_________________________________________________________________________
ATA DA 732ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
PARÁ, REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2016.
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Às dezesseis horas do dia vinte e nove de novembro do ano de dois mil e dezesseis
(2016), teve início a 732ª sessão ordinária do Conselho Regional de Contabilidade do
Pará, no Auditório da sede própria do CRCPA, situado na Rua Avertano Rocha, 392,
nesta Capital, com a presença dos seguintes CONSELHEIROS EFETIVOS: Maria de
Fátima Cavalcante Vasconcelos, Presidente; Raimundo Humberto Sena de Oliveira,
Vice-Presidente de Administração; Waljucy Furtado Cardoso, Vice-Presidente de
Desenvolvimento Profissional; Edisnéia do Socorro Nascimento Melo, Vice-Presidente
de Ética/Fiscalização; Marilene da Costa Guerra, Vice-Presidente de Controle Interno;
Nelson Gustavo Rufino Rocha, Vice-Presidente de Registro; Maria Vieira dos Santos;
Carlos Augusto Frota Sodré; Douglas Coelho Silva; Antônio Carlos Sales Ferreira Júnior;
Fabrício do Nascimento Moreira; Ticiane Lima dos Santos e Maria do Socorro
Nascimento de Meneses. CONSELHEIROS SUPLENTES: Maria Izabel Gomes Borges,
Sérgio Pery da Silva Costa. JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: Pery Augusto Calumby, VicePresidente de Integração Estadual; Maria do Socorro Pessoa da Silva. OUTRAS
PRESENÇAS: João de Oliveira e Silva, Conselheiro do Conselho Federal de
Contabilidade; Pedro Henrique Ribeiro Araújo, Contador e Ex-Presidente do CRCPA;
Ricardo da Mota Costa, Superintendente Executivo; Eliana de Fátima Santos Bueres,
Coordenadora do Desenvolvimento Profissional; Rosenaldo Souza, Coordenador do
Administrativo; Edenilze Amorim, Coordenadora do Controle Interno; Terumi
Hosokawa, Coordenadora de Ética/Fiscalização; Alan Ferreira, Coordenador do
Registro; Francely de Souza, Coordenadora de Relacionamento e Cobrança; Luciano
Coutinho, Coordenador do T.I e Edinaldo Abreu (Estagiário do CRCPA).
ASSESSORANDO OS TRABALHOS: Camila Salgado, Secretária Executiva do CRCPA.
Aberta a sessão, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e informou
sobre as ações da Presidência. 1) AÇÕES DA PRESIDÊNCIA: 03 e 04/11: Participou da
Feira Institucional-TCM; 16 a 18/11: Participou da II Conferência Paraense de
Contabilidade em Belém; 22 a 24/11: Participou do VI Encontro de Assessores Jurídicos
em Belho Horizonte, acompanhada pela Advogada do Regional, Roberta Moura. 2)
PORTARIAS ASSINADAS PELA PRESIDENTE: PORTARIA CRCPA Nº 115 – Concede Férias
a Funcionários; PORTARIA CRCPA Nº 116 – Concede Suprimento de Fundo a Fiscal;
PORTARIA CRCPA Nº 117 – Nomeia Comissão da II Conferência Paraense de
Contabilidade; PORTARIA CRCPA Nº 118 – Nomeia Fiscal de Contrato; PORTARIA
CRCPA Nº 119 – Nomeia Fiscal de Contrato; PORTARIA CRCPA Nº 120 – Nomeia Fiscal
de Contrato; PORTARIA CRCPA Nº 121 – Nomeia Fiscal de Contrato; PORTARIA CRCPA
Nº 122 – Remanejamento de Dotação Orçamentária; PORTARIA CRCPA Nº 123 –
Concede Suprimento de Fundo a Fiscal; PORTARIA CRCPA Nº 124 – Concede
Suprimento de Fundo a Fiscal; PORTARIA CRCPA Nº 125 – Concede Suprimento de
Fundo; PORTARIA CRCPA Nº 126 – Nomeia Comissão de Perícia Contábil; PORTARIA
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CRCPA Nº 127 – Nomeia Comissão de Auditoria Contábil; PORTARIA CRCPA Nº 128 –
Exonera Superintendente Executiva, a pedido; PORTARIA CRCPA Nº 129 – Nomeia
Superintendente Executivo; PORTARIA CRCPA Nº 130 – Nomeia Funcionário para o
Monitoramento do Portal da Transparência; PORTARIA CRCPA Nº 131 – Nomeia
Membro da Comissão do Portal da Transparência; PORTARIA CRCPA Nº 132 – Nomeia
