de 89 
2015; E-mail da Diretora Executiva daquele CFC, informando dados da 1ª edição do 90 
Exame de Suficiência de 2016; Of.Circ.95/2016-Direx, convocação para presidente deste 91 
CRC participar da programação daquele CFC e posse da nova Diretoria biênio 2016/2017, 92 
nos dias 15 e 16/03/2016; E-mail da Diretora Executiva daquele CFC, informando sobre a 93 
matéria do Estadão do ministro do TSE, onde Gilmar Mendes cita o Conselho de 94 
Contabilidade; E-mail da Diretora Executiva daquele CFC, solicitando providências sobre 95 
a divulgação do 20º Congresso Brasileiro de Contabilidade no estado do Pará; E-mail da 96 
Diretora Executiva daquele CFC, encaminhando nota de falecimento do Contador 97 
Francisco Antonio Feijó. OUTRAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Recebemos Convites 98 
e Ofícios para  Posse da Nova Diretoria para o biênio 2016/2017 dos CRCs:  São Paulo, 99 
Santa Catarina, Distrito Federal, Amazonas, Goiás, Ceará, Mato Grosso, Bahia, Paraiba, 100 
Pernambuco, Minas Gerais e Roraima; O CRC-Distrito Federal, parabenizando a nova 101 
diretoria deste CRCPA;  Ofício nº 06/2016-Gab.FIEPA e FACICON, acusando o 102 
recebimento do Ofício-Circ. deste  CRCPa de nº 05/2016; Convite do CRC-SE, convidando 103 
para o I Fórum Sergipano de Perícia Contábil no dia 24/02/2016; Of.016/2016-CRCTO, 104 
convidando para XX Encontro de Contabilidade do Tocantins para o período de 27 a 105 
29/10/2016; Of. Nº 07/2016 da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Presidente e 106 
Deputado Márcio Miranda parabenizando a nova Diretoria deste CRCPa; Email do TCU, 107 
informando que nos dias 17, 18 e 22/02/2016, será realizado por aquele Órgão uma série 108 
de encontros para os usuários das unidades prestadoras de contas(UPC) dos órgãos de 109 
Controle Interno e os órgão de supervisão ministerial sobre procedimentos relacionados à 110 
prestação de contas de 2015; Carta do SEBRAE parabenizando a nova Diretoria deste 111 
CRCPa; Convite do CORECON, para posse daquele Conselho para 17/02/2016; Convite do 112 
SESCON-SP, para posse da nova Diretoria no dia 19/02/2016, em São Paulo; Of. da 113 
Receita Federal, encaminhando relatório anual da Receita Federal/2014 e Revista Fatos 114 
Gerador; Of. da FBC-Fundação Brasileira de Contabilidade tratando sobre a Feira de 115 
Negócios que acontecerá por ocasião do 20º CBC; Of. do Ministério Público agradecendo 116 
a presença da presidente no III Seminário do Terceiro Setor do MP; e convite do TCM-117 
Tribunal de Contas dos Municípios, para participação no dia 23/02/206 da abertura do 118 
evento sobre gestão responsável, em último ano de mandato. II-REPRESENTAÇÃO DA 119 
PRESIDÊNCIA: 20/01/2016, Conselheiro Nelson Gustavo Rufino Rocha, Vice-Presidente de 120 
Registro representou a Presidência na Solenidade de Colação de Grau e homenagem ao 121 
primeiro colocado no Curso de Ciências Contábeis do CESUPA; 26/01/2016, o 122 
Superintendente deste CRC, Carlos Protázio representou a Presidente na inauguração do 123 
“Nosso Lar Socorro Gabriel”; 28/01/2016, o Conselheiro Raimundo Humberto Sena de 124 
Oliveira representou a presidente na Colação de Grau/2015 da turma de Ciências 125 
Contábeis da UNAMA; e 11/02/2016, a Conselheira Marilene da Costa Guerra, Vice 126 
Presidente de Controle Interno, representou a presidente na solenidade de posse para o 127 
cargo de Conselheira do TCE e Procuradora do Ministério Público de Contas Sra. Rosa 128 
Egídia Calheiros Lopes no HANGAR. III - ORDEM DO DIA. A Senhora Presidente submeteu 129 
para aprovação a ata Plenárias ordinárias 721, ocorrida em 18/12/2015, obtendo a 130 
aprovação da maioria, com abstenções dos novos Conselheiros que tomaram posse este 131 
ano e a ata 723, ocorrida em 14/01/2016, obtendo a aprovação da maioria, com 132 
