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Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezesseis de março do ano de dois mil e vinte e 1 
um, via zoom meeting, reuniram-se os membros da Câmara de Desenvolvimento 2 
Profissional, sob a coordenação do vice-presidente AÉCIO PRADO DANTAS JÚNIOR. A 3 
reunião contou com as presenças dos(as) conselheiros(as): WELLINGTON DO CARMO 4 
CRUZ, coordenador-Adjunto da Câmara, MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS, 5 
ELIAS DIB CADDAH NETO, JOSÉ GONÇALVES CAMPOS FILHO,  VÂNIA LABRES DA 6 
SILVA E NILVA AMÁLIA PASETTO. Também presentes na reunião, a coordenadora de 7 
desenvolvimento profissional, contadora Adriana Guimarães, a gerente do Departamento de 8 
Educação Profissional Continuada, Renata Melo, a gerente do Departamento de Exames 9 
Eliane Rosa, a Bibliotecária do CFC, Lúcia Helena e a Técnica Administrativa Liana 10 
Almeida. O vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior iniciou a reunião agradecendo a 11 
presença de todos, quando passou para o primeiro item da pauta. I. EXPEDIENTES. 12 
Apreciação e aprovação da ata 212ª (ducentésima décima segunda) da Reunião 13 
Ordinária da Câmara de Desenvolvimento Profissional do CFC, realizada de forma 14 
online, no dia 9 de fevereiro de 2021. O vice-presidente informou que ata foi inicialmente 15 
revisada pelo conselheiro Elias Dib Caddah Neto, em substituição ao coordenador-adjunto 16 
da Câmara, Wellington do Carmo Cruz, quando a submeteu ao grupo. A ata foi aprovada 17 
por unanimidade. II. COMUNICADOS. PROJETO 3001 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 18 
CONTINUADA: O vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior informou as atividades 19 
realizadas pelo Departamento de Educação Continuada – DEDUC, a saber: no dia 1º de 20 
março de 2021 foi realizada a liberação do Sistema Web EPC para acesso e prestação de 21 
contas dos profissionais; no dia 6 de março de 2021, houve a conclusão da integração dos 22 
Sistemas CFC/CRCSP, restando o aporte das atividades de docência; nos dias 12, 17, 19, 23 
24 de fevereiro; 3 e 9 de março de 2021 foram realizadas com a Basis, reuniões técnicas 24 
para tratar dos ajustes do Sistema Web EPC e corretivas para os defeitos apresentados 25 
após a liberação do sistema aos profissionais; diuturnamente, foram realizadas verificações 26 
e testes no sistema EPC visando a eficácia de seu funcionamento após retomada; instrução 27 
e pré-análise, pela equipe Cdprof, de 470 atividades que foram encaminhadas à CEPC-CFC 28 
para fins de julgamento; apoio e orientação aos CRCs e profissionais sobre o Programa de 29 
Educação Profissional Continuada; tramitação de 1.127 atividades, pela equipe Cdprof, cujo 30 
julgamento havia sido perdido com o hackeamento e prestações de contas recepcionadas 31 
via Sistema Web EPC: 2019 – 75.020 e 2020 – 50.217. O conselheiro Wellington do Carmo 32 
Cruz propôs que o CFC lançasse as declarações emitidas pelo próprio CFC e CRCs direto 33 
no sistema, de forma automática e o vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior concordou 34 
com a proposta a fim de mitigar as reclamações por parte dos profissionais, visando, 35 
portanto, um sistema de melhorias. PROJETO 3002 – EXAME DE QUALIFICAÇÃO 36 
TÉCNICA – AUDITORIA E PERÍCIA. O vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior informou 37 
as atividades realizadas pelo Departamento de Exame, conforme seguem: assinatura de 38 
Termo de Cooperação Técnica CFC/Susep: o objeto foi o intercâmbio de informações, 39 
colaboração recíproca na fiscalização e em atividades paralelas e realização conjunta de 40 