membro do Comitê de Reenquadramento Plano de Cargos Carreiras e Salários. 3)
EXPEDIENTES RECEBIDOS DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE: Ofício Circular
n° 1674/2016/DIREX-CFC: VI Encontro dos Assessores Jurídicos do Sistema CFC/CRCs.;
Ofício Circular n° 1652/2016/DIREX-CFC: Protocolo de Intenções celebrado entre o CFC
e o Banco do Brasil com o objetivo de estabelecer parceria para a prestação de
serviços bancários; Ofício Circular n° 1653/2016/DIREX-CFC: Carteira de Cobrança
registrada – Banco do Brasil; E-mail CFC: Atualização de Normas Brasileiras de
Contabilidade, NBC CTA 24 – Emissão de relatório de Auditoria sobre demonstrações
contábeis, NBC PP 02 – Dispõe sobre o exame de qualificação técnica para perito
contábil, NBC TPS 01 – Receita de transação sem contraprestação, NBC TPS 02 –
Receita de transação com contraprestação, NBC TPS 03 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes; E-mail CFC: Pesquisa de Satisfação do Profissional
da Contabilidade em relação ao CRC – 2° SEM/16; E-mail CFC: Resolução CFC nº
1514/2016 que dispõe sobre os valores das anuidades, taxas e multas vencidas aos
CRC’s para o exercício de 2017; E-mail CFC: Resolução CFC nº 1515/2016 que dispõe
sobre a concessão de auxílio financeiro para atender à finalidade de Educação
Continuada dos CRC’s/CFC; E-mail CFC: Calendário de Atividades do CFC – 2017; E-mail
CFC: Publicação de Norma NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Grandes
Empresas. E-mail CFC: Informa o resultado do 2º Exame de Suficiência de 2016; E-mail
CFC: Acompanhamento da Fiscalização do CRC’s. ORDEM DO DIA. A Senhora
Presidente submeteu a Ata Plenária 730ª de 30 de setembro de 2016 para aprovação
que após a retificação da fala da Conselheira Ticiane Santos, a mesma foi aprovada por
todos. Em seguida, a Sra. Presidente também submeteu a Ata Plenária 731ª de 28 de
outubro de 2016 para aprovação, sendo aprovada por todos. PRESIDÊNCIA: A Sra.
Presidente passou a palavra ao ex-presidente Pedro Henrique Araújo que se
manifestou dizendo sobre a prestação de contas das ações como vogal e
representante do CRCPA na Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA), tais como: o
pagamento das taxas poderá ser paga em qualquer agência bancária; viabilidade e
acompanhamento de processos no site sendo que qualquer analista poderá analisar os
processos; parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE) onde os empreendedores poderão ter o registro da empresa em trinta
minutos; lançamento da Campanha Junta Consciente que visa reduzir os gastos com
material, energia elétrica, dentre outros; O Governador do Estado assinou o decreto
que dispõe sobre regras para simplificação do processo de abertura, alteração e baixa
de empresas no Pará, onde o documento institui o sistema integrador da REDESIM; O
Estado do Pará está em 13º lugar no ranking da REDESIMPLES, sendo que em 2015
estava em 17º lugar; a JUCEPA está oferecendo atendimento por chat e telefone e por
fim, foram inauguradas mais seis unidades desconcentradas no Pará, sendo elas nos
municípios de Marituba, Breves, Eldorado dos Carajás, São Miguel do Guamá, Jacundá
e Tailândia, representando mais facilidade para a regularização das atividades
empresariais. Por fim, o Sr. Pedro Henrique informou que em 2017 coordenará a
realização dos Fóruns nos interiores do Estado em conjunto com o Tribunal de Contas
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dos Municípios (TCMPA) e Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCEPA) e destacou a
criação de um espaço para que o CRCPA realize palestras e oficinas que possa ser