abstenção do Conselheiro Wajucy Cardoso por não ter participado da mesma. 1- 133 
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CÂMARA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO: Com a palavra, a Conselheira Marilene da 134 
Costa Guerra passou a palavra para Contadora Danúbia Souza, Coordenadora da 135 
Contabilidade deste CRC que fez uma explanação sobre a Câmara referente a composição 136 
de Conselheiros e dos setores de Contabilidade, cobrança e Controle Interno. Em seguida, 137 
apresentou os demonstrativos contábeis de dez/2015, lembrando que já havia sido 138 
aprovado na reunião anterior, porém o CFC enviou email observando que tínhamos que 139 
fazer registro da aquisição de um veículo realizado no exercício de 2015 que antes era 140 
realizado através de subvenções que se sabe ser receita e o realizado não foi receita e 141 
esse email circular foi para todos os CRCs, por esse motivo foi aberta a contabilidade para 142 
se fazer esse registro e isso ocasionou mudança tanto no balancete patrimonial como nas 143 
demonstrações das variações patrimoniais, daí a necessidade de apresentarmos as 144 
modificações ocorridas.  Essas alterações constaram na pauta da reunião da Câmara. Em 145 
seguida, esclareceu que a Prestação de Contas envolve um roteiro, além dos 146 
demonstrativos que todos conhecem, temos o rol de responsabilidade, balanço 147 
patrimonial comparado, balanço do exercício, financeiro, orçamentário, as 148 
demonstrações de avaliações patrimoniais, conciliações bancária etc. A seguir, 149 
apresentou uma síntese do resultado do exercício em 2015, onde se teve um superávit 150 
patrimonial de R$287.000,00, um superávit orçamentário de R$148.000,00 e um 151 
superávit patrimonial acumulado de R$9.600.000,00, realidade de hoje.  A seguir a 152 
Conselheira Marilene procedeu ao relato dos assuntos discutidos na reunião, conforme 153 
ata nº 02 do CCI, onde o Conselheiro Antonio Carlos Ferreira Junior sugeriu que haja 154 
prudência quanto os gastos dos recursos do CRCPA, visto que foram concedidas diárias e 155 
passagens a dois Conselheiros para entrega de carteiras no município de Marabá-PA, sem 156 
levar em consideração que existe um Conselheiro e Delegado que residem na localidade, 157 
o Conselheiro externalizou que foi uma viagem antieconômica, tendo em vista que não 158 
houve justificativa plausível para realização da despesa.  A Conselheira Marilene Guerra 159 
solicitou a manifestação da Presidente sobre o assunto considerando a autorização da 160 
mesma para referida viagem. O Conselheiro Pery Calumby solicitou a palavra para 161 
justificar já que se tratava da participação dele e do Conselheiro Gustavo Rocha. Alegando 162 
o seguinte: A Diretoria deste CRCPa foi surpreendida com a realização de um evento na 163 
cidade de Marabá o qual não tínhamos conhecimento e que nesse evento haveria 164 
entrega de carteira à Contabilistas daquele município, e ao entrarmos em contato com o 165 
Delegado chegamos à conclusão de que deveríamos comparecer no local para 166 
participarmos da solenidade de entrega. Havia também a solicitação da Faculdade 167 
Metropolitana para tratarmos sobre uma parceria a qual não havia sido dado o 168 
andamento devido, daí juntamente com o Conselheiro Gustavo Rocha nos dirigimos 169 
aquela IES e falamos com o Superintendente e alinhamos alguns pontos pertinentes para 170 
análise do setor jurídico daquela Faculdade, bem como participamos da palestra sobre 171 
COAF. A seguir, solicitou a palavra o Conselheiro  Nelson Gustavo Rocha que apresentou 172 
a seguinte justificativa:  O motivo de ter se deslocado ao local a pedido da Presidente com 173 
a finalidade da entrega da carteira acontecer sem a deliberação do Registro, 174 
