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ATA DA 726ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO 
PARÁ, REALIZADA 29 DE ABRIL DE 2016 

 

Às dezesseis horas do dia vinte e nove do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis 1 
(2016), teve início a 726ª sessão ordinária do Conselho Regional de Contabilidade do 2 
Pará, no Auditório da sede própria do CRCPA, situado na Rua Avertano Rocha, 392, 3 
nesta Capital, com a presença dos seguintes CONSELHEIROS EFETIVOS: Maria de 4 
Fátima Cavalcante Vasconcelos, Presidente; Raimundo Humberto Sena de Oliveira, 5 
Vice-Presidente de Administração; Marilene da Costa Guerra, Vice-Presidente de 6 
Controle Interno; Waljucy Furtado Cardoso, Vice-Presidente de Desenvolvimento 7 
Profissional; Edisnéia do Socorro Nascimento Melo, Vice-Presidente de 8 
Ética/Fiscalização; Nelson Gustavo Rufino Rocha, Vice-Presidente de Registro; Ticiane 9 
Lima dos Santos, Maria do Socorro Nascimento de Meneses; Douglas Coelho Silva; 10 
Carlos Augusto Frota Sodré; Antônio Carlos Sales Ferreira Júnior e Fabrício do 11 
Nascimento Moreira. COMUNICAÇÃO DE AUSÊNCIAS APRESENTADAS: Conselheira 12 
Maria do Socorro Nascimento de Menezes. OUTRAS PRESENÇAS: Elói Prata Alves 13 
Júnior; Cristiany Borges, Superintendente Executiva; Fernanda Gain, Assessora de 14 
Comunicação; Eliana de Fátima Santos Bueres, Coordenadora do Desenvolvimento 15 
Profissional; Rosenaldo Souza, Coordenador do Administrativo; Edenilze Vilas Boas, 16 
Coordenadora do Controle Interno; Danúbia Sousa, Coordenadora da Contabilidade; 17 
Leila Barbosa, Coordenadora do Financeiro; Terumi Hosokawa, Coordenadora de 18 
Ética/Fiscalização; Alan Ferreira, Coordenador do Registro; Francely de Souza, 19 
Coordenadora de Relacionamento e Cobrança; Luciano Coutinho, Coordenador do T.I;  20 
Edvaldo Moura do Nascimento Filho; Felipe Sodré Correa; Jose Adriano Heitor Neves; 21 
Luiza Maiza De Albuquerque; Marcelo Roney Raiol Braga; Tatiana Silva; Colaboradores 22 
Edinaldo Abreu (estagiário do CRCPA). ASSESSORANDO OS TRABALHOS: Vanessa 23 
Caldas, Assessora da Presidência do CRCPA. Aberta a sessão, a Senhora Presidente 24 
agradeceu a presença de todos. Em seguida, deu prosseguimento à pauta com os 25 
seguintes itens: 1) ATOS DA PRESIDÊNCIA: 11/04  Participou da solenidade de posse 26 
dos novos corpos dirigentes da Associação comercial do Pará, Conselho da mulher 27 
empresária, Conjove/Conselho de jovens empresários, Conselho das câmaras setoriais, 28 
universidade corporativa e câmara brasileira de mediação e arbritagem empresarial/ 29 
para o biênio 2016/2018, que ocorreu na ACP, 26/04 participou de Jantar e Proferiu 30 
Palestra em Comemoração do Dia do Contabilista no Rotary Clube de Belém, 28/04 31 
participou da Sessão Especial em Homenagem ao Dia do Profissional da Contabilidade, 32 
que ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. 2) PORTARIAS ASSINADAS 33 
PELA PRESIDENTE:  PORTARIA CRC-PA Nº 022/2016 concede ao fiscal MARCELO 34 
RONEY RAIOL BRAGA suprimento de fundo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), 35 
para cobrir despesas de combustível e eventual. Inerentes à fiscalização nas cidades 36 
visitadas a trabalho, PORTARIA CRC-PA Nº 023/2016 concede ao fiscal JOSÉ ADRIANO 37 
HEITOR NEVES suprimento de fundo no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para 38 
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cobrir despesas de combustível e eventual. Inerentes à fiscalização nas cidades 39 
visitadas a trabalho, PORTARIA CRC-PA Nº 024/2016 concede férias regulamentares 40 
ao assessor técnico Marcelo Aguiar de Oliveira Costa, no período de 04 de abril a 23 41 
de abril de 2016, devendo o mesmo retornará ao trabalho no dia 24 de abril de 2016, 42 
com abono Pecuniário de férias no período de 24 a 03 de maio de 2016; PORTARIA 43 
CRC-PA Nº 025/2016 nomeados para compor a COMISSÃO ESTADUAL DA MULHER 44 
CONTABILISTA, PORTARIA CRC-PA Nº 026/2016 exonera a partir de 01 de abril de 45 