estendido através de uma ação integrada com a JUCEPA, Escola de Governança Pública
do Estado do Pará e a Escola do Tribunal de Contas. Ressaltou que os assuntos
discutidos em Plenário da JUCEPA visam trazer facilidades para o exercício da profissão
contábil. Desta feita, sugeriu aos Conselheiros temas/dificuldades relevantes sobre a
profissão contábil para que possam ser discutidos em plenário da JUCEPA, colocandose à disposição. Com a palavra, a Sra. Presidente informou que esteve com o
Presidente do TCMPA onde convidou o Regional para participar dos referidos Fóruns
juntamente com o TCMPA. Em seguida, deu conhecimento a todos que esteve em
reunião na JUCEPA na qual solicitou à Presidente o atendimento diferenciado para os
Profissionais de Contabilidade, visto que são os Contadores que mais utilizam os
serviços da Junta Comercial, mas que até o momento não obteve retorno do assunto.
Após discussão sobre os serviços prestados pela JUCEPA, o Sr. Pedro Henrique
informou que levará os assuntos para tratar na plenária da Junta Comercial e em
seguida, solicitou licença para sair por motivos pessoais. PROCESSO DE LEILÃO: A Sra.
Presidente passou a palavra à Vice-Presidente de Controle Interno, Conselheira
Marilene Guerra para explanar sobre o processo de alienação dos imóveis do CRCPA.
Com a palavra, a referida Conselheira informou que houve dois relatos (um seu e outro
do Conselheiro Antônio Carlos). Em seguida, leu na íntegra a conclusão dos dois
pareceres, com a conclusão de que o Regional precisa seguir cinco recomendações,
são elas: 1 - Em cumprimento a previsão do art. 17 da Lei n. 8.666/93 e art. 7º do
Decreto n. 99.658/90, apresente avaliação atualizada do imóvel, a qual deve ser
realizada de conformidade com os preços praticados no mercado. 2 - Em atendimento
ao art. 17 da Lei n. 8.666/93 deve evidenciar a existência de interesse público
devidamente justificado, demonstrando a vantajosidade (relação custo-benefício) em
adquirir uma nova sede ou reformar a existente (apresentando estimativa de valores).
3 - Apresentar estudo do impacto financeiro e orçamentário de uma eventual reforma
para toda a sede incluindo o cumprimento da Lei de Acessibilidade. 4 - De acordo com
o relatório situacional da estrutura física e parecer técnico datado de 2015 do
arquiteto do CFC de 2015, senhor Paulo Regis, alerta-se para a necessidade de
manutenção e correções do Imóvel a bem do patrimônio que é a sede do CRC/PA,
portanto, se faz necessário uma nova avaliação técnica para avaliar as condições
atuais. 5 - Para se conjecturar a compra de uma nova sede é necessário que se institua
uma comissão formada por conselheiros e funcionários para pesquisar e analisar os
imóveis disponíveis e seus valores, sendo essencial que seja demonstrado e
comprovado a origem dos recursos financeiros ou a capacidade de endividamento do
CRC/PA, ressalta-se que deve se incluir os custos subsequentes após a possível
aquisição (contratação de empresas de mudança, contratação de empresa de
instalação elétrica e lógica, gastos com adaptação do local de trabalho, aquisição de
móveis e equipamentos, aquisição de novos aparelhos de ar condicionado,
contratação de empresa para desinstalação e instalação de centrais de ar). Com a
palavra, o Conselheiro do CFC, Sr. João de Oliveira ressaltou que o assunto deverá ser
resolvido o quanto antes, pois daqui a cinco anos o Regional ficará inoperável.
Informou que o CFC poderá apoiar na aquisição da nova Sede. Em seguida, a
Conselheira Marilene Guerra ressaltou que primeiramente o Regional deverá leiloar os
andares que temos nos prédios Ed. Selecto e Ed. Nicolau da Costa para depois leiloar a