considerando que o Conselho Federal de Contabilidade exige a deliberação assinada já 175 
que é aquele órgão que emite essas carteiras, e as mesmas iam ser entregues de forma 176 
bem simbólica e irregular, pois não estava respeitando a Resolução deste CRCPa por não 177 
ter um documento deliberativo da Vice-Presidência e por não ser um evento do CRCPA e 178 
sim do Tribunal de Contas do Estado-TCE, achou a necessidade de comparecer para 179 
oficializar a referida entrega da carteira, tal procedimento serviu para os outros 180 
municípios que agora estão pedindo a deliberação da Câmara de Registro para que não 181 
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fiquemos vulneráveis a uma auditoria do CFC e como Vice-Presidente tem o dever de 182 
zelar pelo setor. Na oportunidade aproveitou a ocasião para acompanhar o Conselheiro 183 
Pery Calumby na reunião com a Superintendência da Faculdade Metropolitana que foi 184 
bastante proveitosa, visto que em 2015 para realizar um evento do CRCPa, teve o custo 185 
de R$4.000,00, e já em 2016 o evento não teria custo algum.  Com a palavra a Sra. 186 
Presidente Fátima Vasconcelos reforçou as palavras dos Vices dizendo que autorizou a 187 
ida deles para o evento conforme os motivos expostos, disse ainda que a parceria com a 188 
Faculdade Metropolitana só irá trazer benefícios para o CRC, tais como: local para 189 
realização dos eventos deste CRC sem custo. Pediu a palavra a Conselheira Ticiane Santos 190 
dizendo achar plausível a participação dos Conselheiros na atividades, entretanto  a 191 
manifestação do Conselheiro Antonio Carlos Ferreira Junior é pertinente, considerando 192 
que o mesmo destacou o princípio da economicidade e em falas da Conselheira Fátima 193 
Vasconcelos há necessidade de uma planejamento, pois algumas despesas precisam 194 
passar pelas Câmaras e na Plenária e em relação a Câmara de Registro especificamente 195 
disse que tem uma Resolução que dá amparo, criada em 2014 onde dá autonomia para 196 
Delegacias ou Instituições fazerem o rito da entrega de carteira, isso foi uma forma de 197 
minimizar custos e de descentralização e a finalidade foi de darmos a importância 198 
necessária a esses profissionais em receber carteira em um ato formal, inclusive 199 
Castanhal tem feito isso na presença do delegados e dos Conselheiros Douglas e Carlos 200 
Sodré e por conta disso ficou a ideia de não haver essa necessidade de se comprar essas 201 
passagens de forma tão tempestiva de um dia pro outro, porém acredita-se que é uma 202 
questão de planejamento e de se verificar o que está acontecendo, até porque a gestão 203 
está começando agora e tem muitas demandas a serem resolvidas, sugerindo que para 204 
cada ida nesses municípios fosse adotada uma produtividade como vinha acontecendo, 205 
tais como ministrar palestras. A Sra. Presidente Fátima Vasconcelos agradeceu a 206 
manifestação da Conselheira e disse que apesar da resolução amparar essa entrega pelas 207 
delegacias e instituições, o Conselho tem que ser avisado através de um ofício e não se 208 
fazer aleatoriamente sem o conhecimento da Câmara de Registro, independente das 209 
carteiras serem de 2014 ou 2015.  Com a palavra o Conselheiro Carlos Sodré disse que 210 
recomendou ao Delegado de Castanhal para não reter as carteiras, e se colocou a 211 
disposição daquela Delegacia caso houvesse a necessidade da entrega formal. 212 
Ressaltando que foi importante esse esclarecimento para não pairar dúvidas.  213 
Novamente com a palavra o Conselheiro Pery Calumby completou a sua manifestação 214 
dizendo que em função dessa visita na Faculdade Metropolitana, mesmo sem ainda a 215 
parceria ter sido firmada, aquela IES cedeu o auditório para realizarmos o VI Fórum 216 