2016 o contratado CARLOS BENEDITO PROTÁZIO do exercício do cargo comissionado 46 
de Superintendente Executivo, para qual o mesmo foi designado, cargo este de livre 47 
nomeação e exoneração, de acordo com o previsto no Regimento Interno do CRCPA; 48 
PORTARIA CRC-PA Nº 027/2016 Nomeando CRISTIANY BORGES SANTOS para o 49 
exercício do cargo comissionado de Superintendente Executiva deste Regional, a partir 50 
de 01 de abril de 2016,PORTARIA CRC-PA Nº 029/2016 Nomeados para compor a 51 
COMISSÃO DE AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL; PORTARIA CRC-PA Nº 030/DE 2016 52 
Nomeados para compor a COMISSÃO DE JOVENS LIDERANÇAS; PORTARIA CRC-PA Nº 53 
031/2016 Nomeados para compor a COMISSÃO DE CONTABILIDADE APLICADA AO 54 
SETOR PÚBLICO ;PORTARIA CRC-PA Nº 032/2016 Nomeados para compor a 55 
COMISSÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ; PORTARIA CRC-PA Nº 033/2016 56 
Nomeados para compor a COMISSÃO DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DA CLASSE 57 
CONTÁBIL; 3) EXPEDIENTES RECEBIDOS DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE: 58 
- Email da Diretoria do CFC 28/03 Novo portal do CFC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             59 
- Audiência pública – NBC TA 700, NBC TA 701 e NBC TA 706; Email da Diretoria CFC 60 
28/03- Informe de publicação CTO 02- Emissão de relatório de asseguração razoável 61 
sobre informações financeiras pro forma para cumprimento da instrução CVM Nº 565; 62 
Email da Diretoria CFC 29/03- Fórum SPED (e-Social) – (eventos S- 1200 e S-1210 e 63 
outros assuntos) _ SESCON/SP-O8/04/2016; 29/03-Educação Profissional continuada – 64 
Homologação de Processos; Convite CFC: III encontro de gestores públicos e VII 65 
semana contábil; Email da Diretoria CFC 30/03-Comunicado da prorrogação do prazo 66 
para implementação do sistema DECORE; Oficio n° 469/2016 CFC/Direx: Resposta ao 67 
Oficio Circular n° 007/2016/GAB/PRES. Agradecimento do Convite da Posse da Nova 68 
diretoria informando que o Representante do Conselho federal será o conselheiro 69 
efetivo João Oliveira e Silva; Oficio n° 454/2016-Direx- CFC: Informando o período de 70 
auditoria de Gestão nos dias 25 a 29 de abril de 2016, para dar cumprimento ao 71 
programa de Auditoria Interna, estabelecido para o ano de 2016. 4)OUTRAS 72 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: -Email agradecimento CRCSP: Pela presença na 73 
solenidade de posse do conselho diretor e conselheiros do CRCSP- Gestão 74 
2016/2017;Email Assessoria CRCPA: Secretaria da CAMPÂNIA BRASILEIRA DE 75 
COACHING, CIBRACOACHING; Email encaminhado a assessoria CRCPA: Pedido de 76 
audiência- FAZ; Email convite CRCSP: Convite para o ‘Dia do profissional da 77 
contabilidade’ no dia 11/04; Email convite CRCRN:  Convite para solenidade de posse, 78 
XIII Encontro Norte-Rio-Grandense de Contabilidade  e 1ª convenção de contabilidade 79 
do Rio Grande do norte; Email solicitação CRCMT: Solicitação de vídeos para 80 
montagem de vídeo único do evento Amazônia Legal, para apresentação no 20º 81 
Congresso Brasileiro de contabilidade; Ofício nº11/2016-DC/AL: Convite para Sessão 82 
Solene destinada a homenagear os 82 anos do CREA;  Oficio Circular n° 003/2016: 83 
Convocação – Reunião do Grupo Norte/Cento-Oeste e reunião dos Presidentes CRC’s 84 
das regiões Norte e Centro-Oeste.; Convite: Solenidade de posse dos novos corpos 85 
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dirigentes da Associação comercial do Pará, Conselho da mulher empresária, Conjove/ 86 
Conselho de jovens empresários, Conselho das câmaras setoriais, universidade 87 
corporativa e câmara brasileira de mediação e arbritagem empresarial/ para o biênio 88 
2016/2018; Convite: A Prefeitura Municipal de Brasil Novo, através da Secretaria de 89 
Meio Ambiente Convida a Presidência a participar do evento “Repacto pelo 90 
Desenvolvimento Sustentável e Regularização Ambiental no Município de Brasil Novo-91 
Pará, no dia 26/04/2016; Oficio Circular n° 124/2016 CRCPB-DIREX:  Convite para 92 