3

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Sede, até porque as despesas dos referidos andares como taxas do condomínio estão
muito altas e então vamos ter um valor que poderemos dispor na compra de outro
prédio. Com a palavra, o Conselheiro Gustavo Rocha sugeriu a vinda de empresas de
engenharia para avaliar as condições da Sede. Sugeriu também a criação de uma
Comissão de Conselheiros e funcionários para acompanhamento/avaliação dos
relatórios das empresas, como deveria ser leiloado primeiro os dois prédios que se
encontram fechados por muitos anos pertencentes do CRCPA para obter recursos
financeiros para facilitar a aquisição de uma nova Sede, podendo ter o apoio do
Conselho Federal de Contabilidade, sugestão esta, aprovada por todos. A Sra.
Presidente ressaltou que há urgência e necessidade de agilizar o processo de Leilão,
visto que a Sede se encontra em condições inadequadas para o trabalho. Em seguida, a
Sra. Presidente passou a palavra aos funcionários do Regional para se manifestarem. A
funcionária Eliana Bueres, Coordenadora de Desenvolvimento Profissional, relatou que
no seu setor o piso está cedendo e os vidros estalando, em virtude das rachaduras
existentes. Registrou sua preocupação, visto que está correndo risco de vida. A
situação é muito preocupante e diante disso solicitou uma solução urgente, seja laudo
dos bombeiros ou relatório de um engenheiro e/ou mudança para outro local de
trabalho. O Coordenador Luciano Coutinho também registrou sua preocupação quanto
às instalações da sala da Tecnologia e Informação, visto que a parte elétrica é antiga e
o forro de isopor. Relatou que há seis anos vem solicitando reforma no setor e até o
momento não teve retorno. Desta feita, ressaltou que quem pode decidir e tomar as
providências são os Conselheiros, mesmo sabendo que o processo é bastante
burocrático. A Coordenadora Terumi Hosokawa relatou que as portas dos banheiros
não fecham adequadamente, as lajotas estão quebradas e há várias rachaduras no
prédio. Com a palavra, a Conselheira Marilene Guerra sugeriu que os funcionários que
trabalham nos setores que apresentam os problemas possam ser transferidos para os
outros prédios enquanto se faria uma reforma na Sede. Em seguida, o Conselheiro
Carlos Sodré relatou que há três meses vem solicitando providências urgentes como a
avaliação de engenheiro se deverá ou não interditar o prédio; caso interdite, os
funcionários poderão ser transferidos para outro prédio. A Coordenadora de Controle
Interno, Edenilze Vilas Boas sugeriu que fosse para o Ed. Selecto. Com a palavra, o
Conselheiro Fabrício Moreira solicitou um laudo imediato do Corpo de Bombeiros e o
levantamento da situação por um engenheiro para verificar uma reforma, pois não se
pode alienar um prédio comprometido. Caso outro prédio comporte os setores, o
Regional deverá transferir imediatamente os funcionários. O Conselheiro Gustavo
Rocha sugeriu a criação de uma Comissão para verificar a situação de habitação do Ed.
Selecto e outra Comissão para analisar os laudos (bombeiros e engenheiro) e
apresentar um Parecer na plenária de dezembro (16/12). A primeira Comissão ficou
assim definida: Funcionários Alan Ferreira, Marcelo Aguiar e Luciano Coutinho e o
Conselheiro Raimundo Humberto. A outra Comissão para análise dos laudos ficou
como sugestão: Conselheiros Gustavo Rocha, Carlos Sodré e Fabrício Moreira e
funcionários Francely de Souza e Márcio Cordovil. 1-CÂMARA DE FINANÇAS E
CONTROLE INTERNO: A Conselheira Marilene Guerra, Vice-presidente, passou a
palavra para a Coordenadora Danúbia Sousa para explanar sobre o Orçamento de
2017. A referida Coordenadora relatou que o orçamento precisou ser alterado devido
à solicitação do Conselho Federal quanto ao aumento dos valores, visto que no
orçamento anterior foram feitos vários cortes nos projetos da Câmara Administrativa.
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Após explicações da Coordenadora, a Sra. Presidente submeteu a aprovação do
Orçamento de 2017 com os devidos ajustes, sendo aprovado por todos. Em seguida,
submeteu para aprovação o Balancete do mês de outubro/2016, sendo aprovado por
unanimidade e posteriormente a ata nº. 10/2016, sendo aprovada por todos. Com a