Intermunicipal de Contabilidade em Marabá, no ano passado quando foi feito o evento 217 
naquele município o CRC teve que arcar com um valor de R$4.000,00 e atualmente não 218 
terá esse custo.  Em seguida, a Conselheira Marilene solicitou que a Sra. Presidente 219 
submetesse para aprovação do Plenário a Prestação de Contas do Exercício de 2015 e o 220 
Balancete de Verificação – patrimonial, Financeiro e Orçamentário do mês de 221 
janeiro/2016, bem como a Abertura de Crédito Suplementar por Superávit Financeiro 222 
no mês de março/2015. Sendo aprovados por unanimidade e a ata nº. 02/2016, sendo 223 
aprovada por todos. Em seguida a Conselheira novamente passou a palavra para 224 
Contadora Danúbia Souza para que a mesma procedesse um breve histórico da receita de 225 
janeiro/2016 onde a mesma  apresentou um posicionamento quanto ao comportamento 226 
da receita nos últimos 6(seis) anos(com apresentação de gráficos) ressaltando que daí 227 
poderão criar ferramentas  e mecanismo de cobrança para alavancarmos na arrecadação  228 
implementando todas as instruções contidas no Manual de Cobrança, alegando que o 229 
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objetivo da apresentação é para que possam tomar   decisão  propicia para se ter uma 230 
ótima arrecadação.  Com a palavra a Conselheira Marilene Guerra disse que essa 231 
arrecadação se dá ao longo do ano e quando a cobrança faz encaminhando o boleto das 232 
parcelas ao invés de enviar email já que muitas vezes não surte efeito, porém esse 233 
procedimento traz um custo, mas o retorno é bem maior. 2- CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO: 234 
A Conselheira Edisnéia Melo, Vice-Presidente de Ética/Fiscalização, submeteu a ata CAFIS 235 
da 99ª Sessão Ordinária realizada em 21/01/2016, sendo aprovada por todos. Por fim, 236 
passou a palavra para Conselheira Maria Vieira para relatar o Processo 2015/000010 – 237 
LUZINETH DA SILVA PINHEIRO-ME. Com a palavra a Conselheira procedeu ao relato, no 238 
sentido de arquivar o processo. Colocado em votação recebeu a aprovação de todos os 239 
presentes. 3-VICE-PRESIDENTE DE INTEGRAÇÃO ESTADUAL: Com a palavra o Conselheiro 240 
Pery Augusto Calumby  informando que dentro das atividades desenvolvidas,  disse que 241 
visitou a Delegacia de Abaetetuba não só para conversar com o Delegado mas também 242 
para resolver o Contrato de parceria que não estava assinado, onde por ocasião da sua 243 
visita reuniu com a Presidente da Associação dos Contabilistas de Abaetetuba que 244 
inclusive já havia mudado; quanto a Marabá o assunto tratado já foi abordado nesta 245 
reunião; em Castanhal participou do V Fórum Intermunicipal de Contabilidade 246 
juntamente com a Presidente deste CRC e a Conselheira Edisneia Melo; em Santarém 247 
disse que está resolvendo  a locação do contrato, bem como Altamira, embora tenha 248 
vencido no dia 31/12/2015, porém já resolvido com o Delegado. Quanto aos eventos: 249 
29/02/2016 em Castanhal, palestra sobre Inteligência Emocional; 10/03 em Altamira, 250 
palestra sobre COAF a qual se dispôs em ministrar e o Conselheiro Waljucy Cardoso sobre 251 
Ética e Contrato de Serviço; 18/03, em Barcarena onde o Conselheiro Humberto Sena e a 252 
Profa. Dra. Marcia Athayde irão ministrar palestra, falando sobre Perícia e COAF, bem 253 
como ITG 1000; ainda no dia 18/03 em Marabá acontecerá o VI Fórum Intermunicipal de 254 
Contabilidade  com palestra sobre Integrador/Regin com Aiuá Reis em parceria com a 255 
JUCEPA, a qual já tem uma agenda para solicitar que custeiem as passagens aéreas do 256 
mesmo e palestra  sobre Ética e Contrato de Prestação de Serviço com o Contador Joel 257 
Monteiro o qual será contactado pelo Conselheiro Waljucy Cardoso e na impossibilidade 258 