participação no “Simpósio Nacional de Contabilidade Aplicada ao Setor Público” e “ II 93 
Fórum de Prefeitos do estado da Paraíba”, no auditório do TCE no período de 11 a 13 94 
de maio de 2016; Oficio Circular n° 085/2016 CRCES-PRES: Convite para reunião 95 
publica e Solenidade de Posse dos Conselheiros eleitos para a quadriênio 2016/2019 e 96 
da Diretoria eleita para biênio 2016/2017. Que será realizado no dia 12 de maio de 97 
2016;  Oficio Circular n° 039/2016 CRCRR-PRES:  Convocação para a II Reuniões dos 98 
presidentes  da região Norte e Centro-Oeste; Convite para participação do “V Fórum 99 
da mulher contabilista Posse da nova diretoria e reinauguração da reforma e 100 
ampliação da sede do CRCRR.”. 5. ORDEM DO DIA.  A Senhora Presidente submeteu 101 
para aprovação a ata Plenárias ordinárias 724°, ocorrida em 26/02/2016, obtendo a 102 
aprovação da maioria e informou que irá submeter a ata de nº 725 ocorrida em 103 
23/03/2016 na próxima reunião, considerando que a mesma foi enviada 104 
intempestivamente aos Conselheiros. 1-CÂMARA DE FINANÇAS E CONTROLE 105 
INTERNO: A Conselheira Marilene Guerra relatou a prestação de contas ao Conselho 106 
Federal de Contabilidade, analisou algumas observações a serem ratificadas e 107 
informou que a contabilidade já enviou  as modificações. O Conselheiro Antônio Carlos 108 
solicitou o relatório de prestação de contas, pois não havia tido conhecimento do 109 
assunto, ainda se manifestou sobre o reajuste salarial, A Conselheira Marilene propôs 110 
a porcentagem de 6% que seria compatível com acréscimo orçamentário, só que o 111 
IPCA foi superior a isso, no qual a porcentagem é de 11,23%; o Conselheiro Antônio 112 
Carlos solicitou ao controle interno junto com a contabilidade, uma espécie de 113 
comissão para elaborar um relatório detalhado da situação financeira econômica e a 114 
arrecadação para que sejam tomadas providências, onde o estudo deve constar os 115 
estagiários e contratação de empresas terceirizadas, o Conselheiro informa que está à 116 
disposição para  estar presente no estudo sem ônus para o Conselho; com relação a 117 
reunião com os auditores interno foi analisado que a folha está em torno de 50% a 118 
51% em relação a receita liquida; a conselheira informa que existe um parâmetro para 119 
gastos com folha, do Conselho Federal de 40% e que após conversa com o auditores,  120 
não necessariamente é obrigatório, mas que existe indicadores  a serem cumpridos e 121 
recomenda diminuir os custos ou alavancar a receita para que a despesa com pessoal 122 
esteja bem próxima dos 40%. A conselheira dá continuidade com o balancete do mês 123 
de março; que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, a conselheira a 124 
continuidade a sua pauta informando sobre a minuta da resolução onde institui 125 
critério de remarcação de passagens aéreas, a minuta que tem como objetivo 126 
regularizar as remarcações de passagens aéreas, seja quando por motivo pessoal ou 127 
profissional, o custo da remarcação será de responsabilidade do beneficiado, e 128 
ocorrendo alteração da passagem por motivos do próprio evento ou do CRC, a 129 
remarcação será de responsabilidade do Conselho; o Conselheiro Antônio Carlos pede 130 
a palavra informando sobre a minuta da resolução onde estabelece o prazo mínimo de 131 
10 dias para solicitação de passagem aérea para participação em eventos e 3 dias para 132 
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participação nas reuniões regimentais, e que consta em parágrafo único que em 133 
caráter excepcional, o CRC pode autorizar alteração deste prazo por ocasião de alguma 134 
situação especifica e poderá solicitar em prazo inferior; a Conselheira Ticiane Santos 135 
pede a palavra informando quanto o prazo de 10 dias para solicitação de passagem, 136 
que possa ser estendida por considerar os eventos da Câmara de Desenvolvimento 137 
Profissional;o Conselheiro Waljucy Cardoso informa que não concorda com essa 138 