palavra, o Conselheiro Waljucy Cardoso solicitou licença para sair do plenário, devido a
compromisso inadiável. 2- CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO: A Conselheira Edisnéia Melo,
Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina e, de acordo com os artigos 52 e 64
da Resolução CFC nº 1309/2010, solicitou o relato dos processos de recurso contra
decisão da Câmara de Fiscalização do CRC-PA: De relato do(a) Conselheiro(a) MARIA
VIEIRA DOS SANTOS - Processo 2014/000205 -U - A P C BALACOL & CIA LTDA – ME PJ-010599/K - Por infração a(ao) (Fato 1)Art. 15 do DL 9295/46, c/c art. 27 da Res. CFC
1.370/11. - (Fato 1) Deixar de apresentar provas de que os encarregados pela execução
de atividades privativas de profissional da contabilidade são profissionais habilitados
perante o CRC, o que identificamos por meio da NOTIFICAÇÃO / CRC-PA / Nº:
2014/000051 - FISC, onde foi concedido prazo de 15 (quinze) dias para apresentar o
nome do profissional responsável técnico pelos serviços contábeis (escrituração do
livro diário), por meio da cópia do contrato de prestação de serviços profissionais, e
consulta ao nosso sistema de protocolo em que até a presente data não houve
manifestação. - Proposta do(a) Revisor(a) Por todo o exposto voto por conhecer do
recurso por sua tempestividade e legitimidade, para no mérito, negar-lhe provimento
com a manutenção da penalidade aplicada da multa de 2 (duas) anuidades
equivalente a R$ 796,00 (setecentos e noventa e seis reais) , com base prevista na
Alínea "b" do art. 27 do DL 9295/46, c/c art. 25, inciso I, da Res. CFC 1.370/11, com art.
58 inciso I e art. 59 da Res. CFC 1.309/10 e com a Res. CFC 1.4454/13. Julgamento: A
proposta foi aprovada por unanimidade, tendo recebido a seguinte decisão final:
Negar-lhe provimento integral, mantendo as penalidades de multa no valor de R$
796,00 (Setecentos e Noventa e Seis Reais), com base na Alínea "b" do art. 27 do DL
9.295/46, c/c art. 25, inciso I, da Res. do CFC 1.370/2011, com art. 58, inciso I e art. 59,
da Res. CFC 1.309/2010 e com a Res. CFC 1.454/2013. Em seguida, a Sra.
Presidente submeteu a ata CAFIS da 107ª Sessão Ordinária realizada em 27/10/2016,
sendo aprovada por todos. 3- CÂMARA DE REGISTRO: O Conselheiro Nelson Gustavo
Rufino Rocha, Vice-presidente de Registro apresentou a prestação de contas da
Câmara de Registro até o terceiro trimestre de 2016; informou que houve um
aumento de profissionais ativos sendo que em 2015 era de 10.948 e em 2016 há
11.208 profissionais; organizações contábeis ativos em 2015 eram de 520 e em 2016
há 590 organizações ativas. Após a apresentação da prestação de contas, o referido
Conselheiro deu conhecimento a todos sobre os assuntos discutidos na reunião: no dia
16/11/2016 houve sessão solene de entrega de carteira aos novos profissionais da
contabilidade, a qual foi realizada no auditório do Hotel Grand Mercure, por ocasião
da II Conferência Paraense de Contabilidade; em virtude de alguns profissionais não
terem comparecido na Sessão Solene, o Conselheiro Nelson Gustavo propôs uma
Sessão Solene extra para o dia 15/12. Caso os Conselheiros concordem, é para
enviarem um e-mail para que sejam feitas as providências. Em seguida, relatou sua
preocupação em relação ao baixo índice de aprovação dos candidatos no II Exame de
Suficiência. O Estado do Pará teve o total de 1.993 inscritos, dos quais 1.694 fizeram a
prova, tendo um percentual de aprovados de 8,97%, ou seja, 152 candidatos foram
aprovados. Prosseguindo, deu conhecimento a todos sobre um expediente recebido
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do CFC no qual elogiou os processos de rito sumário e ordinário do Regional, tendo
99,9% de aceitação. O CFC também solicitou correção de três itens nos quais foram
devidamente corrigidos e justificados. Sobre os processos despachados e relatados:
Registro Profissional = 53; Baixa de Registro Profissional = 16; Registro de Organização
Contábil = 07; Baixa de Organização Contábil = 00 e Outros processos = 02 somando
um total de 78 processos. Por fim, o Conselheiro Nelson Gustavo agradeceu a
cordialidade dos funcionários a sua pessoa e relatou que procura sempre fazer o
melhor e se colocou à disposição de todos. Em seguida, a Sra. Presidente submeteu a