deste o Conselheiro Waljucy ministrará a palestra.  Com a palavra a Sra. Presidente disse 259 
que quando tiver oportunidade irá visitar as Delegacias para sentir de perto as 260 
dificuldades de cada uma, principalmente Redenção onde há muitas reclamações 261 
principalmente pela Delegada. O Conselheiro Pery Caluby informou que devido a posse 262 
da nova diretoria deste CRC estar agendada para o dia 31/03/3016, solicitou que fosse 263 
feito um levantamento de custo para vinda dos Delegados, pois alguns solicitaram uma 264 
reunião com o Conselho Diretor e a intenção seria realizar um Seminário. 4- CÂMARA DE 265 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL. Com a palavra o Conselheiro Waljucy Furtado 266 
Cardoso.   Informando os eventos realizados no mês de janeiro e fevereiro de 2016, bem 267 
como os programados para acontecer no mês de março, conforme aprovação da Câmara 268 
constantes das atas nºs 01 e 02/2016. Em seguida, disse que graças a visita do 269 
Conselheiro Pery Calumby na Faculdade Metropolitana conseguiram espaço para realizar 270 
o VI Fórum de Contabilidade em Marabá. A seguir, informou que haverá Ciclo de Palestras 271 
todos os meses e no dia 7 e 8 de março de 2016, a UFRA-Capanema realizará o 272 
lançamento da ECON Públic em Capanema, com o apoio deste CRCPa, tal evento contará 273 
com a presença do Contador Paulo Feijó. Logo em seguida, disse que todos os eventos já 274 
estão no Portal deste Conselho, solicitando que divulgassem. A seguir, informou que a II 275 
Conferência da Região de Carajás em Marabá ocorrerá no mês de junho do corrente ano, 276 
faltando apenas confirmar as datas, o tema provisório é “Desafios Tecnológicos da 277 
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Profissão Contábil” e se alguém quiser contribuir apresentando sugestões será bem 278 
aceito pela Câmara.  Minuta de Resolução que trata sobre a participação de 279 
Conselheiros em eventos nacionais e internacionais.  O Conselheiro Waljucy Cardoso, 280 
informou que a atual Resolução CRC-PA.359/2010 está defasada conforme revisão 281 
realizada, a principal mudança é referente ao rito processual, que na anterior versa que 282 
devem dar entrada no protocolo em um requerimento direcionado ao Presidente deste 283 
CRC manifestando o desejo de participar, daí iria para Câmara do Desenprof e depois para 284 
Controle Interno, Conselho Diretor e finalmente plenária, agora é mais simples, inclusive 285 
tomou a liberdade de solicitar a distribuição do Calendário Nacional de Eventos do CFC 286 
para após a aprovação da atual proposta, os interessados possam manifestar o interesse 287 
de participar nos eventos nesta plenária, sem ter que fazer requerimento, e segundo o 288 
Conselheiro do CFC João Oliveira o maior apelo de participação é no 20º Congresso 289 
Brasileiro de Contabilidade. O Conselheiro Flavio Solano disse que irá participar do 20º 290 
CBC e gostaria que o CRC custeasse a sua participação com o pagamento de inscrição e 291 
diárias. O Conselheiro Humberto Sena solicitou que fosse atentado para que os 292 
Conselheiros, funcionários, delegados etc., que fossem custeados pelo CRCPa 293 
apresentassem Relatório de viagem, bem como tickets embarque de passagens, 294 
conforme solicitação do CFC e TCU quando se pronuncia sobre a Lei de Acesso à 295 
Informações/Portal da Transparência. Ressaltando que está com problemas para o 296 
preenchimento da planilha onde não conseguem identificar as pessoas que viajaram e 297 
perderam os vôos ou procederam a troca. O Conselheiro Flavio Solano, solicitou que ao 298 
exigir a prestação de contas dessas viagens fosse verificado meios de comprovação 299 
compatível com a realidade, para não amarrar em detalhes que inviabilizem a 300 