alteração estendida pois, considerando que poderá sempre ter solicitações 139 
excepcionais por relação aos eventos e sempre poderá ter pedido de passagem de 140 
última hora por decorrência dos eventos e por conta disso poderá ser questionado 141 
futuramente por tantas excepcionalidades e que é contra o prazo estabelecido de 10 142 
dias, pedindo o prazo de 5 dias, considerando que a sua Câmara é a que mais solicita 143 
passagem e que por mais que tenha seu planejamento e feito as solicitações de 144 
passagem com um mês de antecedência, sempre tem uma demanda ou solicitação em 145 
cima da hora e que  esse motivo não pode deixar de atender, o Conselheiro Antonio 146 
Carlos entende o pedido do Conselheiro Waljucy Cardoso e sabe da rotina da Câmara, 147 
no entanto dependendo da localidade, o valor da passagem sofre alteração 148 
constantemente, por isso pede que seja feito o possível e impossível que seja funcione 149 
o planejamento, como se já tem visto as solicitações e sabe que já está sendo feito e 150 
pede que continue sendo seguido e com a resolução seria um reforço para que seja 151 
cumprido o que já esta sendo feito; a Presidente toma a palavra dando a sugestão de 152 
prazo de dez dias seriam suficientes se tiver planejamento, sabe que pode acontecer 153 
alguma eventualidade e pede para analisar se realmente irá caber no parágrafo único e 154 
pede para que seja colocado em votação A Conselheira Marilene Guerra informa está 155 
colocado no parágrafo único a solicitação da justificativa e da comprovação da 156 
inviabilidade da solicitação; a Conselheira coloca em votação duas propostas, a 157 
mudança do prazo de solicitação de passagem de dez dias para cinco dias e a outra 158 
proposta sugerida pela Conselheira Maria Vieira de colocar outro parágrafo e colocar 159 
alguma observação com relação a critério de evento já que surgiu outras propostas; foi 160 
colocado que a minuta não será alterada devido o mesmo já está informado ao 161 
parágrafo único já aborda os dois itens reuniões e eventos e que está no caputs do 162 
artigo; a Presidente põe em votação a aprovação da minuta, que foi aprovada e 163 
mantida sem nenhuma alteração, no entanto foi feito alguns questionamentos 164 
referente ao três dias para solicitação de passagem para conselheiro o qual fere o 165 
regimento interno que informa que o prazo para confirmação de presença na plenária 166 
é de cinco horas; considerando todos os questionamentos, a Conselheira Marilene 167 
pede que o assunto seja avaliado por cada Conselheiro e que seja colocado na próxima 168 
reunião Plenária e segue a reunião informando sobre a minuta da Resolução que altera 169 
o artigo quarto da resolução 403/2015  e a tabela dois do anexo que dispõe sobre 170 
auxilio deslocamento aos Conselheiros, Delegados e Colaboradores e  sugere o 171 
pagamento de auxílio deslocamento por trecho sendo  a mesma aprovada por 172 
unanimidade . 2- CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO: A Conselheira Edisnéia Melo inicia seus 173 
relatos agradecendo a participação da fiscalização na Plenária e pela participação na 174 
Solenidade de Posse e agradecendo a equipe de fiscalização pelo desempenho 175 
realizado no primeiro trimestre nos interiores, informa que a fiscalização iniciou o ano 176 
com 278 processos ativos, sendo que, até trinta e um de março de dois mil de 177 
dezesseis, foram abertos quarenta e oito processos, processos extintos ou prescritos 178 
nos últimos três anos, foram quatro, extinto por pagamento de multa, um, extinto por 179 
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cumprimento de pena, um, arquivados por regularização, cinco, arquivados por 180 
falecimento e procedência do CFC, nenhum, extinto por parecer COFINS - execução , 181 
vinte e nove, saldo de processo ativos em trinta e um de março de dois mil de 182 
dezesseis, detalhes do saldo, aguardando distribuição de defesa de recursos, treze, 183 
aguardando ar, aguardando defesa, aguardando recursos, retificação, publicação em 184 