estudos e pesquisas com vistas ao pleno cumprimento das atribuições legais das 41 
autarquias, com vigência de 60 (sessenta) meses, a partir de sua publicação, renovável por 42 
iguais períodos, a critério das partes; entre os dias 9 de fevereiro e 8 de março de 2021 43 
foram realizadas três reuniões técnicas com o Instituto Educar, visando o alinhamento e a 44 
aprovação de requisitos do sistema EQT; no período de 15 de fevereiro a 4 de março de 45 
2021, houve realização de testes no sistema de aplicação de provas do EQT; nos dias 10 e 46 
23 de fevereiro de 2021, foi realizada reunião com os coordenadores das CAEs para 47 
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aprovação da retificação I dos editais; no dia 23 de fevereiro de 2021, foi realizada reunião 48 
com a coordenadoria de Comunicação e Departamento de Eventos (Depev) do CFC para 49 
alinhar os canais de comunicação com os candidatos; no dia 24 de fevereiro de 2021 foi 50 
realizada reunião com o Vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior, para aprovação dos 51 
itens a serem alterados nos editais e no dia 12 de março de 2021 foi realizada uma reunião 52 
com a CAE – Auditoria para validação do cronograma. Houve a retificação dos editais os 53 
quais foram publicados no Diário Oficial da União (D.O.U), no dia 26 de fevereiro de 2021, 54 
na seção 3, página 129, os extratos dos editais de retificação do Edital CFC/CAE PERITO 55 
n.º 2/2020 e do Edital CFC/CAE AUDITOR n.º 2/2020. Os editais foram publicados no site 56 
do CFC na íntegra e foi divulgado o Manual do Candidato, contendo orientações sobre o 57 
acesso e a realização de provas no sistema Provas Digitais do Exame de Qualificação 58 
Técnica (EQT). As provas foram aplicadas nas seguintes datas: QTG em 8 de março de 59 
2021; CVM em 9 de março de 2021; BCB em 10 de março de 2021; SUSEP em 11 de 60 
março de 2021; PREVIC em 12 de março de 2021 e PERÍCIA em 15 de março de 2021, no 61 
horário das 14h às 18h (horário de Brasília), totalizando 8.758 inscritos. O vice- presidente 62 
Aécio Prado Dantas Júnior parabenizou a equipe do Desenprof pela excelência no trabalho 63 
de desenvolvimento da ferramenta utilizada para a realização das provas do EQT digital. O 64 
conselheiro Wellington do Carmo Cruz levantou a reflexão sobre a possibilidade de uma 65 
outra área realizar algum exame sob sua responsabilidade, nesse contexto, essa área teria 66 
que desenvolver tudo ou precisaria unificar um responsável por todos os exames e 67 
plataformas, exceto pela geração de conteúdo, que continuaria sendo desenvolvido pelo 68 
Desenprof, ou seja, toda a responsabilidade que o Desenprof assumiu para a realização do 69 
exame de suficiência, nesse caso, deveria ser de uma outra área. Em resposta à reflexão do 70 
conselheiro Wellington do Carmo Cruz, o vice- presidente Aécio Prado Dantas Júnior 71 
informou que na reunião da comissão de alteração do Regimento Interno do CFC, uma das 72 
alterações é o encaminhamento do EQT para a área de registro., o que será votado na 73 
próxima reunião plenária. O vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior alegou que o EQT é 74 
uma porta de entrada para um cadastro qualificado e isso é uma averbação ou um registro 75 
na ficha do profissional e todo esse controle, naturalmente, é da área de registro e não da 76 
área de desenvolvimento profissional, o que compete ao Desenprof é, uma vez o 77 
profissional cadastrado, cobrar desse profissional, a manutenção da educação profissional 78 
continuada. PROJETO 3003 – RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL - E-mec - Comissão 79 
Para Elaboração de Projetos e Ações que visem ao aprimoramento do ensino contábil 80 