comprovação. Solicitou a palavra o Conselheiro do CFC João Oliveira, alertando que se for 301 
cumprido o rito todo pela economicidade, eficiência e eficácia, seria interessante que 302 
todos participassem do 20º CBC com todas as despesas custeadas pelo CRC, daí é 303 
necessário que todos comecem proceder as suas inscrições e reservas de hotel para que o 304 
custo não fique elevado, e quanto ao Portal da Transparência é interessante que o 305 
Conselheiro preste conta apresentando o relatório, porém se houver qualquer problema 306 
ou desistência do Conselheiro o mesmo deverá arcar com a multa.  Conselheira Ticiane 307 
Santos informou ao Vice-Presidente de Administração que anteriormente não era 308 
cobrado os tickets embarque e a partir da aprovação dessa Resolução poderemos cobrar 309 
esse rito. Em seguida apresentou os seguintes pontos com referência a Resolução: 1) Art. 310 
8º, inciso I onde consta a participação do conselheiro na reunião Plenária, Tribunal de 311 
Ética, Conselho Diretor, Câmara, Comissão e em Grupo de Trabalho, além de reuniões de 312 
trabalho de natureza técnica e/ou institucional, designado como representante do CRC, 313 
equivale a 1(um) ponto para cada reunião que participar. Sugerindo que fosse 2(dois) 314 
pontos; e no inciso II onde consta trabalho técnico elaborado e aprovado para 315 
apresentação em evento constante do Calendário Oficial de Eventos do Sistema CRCs/CFC 316 
equivale a 5(cinco) pontos por trabalho. Sugerindo que incluísse demais Eventos 317 
Acadêmicos. Após discutirem bastante as sugestões apresentadas a mesma foi submetida 318 
a julgamento, obtendo a aprovação por unanimidade. A referida Resolução recebeu o nº 319 
410/2016.  Com a palavra a Conselheira Marilene Guerra, Alertou a todos que em 320 
setembro de 2015 a Vice-Presidência do Controle Interno já havia previsto a apresentação 321 
de Relatório e tickets de embarque a todos que fossem custeados pelo CRC em eventos. 322 
A Conselheira Fátima Vasconcelos confirmou a informação e disse que inclusive foi dado 323 
o modelo de relatório a todos.  Ainda com a palavra o Conselheiro Waljucy Cardoso 324 
informou que o CFC através de email solicitou que este CRC não assine mais convênio e 325 
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sim parcerias voltadas à Educação Continuada e que tenha uma clausula onde a empresa 326 
parceira se responsabilize pela qualidade do Curso.  O Conselheiro Carlos Sodré, alertou 327 
que o CRC deverá também analisar se o curso é bom para não disponibilizar no âmbito do 328 
CRC parcerias de má qualidade.  2) 5- CÂMARA DE REGISTRO: Com a palavra o 329 
Conselheiro Nelson Gustavo Rufino Rocha relatou os assuntos discutidos na reunião, 330 
conforme ata nº 46 do Registro ocorrida hoje. Em seguida, a Senhora Presidente 331 
submeteu a ata 46/2016 do Registro para aprovação, sendo aprovada por todos. 332 
Finalmente compartilhou com o plenário a decisão em submeter o nome do Prof. José 333 
Luiz Nunes Fernandes junto a Fundação Brasileira de Contabilidade para trabalhar como 334 
Supervisor das Provas do Exame de Suficiência a partir do Exame que ocorrerá no dia 335 
10/04/2016. Todos foram de pleno acordo com a indicação. Na ocasião foi informado que 336 
o Contador Nélio Augusto Dantas Elias já havia sido indicado para supervisionar o atual 337 
exame. O Conselheiro informou que verificará a possibilidade de proceder a troca nos 338 
próximos exames.  6- CÂMARA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS: Com a palavra a 339 
Conselheiro Raimundo Humberto Sena de Oliveira, Vice-Presidente de Administração.  340 
Informando que as atas nºs 01 e 02 serão apresentadas para serem referendadas por esta 341 