edital, emissão de boletos, e multas, endereços não localizados, duzentos e setenta e 185 
três. Na Câmara CAED, em março de dois mil de dezesseis foram distribuídos dezoito 186 
processos, foram relatados cinco, a Conselheira pede aos Conselheiros que possam dar 187 
mais atenção a esses processos, informa que irá relatar todas as 188 
investigações/denúncias. CAFIS, processos distribuídos quatorze, processos relatados, 189 
dez, denuncias, nove, relatados, duas. TRED, processos distribuídos nove, relatados, 190 
um. Plenário, processos distribuídos três, relatados, um. Total de processos relatados 191 
em 2016, 53 processos, relatados no primeiro trimestre 19. A Conselheira passa a 192 
palavra para o Marcelo Roney colaborador da fiscalização para falar sobre o 193 
desenvolvimento, ele relata das dificuldades das visitas dos fiscais, pois o sistema de 194 
fiscalização eletrônica, por não termos mais o sistema local, não quantificar  as 195 
atividades qualificadas , dentre outros, assim, dificultando substancialmente o 196 
trabalho da fiscalização, a Conselheira Edisnéia Melo informou que esteve no Conselho 197 
Federal e levou nossas dificuldades e sugestões de melhorias, levantadas no 198 
Departamento de Fiscalização  e informou também que os CRCS em geral estão com 199 
dificuldades , a coordenadora de fiscalização Terumi Hosokawa fez o levantamento das 200 
dificuldades para o CFC, a Conselheira da continuidade na distribuição de processos e 201 
relatos, o Conselheiro Douglas em virtude de o seu relato ser extenso irá deixar para 202 
próxima plenária, a mesma solicita homologação da Ata CAFIS 101°, aprovada por 203 
todos. aprovada por todos. Distribuição de processos aos Conselheiros do Plenário. 3-204 
VICE-PRESIDENTE DE INTEGRAÇÃO ESTADUAL O Conselheiro Pery Calumby inicia seus 205 
relatos que detectou problemas nas Delegacias de Altamira, que por estar localizada 206 
em uma Associação, aonde não vai nenhum contador e passa a maioria do tempo 207 
fechada; que o Conselho realiza pagamento de aluguel, já foi comunicado a associação 208 
que o CRCPA não irá renovar contrato, ressaltando que o Delegado e um bom 209 
profissional, mas não esta desenvolvendo as suas atividades de Delegado conforme 210 
determinado pelo Conselho. O Conselheiro informa que a Delegada de Redenção, a 211 
Contadora Vânia Souza irá renunciar, ainda fará uma reunião no dia 04/05/2016 212 
oficializando sua renúncia aos Contadores de sua cidade e será realizado uma nova 213 
eleição, porém o Conselheiro informa que esse tipo de procedimento não seria válido 214 
e irá aguardar o pedido de renúncia, com documento oficial protocolado na sede do 215 
CRCPA. O Conselheiro Pery Calumby ressaltou que por conta desses problemas de não 216 
ter uma visão exata do funcionamento das Delegacias sempre que for possível irá 217 
visita-las. Em 25/04/2016 participou de um evento em Castanhal onde realizado uma 218 
palestra e uma mesa redonda com os Contadores, agradece informando que o evento 219 
foi produtivo, e que é a cidade que demanda de bastantes eventos. O Conselheiro 220 
informa que em virtude da mudança de endereço da Delegacia de Castanhal em 2014, 221 
foi detectado ônus de energia elétrica para o Conselho por conta de não ter dado baixa 222 
no sistema da rede Celpa, Informando que o Conselho continua efetuando o 223 
pagamento a até os dias atuais. Mas, já esta sendo tomadas as providências e ainda a 224 
questão do reembolso do proprietário atual. Informou que o Delegado Cleyton 225 
Conceição relatou que não tinha conhecimento do assunto, pois o procedimento 226 
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deveria apresentar carimbo e assinado logo em seguida encaminhar a sede, 227 
automaticamente havia pensado que seria desligada a rede de energia por não se fazer 228 
presente no estabelecimento. 4-CÂMARA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL: O 229 
Conselheiro Waljucy Cardoso informou sobre o evento da Memória da Contabilidade 230 