no País. O vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior informou que no dia 26 de fevereiro 81 
de 2021, foi realizada a 3ª edição do projeto Conexión – educa y aprende – Oficina aplicada 82 
à educação, no formato virtual. O conselheiro Elias Dib Caddah Neto informou que em 83 
relação ao E-mec, devido à pandemia, não há recurso, nem processos, já o projeto Educa y 84 
aprende encontra-se bem consolidado. Ressaltou a 3ª edição do projeto que aconteceu 85 
recentemente, em que o tema foi: Tecnologias aplicadas à educação: plataformas de 86 
conferências on-line de ensino, em que houve 185 inscritos; 98 emissões de certificados, 87 
226 acessos no Youtube, totalizando 725 inscritos em todas as edições. Informou ainda, que 88 
a 4ª edição do Projeto Conexión Educa y Aprende, será realizada no dia 26 de março de 89 
2021, das 14h às 16h e abordará o tema: Mercado educacional em tempo de pandemia e a 90 
abertura será com a presidente da AIC, Maria Clara Cavalcante Bugarim e com o vice-91 
presidente Aécio Prado Dantas Júnior. A conselheira Nilva Amália Pasetto parabenizou pela 92 
realização do projeto e disse que a última programação do evento foi muito interessante, 93 
destacando a importância da proposta aos professores e ainda informou que participará da 94 
próxima edição em março de 2021. O conselheiro Wellington do Carmo Cruz sugeriu pegar 95 
o calendário mensal das comissões da IAC e inscrever todos os grupos, disponibilizando os 96 
cursos para serem assistidos e o vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior, disse que 97 
nesse caso, seria interessante sugerir para a  presidente da AIC, Maria Clara Cavalcante 98 
Bugarim, a criação de um card único, divulgando os cursos juntamente com os link para 99 
acesso, já que essas reuniões têm temas importantes, os quais despertam o interesse do 100 
profissional em várias áreas. O conselheiro Elias Dib Caddah Neto ratificou a sugestão do 101 
vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior, pois a divulgação potencializará a participação 102 
de muitos profissionais. O conselheiro Wellington do Carmo Cruz apresentou relato sobre 103 
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discussões travadas no estado da Bahia, no âmbito dos resultados do Exame de Suficiência 104 
publicados recentemente e registrou preocupação. Ressaltou que houve um avanço muito 105 
grande com a comissão de estudo e aprovação do MEC e que desde que a presidente da 106 
AIC, Maria Clara Cavalcante Bugarim assumiu, tentou -se uma aproximação junto ao MEC, 107 
para pelo menos não aprovar os cursos de ciências contábeis, mas sim, dar um parecer 108 
sobre isso. E sua proposta para o vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior, é de que, 109 
caso chegue ao seu conhecimento esse assunto, seja feito algo a nível nacional e para o 110 
conselheiro Elias Dib Caddah Neto, de como poderia haver uma melhor divulgação aos 111 
regionais, aos conselheiros, por meio da câmara do Desenprof ou dos presidentes dos 112 
regionais de como é o posicionamento do CFC, atualmente, em relação à autonomia do 113 
MEC. O conselheiro José Gonçalves Campos Filho relatou que enquanto gestor à época no 114 
conselho regional de contabilidade de Pernambuco, a melhora do índice de aprovação no 115 
Exame de Suficiência era uma de suas preocupações, então, resolveu fazer algumas 116 
reuniões com os coordenadores do curso de ciências contábeis e uma de suas 117 
reinvindicações era que o conselho pudesse oferecer cursos aos professores de contábeis e 118 
assim, foram feitos treinamentos, mas não obteve êxito, pois não houve a participação dos 119 