ata nº 54/2016 da Câmara de Registro para aprovação, sendo aprovada por todos. 4CÂMARA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS: O Conselheiro Raimundo Humberto,
Vice-presidente do Administrativo, falou da sua preocupação quanto à atual situação
do prédio do Regional, conforme relatos dos funcionários. Deixou claro que estamos
lidando com Vidas que nele trabalham enfatizando que a responsabilidade e de todos.
Solicitou que o Parecer da Comissão seja muito bem explicitado e que seja dado o
“ponta pé” inicial para que as providências sejam logo tomadas, falou ainda sobre a
revogação da Resolução CRCPA nº 382/2012 que dispõe sobre as Condições e Critérios
para Concessão de Auxílio-educação aos Colaboradores do CRCPA que ficou de ser
analisada mesmo o CFC tendo revogado. Em seguida, a Sra. Presidente submeteu a
ata nº 08/2016 da CAAD para aprovação, sendo aprovada por todos. 5-CÂMARA DE
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL: Na ausência do Vice-Presidente de
Desenvolvimento Profissional, Conselheiro Waljucy Cardoso, a SRA Presidente passou
a palavra para o Conselheiro Sérgio Pery que iniciou a sua fala prestando contas de
vários assuntos tratados na reunião de Professores e Coordenadores o qual é
Coordenador, tais como: olimpíadas e proposta para criação de uma Biblioteca no
CRCPA. Informou que foi veiculada uma matéria equivocada sobre o Exame de
Suficiência no Diário Online na qual a assessoria de comunicação do Regional está
providenciando a retirada. Em seguida, o Conselheiro Sérgio Pery solicitou que a Sra.
Presidente colocasse as atas da Câmara nº 06 e 07/2016 e a ata 01 extraordinária para
aprovação. Com a palavra, a Conselheira Ticiane Santos questionou o porquê da
mudança dos nomes dos palestrantes e dos temas dos fóruns definidos na reunião de
setembro, conforme ata 06/2016, onde se pode observar na Ata 07 ordinária, visto
que é essencial a realização dos fóruns nos interiores, pois a demanda é grande. A Sra.
Presidente falou que quem poderia explicar seria o Conselheiro Waljucy Cardoso, VicePresidente de Desenvolvimento Profissional, em virtude da sua ausência, a resposta
para o questionamento deverá ser feita na próxima plenária. Em seguida, a Sra.
Presidente submeteu a ata nº 06 e a ata extraordinária nº 01/2016 do Desenprof
para aprovação, sendo aprovadas por todos. Quanto à ata nº 07/2016 foi retirada de
pauta onde na próxima reunião serão discutidos os esclarecimentos pelo VicePresidente da referida Câmara. 4-INTERESSE GERAL: A Sra. Presidente deu
conhecimento a todos que no dia 30/11 se reunirá com a Diretoria da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (SEDEME) pela manhã e
a tarde se reunirá com o Deputado Estadual Iran Lima. Também à tarde, será realizada
a assinatura da parceria entre CRCPA x UNAMA. A Sra. Presidente convidou a todos os
Conselheiros para participação. Em seguida, propôs a realização da confraternização
no dia 15/12 após as reuniões regimentais e no dia 16/12 a realização da reunião
plenária pela manhã para que o expediente do Regional seja até às 14h. Propôs
também o recesso a partir do dia 23/12 até o dia 30/12/2016, com retorno às
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atividades no dia 02/01/2017. As proposituras foram aprovadas por todos. Em seguida,
o Conselheiro Antônio Carlos, na qualidade de Conselheiro e residente na Cidade de
Marabá deu conhecimento a todos sobre as ações desenvolvidas junto com o
Delegado Raimundo Salame daquela Região: no dia 10/11 foi realizada uma reunião
com os Profissionais da Contabilidade e Entidades cuja pauta foi sobre Planejamento e
Ações Estratégicas para a Delegacia de Marabá para 2017; o ex-delegado Joel
Monteiro se fez presente onde apresentou as ações desenvolvidas durante a sua
interinidade e passou as ações para o Delegado Raimundo Salame para dar
continuidade; será realizada uma confraternização no final do ano; houve repúdio dos
Profissionais quanto ao reajuste da anuidade dos Conselhos de Classe; em 2017 deverá
haver uma representação mais intensa das delegacias através de visitas em cada órgão
visando estreitamento da relação entre os Profissionais com as Entidades; uma
profissional reclamou que o convite para participar da Homenagem de entrega do
Diploma de Honra ao Mérito em Belém chegou quinze dias após o evento, sendo que a