plenária na próxima reunião. Em seguida, disse que alguns processos do administrativo 342 
estão em andamento, faltando apenas a autorização da Presidente para atender o 343 
cotidiano, principalmente o controle de diárias e passagens, acreditando que na 1ª 344 
quinzena de março deste ano, estarão realizando alguns processos licitatórios, para 345 
atender o corpo administrativo e a finalidade fim do CRC. IV -INTERESSE GERAL: Dando 346 
prosseguimento à pauta a Senhora Presidente informou que recebeu Ofício-Circular nº 347 
154/2016-CFC-Direx que trata sobre Acórdão nº 96/2016-TCU – Plenária referente à 348 
auditoria realizada para avaliar o cumprimento da Lei de Acesso à informação – LAI(Lei 349 
12.527/2011) pelos Conselhos de fiscalização profissional, onde o TCU está exigindo um 350 
maior detalhamento das informações apresentadas. Por este motivo o Conselho Diretor 351 
do CFC, em 18/02/2016, aprovou o plano de ações que será encaminhado ao TCU 352 
contemplando as demandas apresentadas pelo órgão. Sendo assim, esclarecem que 353 
alguns itens do Portal da Transparência e Acesso à Informação serão alterados com a 354 
finalidade de atender às determinações do Acordão. Todas as alterações a serem 355 
realizadas serão enviadas posteriormente pelo CFC a todos os CRCs e até 30 dias do 356 
envio, será realizada auditoria nos portais de cada Conselho Regional para verificar o 357 
atendimento das demandas. Alertando que o não cumprimento da Lei de Acesso à 358 
Informação pode caracterizar grave infração à norma legal, sujeita à multa do art. 58, II, 359 
da Lei 8.443/1992, podendo ainda, o agente público responder por improbidade 360 
administrativa, na forma do art. 32, § 2º, da Lei 12.527/2011. Sendo assim, cada Conselho 361 
deverá efetuar as alterações que serão solicitadas e também manter o portal 362 
constantemente atualizado. Inclusive o referido ofício veio com os anexos do TCU e estão 363 
à disposição para quem quiser proceder a leitura. A seguir, informou que atualmente a 364 
Comissão deste CRC com referência ao Portal da Transparência é composta pela 365 
Conselheira Marilene Guerra, Coordenadora e membros: Carlos Protázio, 366 
Superintendente e Luciano Coutinho, Coordenador do TI. A Sra. Presidente informou que 367 
essa Comissão sofrerá alteração.  Relatou ainda que no dia 24/02/16, participou de um 368 
Treinamento do TCE na SUDAM juntamente com as Coordenadoras Edenilze Vilas Boas, 369 
Eliana Bueres, Maria Terumi e o Superintendente Carlos Protázio e no TCM sobre termino 370 
de mandato, inclusive o Governador na sua manifestação enfatizou bastante sobre o 371 
Portal da Transparência, além do Acesso à informação, portanto temos que dar 372 
prioridade a esse assunto, pois seremos cobrados.  Logo a seguir a Sra. Presidente 373 
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comunicou que as passagens aéreas são emitidas pelo gabinete e considerando diversos 374 
controles a serem feitos iremos retornar esse serviço ao Setor Administrativo. Logo a 375 
seguir, solicitou que devido o CRC ainda não ter definido as custas quanto a participação 376 
dos Conselheiros no 20º CBC, pediria aos interessados em participar do evento que façam 377 
suas inscrições e reservem hotel, pois alguns hotéis já estão lotados.  A seguir, a Sra. 378 
Presidente apresentou o quadro contendo nova calendário de reuniões para 2016, o qual 379 
foi apreciado na reunião de janeiro/2016, onde as datas de janeiro e fevereiro 380 
permaneceram e a partir de março referidas datas seriam alteradas por dois motivos: o 381 
primeiro seria poder contar com a presença do Conselheiro João Oliveira considerando a 382 
importância de sua participação nas nossas reuniões, por ser o elo CFC x CRCPA e tais 383 
reuniões coincidiam com as do CFC e o outro motivo seria o horário  que está 384 