Paraense irá participar do evento, solicitou que fosse mencionado o Professor José Luiz 231 
Nunes Fernandes, pois graças a ajuda do Professor, obteve êxito, em seguida fala 232 
sobre a II Conferência Paraense de Contabilidade em Santarém e informa que não foi 233 
possível marcar a pauta com a Delegada para realizar o evento. O Conselheiro orientou 234 
aos Conselheiros sobre os eventos externos, a importância de comunicar a Câmara de 235 
Desenvolvimento Profissional para marca sua pontuação. Informou também que 236 
evento de Marabá que será realizado em junho de 2016, necessitará de divulgação e 237 
pede o apoio de todos. Em 26 de abril de 2016 foi realizado um ciclo de palestra. 238 
Resaltou que em março o evento de Abaetetuba obteve 3 pontos no programa de 239 
Educação Continuada, informando ainda que  o parecer do Federal saiu a favor do 240 
Conselho; o Conselheiro informou que no dia 17 de maio de 2016 será realizado o III 241 
Encontro de Gestores Público, o qual a Presidente da Comissão de Gestão Publica, a 242 
Senhora Rosemary Silva está a frente deste evento junto com a Coordenação do 243 
Desenvolvimento Profissional que dará o apoio, o evento está sendo organizado pela 244 
Secretaria do Tesouro Nacional e o Conselho Federal de Contabilidade e o Regional , 245 
em seguida colocou em tela os índices de palestras trimestral comparando ao ano 246 
passado, logo agradeceu o desempenho do desenvolvimento profissional e encerra os 247 
assuntos de sua câmara.  5- CÂMARA DE REGISTRO: O Conselheiro Nelson Gustavo 248 
Rufino saúda todos e solicita aprovação da Ata da sua Câmara logo em seguida inicia 249 
seus relatos sobre o Exame de Suficiência realizado em 10/04/2016, informa que 250 
obteve sucesso sem nenhuma ocorrência no Pará; em 25/04/2016 no Dia do 251 
Profissional Contabilista foi realizado entregas de carteiras, onde foi realizada uma 252 
Solenidade e que foi feita entrega para mais de 70 profissionais. Ressaltou um assunto 253 
de suma importância, do mandato de segurança sobre o registro de uma técnica 254 
contábil aprovada em um concurso público logo após a lei de 01 de junho de 2015, que 255 
não permite registro de técnico contábil, o juiz deu a causa ganha solicitou a mesma se 256 
apresentar no Conselho, onde seríamos obrigados realizar essa ação, o Conselheiro 257 
Nelson Gustavo esteve conversando com o Coordenador do Setor de Registro Alan 258 
Almeida,que informa que este caso em questão de sistema dos CRCS, em geral, não há 259 
possibilidades de realizar este registro, pois o procedimento solicita o CPF da pessoa 260 
para o desbloqueio pelo Conselho Federal para analise de autorização, sendo que, 261 
como foi mandato de segurança cabe recursos e que irá acatar essa ação, o 262 
Conselheiro informa que já foi encaminhado para o Escritório do Jurídico do Conselho 263 
o Dr. Paulo Meira e que está aguardando a técnica entrar em contato referente a sua 264 
causa para dar continuidade, caso essa causa seja acatada, enfraquece todo os CRCS 265 
em geral, inclusive o Federal, a lei passa não ter mas valor então gera jurisprudência 266 
para outros casos. Outro caso que preocupar, houve um ato de registro de um diploma 267 
falso onde foi localizado na cidade de Pernambuco; houve processos despachados e 268 
todos relatados no total de 207, deferidos e indeferidos na parte ordinária e os 269 
sumários todos deferidos por estarem corretos de acordo com Exame de Suficiência, 270 
não houve outro tipo de ocorrência, Ata aprovados por todos os conselheiros. 6- 271 
CÂMARA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS: O Conselheiro Humberto Sena agradece 272 
a contratação da Superintendente Executiva Cristiany Borges e Assessora de 273 
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Comunicação Fernanda Graim. Resalta o assunto de suma importância o leilão dos 274 
imóveis deste conselho inclusive a sede , em virtude da demora do Senhor Aquilis 275 