próprios professores. E uma outra ação tomada foi a realização de reuniões com os grupos 120 
de estudantes para que eles cobrassem das instituições uma melhor qualidade de ensino e 121 
com isso os professores começassem a participar de treinamentos, cursos e novamente não 122 
obteve êxito. O conselheiro Wellington do Carmo Cruz relatou que quando era presidente do 123 
conselho regional de contabilidade da Bahia, também realizou reuniões com os professores, 124 
criou grupos específicos, ofereceu treinamentos, mas não houve participação desses 125 
professores nos eventos e ressaltou que de certa forma, já houve um grande avanço  da 126 
participação dos professores, por meio da realização do encontro de professores e 127 
coordenadores, que teve 1.300 participantes. O conselheiro Elias Dib Caddah Neto 128 
concordou que realmente houve um grande avanço da participação dos professores e que o 129 
projeto Educa y Aprende tem o intuito de oferecer uma qualificação aos profissionais, mas a 130 
realidade é que os eventos são divulgados, mas ainda há pouca participação desses 131 
profissionais. E quanto à questão das instituições, está se trabalhando na possibilidade de 132 
alteração das diretrizes curriculares do curso de ciências contábeis, pois ainda são de 2004 133 
e outra questão levantada pelo conselheiro Elias Dib Caddah Neto é que o Ministério de 134 
Educação dá as diretrizes, mas as instituições têm autonomia de formar os seus currículos, 135 
sendo assim, não há o que ser imposto. Frisou ainda, que o ensino deve ir ao encontro do 136 
que o exame de suficiência prega, que é auferir a capacidade de realização da função e 137 
esse exame tem contribuído significativamente. O vice-presidente Aécio Prado Dantas 138 
Júnior manifestou- se sugerindo que em relação  ao e-MEC, poderia haver mais publicidade 139 
sobre a atuação do CFC e em paralelo, ampliar a relação CFC e instituições e quanto ao 140 
exame de suficiência disse que é uma discussão antiga e sugeriu que os conselhos 141 
regionais fossem incentivados a terem as suas próprias comissões de ensino para que 142 
pudessem fazer a comunicação às coordenações das instituições de ensino sobre a 143 
qualidade do curso e ressaltou que essa possibilidade é viável a nível local. Informou ainda, 144 
que na reunião de Presidentes, Diretores e Assessores Jurídicos das Regiões Sul/Sudeste 145 
(CRCRJ) recente, surgiu uma preocupação em relação ao índice de aprovação no exame de 146 
suficiência, o desconforto de alguns presidentes no sentido de que o que está sendo 147 
cobrado no exame de suficiência pode estar além do que se pretende, ou seja, se a nota 148 
exigida para aprovação no exame de suficiência está muito alta, ocasionando assim, uma 149 
menor demanda de profissionais para ingressar nos conselhos e por conta disso, uma 150 
menor arrecadação e a outra preocupação foi em relação à qualidade de ensino. Ainda 151 
nessa reunião, o presidente do CFC, Zulmir Ivânio Breda, informou que no contrato que o 152 
CFC tem atualmente, as provas são terceirizadas pela Consulplan, portanto, não se sabe 153 
quem, ao certo, elabora as provas, com isso, não há ingerência do CFC sobre essa questão. 154 
A conselheira Marisa Luciana Schvabe de Morais se manifestou em relação ao nível da 155 
prova do exame de suficiência e à qualidade do ensino, dizendo que o profissional não 156 
deveria atribuir ao CFC e aos conselhos regionais, uma responsabilidade que é das 157 
instituições de ensino e que não acha alta a nota 5 para aprovação no exame de suficiência. 158 
O vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior sugeriu ao conselheiro Wellington do Carmo 159 