atrapalhando com que alguns Conselheiros cheguem no  horário.  O referido Calendário 385 
foi disponibilizado na tela do plenário. Surgiram discussões a respeito das mudanças 386 
propostas. Manifestou-se o Conselheiro Douglas dizendo que não se alteraria o mês de 387 
março, havendo somente a necessidade de se alterar os meses de abril, maio, setembro e 388 
outubro. Todos concordaram. Franqueada a palavra manifestaram-se os seguintes 389 
Conselheiros: Socorro Menezes agradecendo a participação de todos, e em especial do 390 
Conselheiro João Oliveira. Ressaltou que a reunião foi bastante proveitosa. A seguir, falou 391 
que estava feliz pelos eventos que a SEFA realizou em Capanema com palestras 392 
itinerantes, inclusive abrangendo o município de Bragança, disse ainda que o Sr. Carlos 393 
Alberto da SEFA informou que tais palestras ocorreram a pedido do CRC e em nome de 394 
Capanema agradeceu a todos. A Sra. Presidente disse que estará presente no ECON Públic 395 
que acontecerá no dia 7 e 8/03/2016 em Capanema. Com a palavra o Conselheiro Marco 396 
Denylson Macedo dizendo que por todo trabalho feito neste CRC ministrando palestras 397 
para a Classe Contábil, vem se colocar à disposição para ocupar a vaga do Conselheiro 398 
Lutimar Angheben caso o Conselheiro André Charone decline em ocupar o cargo. Quanto 399 
a Participação de Conselheiros no 20º CBC.  Os Conselheiros manifestaram o interesse 400 
em participar do 20º Congresso Brasileiro de Contabilidade, que acontecerá nos dias 401 
11,12,13 e 14/09/2016, em Fortaleza-Ce eis-los: Conselheiros Efetivos: Waljucy Furtado 402 
Cardoso, Marilene da Costa Guerra, Pery Augusto Calumby, Edisneia do Socorro 403 
Nascimento Melo, Nelson Gustavo Rufino Rocha, Raimundo Humberto Sena de Oliveira, 404 
Ticiane Lima dos Santos, Douglas Coelho Silva, Maria Vieira dos Santos, Maria do Socorro 405 
Nascimento de Menezes,  Carlos Augusto Frota Sodré. Conselheiros Suplentes: Flavio 406 
Heleno Solano Reis, Sérgio Pery da Silva Costa, Marco Denyson Macedo da Silva, Maria do 407 
Carmo Nogueira Correa da Silva e Maria Izabel Gomes Borges. Conselheiro do CFC João 408 
de Oliveira e Silva agradeceu a todos pelas boas-vindas recebida e fez um pedido aos 409 
Conselheiros que ajudem no processo de mudança de sede deste CRC, considerando que 410 
este CRC está há 15 anos nesta sede e o local não comporta mais as demandas, e na 411 
condição de Coordenador Adjunto da Câmara Operacional do CFC se coloca à disposição 412 
para verificar o apoio daquele Órgão nesse avanço em adquirir nova sede para 413 
recebermos melhor a nossa Categoria. A Presidente concordou com o posicionamento do 414 
Conselheiro João Oliveira, alegando que o espaço está pequeno, informou que estamos 415 
em processo de leilão dos imóveis deste CRC para em seguida partir para a etapa de 416 
verificar os procedimentos para adquirir novo imóvel. A pedido da Conselheira Fátima 417 
Vasconcelos a Conselheira Socorro Menezes solicitou que todos ficassem de pé para 418 
agradecer ao Senhor dizendo obrigado pelo momento tão maravilhoso em poder ver a 419 
manifestação da união e que todas as propostas sejam realizadas, rezando um pai nosso e 420 
desejou que todos fossem em paz para suas residências. V - ENCERRAMENTO DA 421 
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SESSÃO. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente encerrou a reunião às dezesseis 422 
horas e agradeceu a presença de todos. A presente ata foi lavrada por mim, Vanessa 423 
Caldas ______________Assessora da Presidência, e, depois de lida e aprovada depois de 424 
lida e aprovada será assinada por todos. Belém, 22 de janeiro de 2016 425 
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