empresa de leilão, o Conselheiro propõe em aprovação o processo de leilão, o 276 
Conselheiro Carlos Augusto Frota Sodré solicita explanação do assunto, quando tomou 277 
posse da administração o Conselheiro Humberto Sena obteve os valores da avaliação 278 
do imóveis realizado pela Caixa Econômica Federal, em relação a sede gira em torno de 279 
R$ 2.357.000,00 Santo Antônio R$ 760.000,00. (no caso são dois na mesma 280 
localização), Presidente Vargas R$ 588.400,00 no total R$ 4.465.400,00,  essa avaliação 281 
foi realizada no período de setembro a novembro de 2015, por conta de gerar custo 282 
esta avaliação estamos fora do prazo entretanto e possível realizar a mesma, o 283 
Conselheiro Douglas Coelho Silva se manifestou contra o leilão pois o mercado 284 
imobiliário se encontra em baixo, o Conselheiro Waljucy Cardoso informou que o Vice-285 
Presidente de Desenvolvimento Operacional Aécio Prado Dantas Júnior do Conselho 286 
Federal possui interesse total em ajudar este Regional a financiar a nova sede, ressalta 287 
que o clima está favorável para mudança,o Conselheiro Humberto Sena coloca em 288 
votação  o processo de leilão, o Conselheiro Antônio Carlos  se manifestou solicitando 289 
o valor e documento da contribuição do Federal para nova sede e de se fazer estudos 290 
da instalação e despesas, a Presidente Maria de Fátima ressaltou que este estudos 291 
vem sido realizado desde do inicio do ano de 2015 com a gestão do Presidente Pedro 292 
Henrique, relatou que os imóveis do conselho estão com os custos altos, na semana de 293 
auditoria no CRCPA um dos auditores informou que um dos itens da próxima auditoria 294 
será acessibilidade por conta deste prédio não possuir, a Conselheira Ticiane Lima dos 295 
Santos se manifesta contra a venda da sede, mas os outro imóveis de acordo desde 296 
que seja realizado um estudo e apresente a todos os conselheiros e que estejam de 297 
acordo, o Conselheiro Fabrício do Nascimento Moreira saúda a todos em seguida se 298 
manifesta solicitando estudos junto ao controle interno sobre a venda dos imóveis do 299 
Conselho, quanto a sede e contra, sugere que ouçam a classe contábil se de fato 300 
concordam com a venda e que o leilão seja retirado de pauta e seja marcado uma 301 
reunião extraordinária para tratar somente do assunto pois e uma decisão de grande 302 
relevância para a classe e este regional,a Conselheira Edisneia Melo ressalta a visita do 303 
engenheiro no Conselho, por apresentar rachaduras no prédio caso se fosse repaginar 304 
a estrutura da sede seria o preço de uma nova e solicita que seja considerado essa 305 
observação, o Conselheiro Pery Calumby se manifesta apoiando o relato do 306 
Conselheiro Antônio Carlos. Em virtude de não obter unanimidade nos votos, o 307 
Conselheiro Humberto Sena  retira de pauta o processo de leilão haja vista que será 308 
realizado uma reunião extraordinária para tratar desse assunto solicita que seja 309 
retirado da pauta; o Conselheiro Humberto Sena  Solicita aprovação das Atas passadas 310 
de sua câmara, aprovado por todos.IV -INTERESSE GERAL: A Presidente informa a 311 
todos que nos dia 05 e 06 de maio foram convocados todos os Presidentes do Norte e 312 
Centro-Oeste para tratar da Amazônia Legal que será realizado em Rondônia, e estará 313 
levando a Superintendente Executiva Cristiany Borges, pois ela daqui para frente 314 
assumirá este assunto, a Conselheira Ticiane Santos solicita que as Câmaras 315 
apresentem as prestações de contas trimestralmente, conforme regimento.  V - 316 
ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Às dezoito horas e quarenta minutos, esgotados os 317 
assuntos da Pauta, a Sra. Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e encerrou 318 
os trabalhos desta sessão e eu, Vanessa Caldas, Assessora da Presidência _________, 319 
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lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por todos que assim 320 
desejarem. 321 
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