4 

 

Vice-presidência de Desenvolvimento Profissional 

 

Cruz que na próxima reunião propusesse ao presidente do conselho regional da Bahia a 160 
organização de um debate virtual sobre o exame de suficiência com os conselheiros Elias 161 
Dib Caddah Neto e Marisa Luciana Schvabe de Morais e a partir dessa ideia, sugeriu à 162 
coordenadora de desenvolvimento profissional, Adriana Guimarães que se montasse um 163 
projeto da comissão de ensino do CFC que tivesse como objetivo o contato com os 164 
professores de todos os estados para coleta de informações, divulgação de resultados, além 165 
do levantamento de diversas questões. A conselheira Nilva Amália Pasetto concordou com a 166 
ideia do debate virtual. O conselheiro Wellington do Carmo Cruz sugeriu que o CFC fizesse 167 
um sistema que tivesse a matriz das diretrizes curriculares básicas dos cursos de ciências 168 
contábeis do MEC e que, na medida em que as diretrizes curriculares de cada instituição de 169 
ensino fossem lançadas nesse sistema, acusasse ou não pertinência e que esse formato 170 
fosse adotado também para o exame de suficiência, no intuito de se obter um diagnóstico a 171 
nível nacional, e quando houvesse mudança ou atualização do currículo, esse sistema 172 
geraria informação de valor. O vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior disse que a 173 
sugestão da criação do sistema deve ser avaliada. PROJETO 3009 – AMPLIAÇÃO E 174 
MODERNIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO: foram realizadas as seguintes ações: 175 
pesquisas bibliográficas - respondidas solicitações internas e externas (e-mail e 176 
ouvidoria), além de empréstimos e renovações. Processamento Técnico: Inclusão de 217 177 
documentos na base de dados da Biblioteca - livros e artigos de periódicos contábeis e 178 
artigos avulsos (Site do CFC). Acesso à base de dados da Biblioteca do CFC –1.268 179 
pesquisas (acessos) via terminal web e local. Ainda foram informados o seguinte processo 180 
licitatório: pesquisa em Banco de Preços, Painel de Preços e Compras Net – Ata de registro 181 
para aquisição de material bibliográfico – o status é preparação da documentação. Ainda 182 
foram desenvolvidas as seguintes atividades: Livro 75 anos: pesquisa para produção de 183 
textos e revisões das referências bibliográficas; Relato Integrado: revisão de texto/pesquisa 184 
(Comissão) PROJETO 3021 – PARCERIA CFC/SEBRAE: O vice-presidente Aécio Prado 185 
Dantas Júnior informou que no dia 12 de fevereiro de 2021 foi realizada reunião do Comitê 186 
Gestor do Programa Contador Parceiro: Construindo o Sucesso em que foram apresentados 187 
os resultados da avaliação do conteúdo do curso Contador do Futuro. O material foi avaliado 188 
pelo Comitê de forma a aplicá-lo na modalidade EAD. Informou ainda que, durante a reunião 189 
do dia 26 de fevereiro de 2021, a equipe do Sebrae-PE apresentou a ferramenta “Up 190 
Digital”, abrindo a possibilidade de utilização no Programa Contador do Futuro, módulo “Up 191 
Contábil”. E foram discutidas também as estratégias de lançamento do Programa. O vice-192 
presidente Aécio Prado Dantas Júnior ressaltou que no dia do lançamento, que será em 23 193 
de abril de 2021, se faz necessária a apresentação de todos os títulos das disciplinas que 194 
serão abordadas, porque será esse o momento para despertar a atratividade do projeto, 195 
visando a sua adesão pelos profissionais. A conselheira Marisa Luciana Schvabe de Morais 196 
informou que num primeiro momento, será desenvolvido o escopo geral e posteriormente, o 197 
detalhamento das disciplinas. O vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior pediu que a 198 
coordenadora de desenvolvimento profissional, Adriana Guimarães marcasse, na primeira 199 
semana de abril, uma reunião, em que teria a participação também, do presidente do CFC, 200 
Zulmir Ivânio Breda, para que os nomes dos módulos fossem apresentados. A conselheira 201 
Nilva Amália Pasetto informou que apresentou ao conselheiro Joaquim, o projeto Inteiras 202 
para liderar, voltado para a formação de lideranças para mulheres, que o Sebrae do Paraná 203 
implementou, no intuito de realizá-lo também para as mulheres contabilistas. E que em 204 
setembro de 2019, a conselheira Nilva Amália Pasetto e o conselheiro Joaquim fizeram uma 205 
reunião no Sebrae nacional em Brasília para apresentação do projeto, houve interesse por 206 
parte do responsável pelo empreendedorismo feminino da entidade e então resolveram 207 
trabalhar tanto com a comissão da mulher quanto com a dos jovens para desenvolvimento  208 
do projeto. Após, o ofício para encaminhamento ao Sebrae foi apresentado ao presidente do 209 
CFC, Zulmir Ivânio Breda e ele sugeriu que fosse firmado um convênio “guarda-chuva” para 210 
realizar também o programa Contador parceiro: Construindo o sucesso, sendo assim, não 211 
foi adiante o projeto Inteiras para liderar, pois ele estava contido no convênio geral. Mas o 212 
convênio foi assinado e na última reunião das comissões, o conselheiro Joaquim retomou o 213 
projeto Inteiras para liderar. E em uma reunião com a conselheira Dorgivânia, chegaram à 214 