mesma gostaria de ter participado. O Conselheiro Antônio Carlos sugeriu ao
Conselheiro Gustavo Rocha a ciência antecipada para o Delegado Salame para as
devidas providências. Outro assunto sugerido pelos profissionais que o Regional
realizasse mais cursos e menos palestras. Prosseguindo, o Conselheiro Antônio Carlos
relatou que foram realizadas dois eventos de entrega de carteiras; o ex-delegado Joel
Monteiro tinha convocado uma Assembleia Geral onde foi definida uma Comissão para
estudar o Contrato de Prestação de Serviços Padrão para a Região; foram enviados
ofícios para agendamento de reunião com a SEFA, Prefeitura e Receita Federal. Por
fim, informou que no dia 01º/12 será realizada a Solenidade de Entrega de Carteiras
onde terá uma palestra ministrada por ele e deixou registrada sua satisfação em poder
contribuir na realização dos eventos e ressaltou que o Tribunal de Contas (Região
Marabá) está de portas abertas para receber o Regional. Com a palavra, o Conselheiro
Fabrício Moreira relatou que tem escutado muitas reclamações de profissionais
quanto ao valor da anuidade e que o Regional precisa se posicionar quanto ao assunto.
Em seguida, relatou que está tramitando na Câmara dos Deputados a anistia a Caixa
dois aos políticos, caso seja aprovada é uma desmoralização à Classe Contábil, visto
que os Profissionais da Contabilidade tem sua coparticipação nas Prestações de Contas
Eleitorais. Desta feita, o referido Conselheiro propôs ao Pleno a elaboração de uma
Nota de Repúdio para ser encaminhado aos Contadores e ao Congresso Nacional. Com
a palavra, a Sra. Presidente submeteu a propositura para aprovação, sendo aprovada
por todos. Em seguida, informou que tratará o assunto com o Deputado Iran Lima. A
Conselheira Ticiane Santos relatou que a PEC 55 é um retrocesso na educação na qual
afeta os estudantes da área contábil e que o CRCPA precisa agir. Por fim relatou que os
Conselheiros que moram nos interiores do Estado estão à disposição para ajudar nas
ações do CRCPA. Com a palavra, o Conselheiro Antônio Carlos solicitou às Conselheiras
Marilene Guerra e Edisnéia Melo a apresentação na próxima plenária dos quantitativos
dos processos recebidos e relatados por cada Conselheiro. E para finalizar, a Sra.
Presidente apresentou aos Conselheiros o novo Superintendente Executivo, Sr. Ricardo
Mota em substituição à Sra. Cristiany Borges. Com a palavra, o Sr. Ricardo Mota
relatou que será um desafio para ele, considerando os seus anseios futuros e tem a
certeza de que irá agregar conhecimentos em se propondo colaborar com a
Instituição. Por fim, informou que está à disposição. E para encerrar foi feita uma
oração de condolências em homenagem às pessoas que estavam a bordo do avião
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chapecoense, inclusive um jogador Paraense, Lucas Gomes. 5 - ENCERRAMENTO DA
SESSÃO. Às dezenove horas e vinte minutos, esgotados os assuntos da Pauta, a Sra.
Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e encerrou os trabalhos desta
sessão e eu, Camila Salgado, Secretária Executiva _________, lavrei a presente ata que
depois de lida e aprovada será assinada por todos que assim desejarem.

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS
Presidente

RAIMUNDO HUMBERTO SENA DE OLIVEIRA
Vice-Presidente de Administração

EDISNÉIA DO SOCORRO NASCIMENTO MELO
Vice-Presidente de Ética/Fiscalização

MARILENE DA COSTA GUERRA
Vice-Presidente de Finanças e Controle Interno

NELSON GUSTAVO RUFINO ROCHA
Vice-Presidente de Registro

WALJUCY FURTADO CARDOSO
Vice-Presidente de Desenv. Profissional

ANTÔNIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
Conselheiro Efetivo

TICIANE LIMA DOS SANTOS
Conselheira Efetiva

CARLOS AUGUSTO FROTA SODRÉ
Conselheiro Efetivo

DOUGLAS COELHO SILVA
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Conselheiro Efetivo

FABRÍCIO DO NASCIMENTO MOREIRA
Conselheiro Efetivo

MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE MENESES
Conselheira Efetiva

MARIA VIEIRA DOS SANTOS
Conselheira Efetiva

MARIA DO SOCORRO PESSOA DA SILVA
Conselheira Efetiva

Ata Ordinária 732/2016, de
29/11/2016.
Referendada pela Ata Plenária
733/2016 de 16/12/2016.
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