conclusão de que para viabilizar o projeto Inteiras para liderar, poderia ser criado um grupo 215 
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de trabalho, visando quatro encontros virtuais durante o ano para tratar de temas 216 
específicos no intuito de formar líderes mulheres. A conselheira Nilva Amália Pasetto 217 
perguntou ao vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior sobre a sua visão em relação ao 218 
projeto, como seria sua condução e ele se manifestou dizendo que achou bem interessante 219 
o projeto e sugeriu a criação de uma outra ação que visasse o empreendedorismo feminino 220 
das mulheres contabilistas, mas antes verificará no termo de cooperação geral que o CFC 221 
assinou, se caberia a criação dessa nova ação. A coordenadora de desenvolvimento 222 
profissional, Adriana Guimarães, manifestou-se dizendo que não há impedimento para a 223 
criação da nova ação no âmbito do termo de convênio e fará toda a articulação juntamente 224 
com o Sebrae para que seja dada sequência à ação. Quanto à comissão para elaboração 225 
de livro comemorativo sobre a história dos 75 anos da Regulamentação da Profissão 226 
Contábil no Brasil, o vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior informou que os conteúdos 227 
estão sendo elaborados e aprovados pela comissão da alta gestão do CFC. E a previsão 228 
para a entrega do livro para impressão é no dia 27 de abril de 2021. ORDEM DO DIA. Atos 229 
a homologar. Relatório das reuniões da Comissão de Educação Profissional 230 
Continuada do CFC, realizadas nos dias 19 de fevereiro e 12 de março de 2021. 231 
Durante as reuniões foram analisadas 407 atividades via sistema Web EPC e julgados 10 232 
processos de justificativas pelo não cumprimento do PEPC e atividades de profissionais e 233 
feita proposta para redução da pontuação obrigatória definida pela NBC PG 12 (R3), para o 234 
exercício de 2021, em razão da permanência da Pandemia de Covid-19, da seguinte forma: 235 
Pontuação Mínima Anual de 20 pontos; Tabela I – Aquisição de conhecimento (mínimo de 4 236 
pontos); Tabela II – Docência (limitado a 10 pontos); Tabela III – Atuação como participante 237 
(limitado a 10 pontos) e Tabela IV – Produção intelectual (limitado a 10 pontos). O vice-238 
presidente Aécio Prado Dantas Júnor propôs que a decisão sobre a pontuação fosse 239 
tomada no mês de maio, visando uma melhor análise dos impactos da pandemia da Covid-240 
19. O conselheiro Wellington do Carmo Cruz sugeriu que a pontuação exigida seja de 30 241 
pontos, a serem distribuídos proporcionalmente. Após discussões, ficou definido que o 242 
assunto será levado ao Conselho Diretor e Plenária para fins de decisão. Relatórios das 243 
reuniões com os coordenadores das CAEs, realizadas nos dias 10 e 23 de fevereiro de 244 
2021 e da CAE-Auditoria realizada no dia 12 de março de 2021. Homologados por 245 
unanimidade. JULGAMENTO(S) DE PROCESSO(S). Processo SEI nº. 246 
90796110000033.000006/2021-23. Interessado(s): Inscritos no EQT- Auditoria e Perícia. 247 
Assunto: Exame de Qualificação Técnica - Devolução da taxa de inscrição. Relatora: 248 
Conselheira Marisa Luciana Schvabe de Morais. Voto: com base no item 9.9 do Edital e 249 
na Deliberação CFC n.º 50, de 30 de março de 2020, entendendo ser uma situação alheia à 250 
vontade do candidato, voto pelo DEFERIMENTO da devolução da taxa de inscrição 251 
ao Contador José Antônio Borges Xavier, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 252 
Processo SEI nº 90796110000033.000002/2021-45. Interessado: Conselho Regional de 253 
Contabilidade de Sergipe. Assunto: 5ª Prestação de Contas da 1ª turma do Curso de 254 
Mestrado em Ciências Contábeis em Sergipe, no valor de R$ 48.864,45 (quarenta e oito mil 255 
oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos). Relator: Elias Dib Caddah 256 
Neto. Voto: com base no parecer, voto pelo DEFERIMENTO do reembolso do valor de R$ 257 
48.864,45 (quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco 258 
centavos). Processo SEI nº 90796110000033.000073/2020-67. Interessado: Conselho 259 
Regional de Contabilidade de Alagoas. Assunto: Prestação de Contas da Campanha do Dia 260 
do Profissional da Contabilidade, no valor de R$ 8.070,00 (oito mil e setenta reais). 261 
Relatora: Nilva Amália Pasetto. Voto:  ante o exposto, voto pelo DEFERIMENTO do pedido 262 
de reembolso no valor de R$ 8.070,00 (oito mil e setenta reais), condicionando o pagamento 263 
à regularização da pendência apontada na Nota Técnica n.º 003/2021. Processo SEI nº 264 
90796110000033.000072/2020-12. Interessado: Conselho Regional de Contabilidade de 265 
Alagoas.  Assunto: 13 Prestação de Contas da 1 turma do Curso de Mestrado em Ciências 266 
Contábeis em Alagoas, no  valor de R$ 5.186,76 (cinco mil, cento e oitenta e seis reais e 267 
setenta e seis centavos). Relatora: Conselheira Marisa Luciana Schvabe de Morais. Voto: 268 
DEFERIMENTO do reembolso no valor de R$ 5.186,76 (cinco mil cento e oitenta e seis reais 269 
e setenta e seis centavos), ao Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas. Aprovado 270 
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada no dia dezesseis de 271 

https://sei2.cfc.org.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=20448&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000052&infra_hash=18278cc1b773ebdfa9276b10196c1293203ab9c97df6f4fee1d07b7398a42890
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março de 2021, às dezesseis horas e cinquenta minutos e para constar, eu, Adriana 272 
Guimarães, lavrei a presente ata, que após conferência do Coordenador-Adjunto da 273 
Câmara, conselheiro Wellington do Carmo Cruz, será lida e, uma vez aprovada, vai por 274 
todos assinada eletronicamente. 275 

 276 

Contador AÉCIO PRADO DANTAS JÚNIOR 
Presença virtual 

Contador WELLINGTON DO CARMO CRUZ 
Presença virtual 

Contadora NILVA AMÁLIA PASETTO Presença virtual  
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Contador JOSÉ GONÇALVES CAMPOS FILHO 
Presença virtual 

Contadora VÂNIA LABRES DA SILVA  
Presença virtual 

Contador ELIAS DIB CADDAH NETO 
Presença virtual 

Contadora ADRIANA GUIMARÃES Presença virtual 

LÚCIA HELENA ALVES DE FIGUEIREDO Presença virtual 

LIANA FABRÍCIA FERREIRA DE ALMIEDA Presença virtual 

RENATA SILVA DE ANDRADE MELO DE SOUZA Presença virtual 

ELIANE DOS SANTOS ROSA Presença virtual 


