
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 51ª – QUIQUAGESIMA PRIMEIRA REUNIÃO DA CÂMARA DE POLÍTICA
INSTITUCIONAL DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, REALIZADA NOS DIAS

13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022, EM BRASÍLIA (DF).
 

Às nove horas do dia treze de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, na Sede do Conselho Federal de
Contabilidade, localizada na SAUS quadra 5 Lote 3 Bloco J Edifício CFC, reuniram-se os membros da
Câmara de Política Institucional, sob a coordenação do Vice-presidente de Política Institucional MANOEL
CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR, Coordenador – Adjunto da Câmara de Política Institucional conselheiro
HAROLDO SANTOS FILHO, do conselheiro BRUNNO SITÔNIO FIALHO DE OLIVEIRA e do conselheiro
MAURÍCIO GILBERTO CÂNDIDO. Também presente, a Coordenadora de Política Institucional, Ludmila
Mello. Em seguida, Manoel agradeceu a presença de todos bem como registrou a satisfação quanto aos
trabalhos realizados durante o ano pelos membros da Vice-presidência de Política Institucional e o apoio
dado pela equipe da Coordenadoria de Política Institucional. Na sequência, Manoel passou a informar sobre
os andamentos dos projetos que estão sob a responsabilidade da VIPI. Projetos: CFC Voluntário
(5018/501), VP Manoel franqueou a palavra ao conselheiro Maurício Cândido, coordenador-adjunto da
Comissão Nacional CFC Voluntário. Em seguida, Maurício registrou que os membros das Comissões
Nacional e a dos Representantes Estaduais estão atentos aos trabalhos a serem desenvolvidos pelo projeto.
Na oportunidade, Maurício observou a importância de se realizar um Seminário de Capacitação dos
Coordenadores Estaduais CFC Voluntário no início de 2023, de preferência em fevereiro, com o
objetivo de capacitar os coordenadores estaduais sobre a importância das ações de voluntariado
para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. A sugestão foi acatada pelo VP
Manoel e pelos demais membros da Câmara de Política Institucional. O evento será realizado nos
dias 09 e 10/02/2023, na sede do Conselho Federal. Em seguida, Maurício apresentou aos
membros da Câmara a proposta das ações da Comissão para o ano de 2023. CFC Jovem
(2008/253), Manoel informou que as ações acerca do Projeto estão sendo realizadas com
sucesso e, que para 2023 seguirão com as propostas estabelecidas no plano de ação
apresentado pela Coordenadora Nacional, Luana Aguiar, aos membros da Comissão Nacional e
de Representantes Estaduais. CFC Mulher Contabilista (3011/3011), Manoel informou que a
Coordenadora da Comissão Nacional, Marlise Silva, fecha 2022 com a realização dos podcasts
“Elas Contam”. Observou que a ação está sendo um sucesso e que para 2023 darão continuidade
aos trabalhos propostos no plano de ação da Comissão. Comissão CFC Eleitoral (2008/269), Manoel
passou a palavra ao conselheiro do CFC e coordenador da Comissão, Haroldo Santos, que informou que as
ações de 2022 da Comissão de parceria CFC/TSE foram concluídas com  êxito. Para 2023, informou
que a meta será a elaboração e aprovação da minuta Norma Brasileira de Contabilidade aplicada a Eleições
e Partidos (NBCAPE). MCCE (5018/500) - Movimento de Combate a Corrupção Eleitoral , acerca
da matéria Haroldo registrou que o Calendário das Reuniões de 2022, foi devidamente cumprido e
que o Movimento retornará com as atividades no início de 2023. Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), o coordenador da Comissão, Maurício Cândido, informou que para 2023 está
prevista audiência com a Receita Federal do Brasil (RFB) para tratar do alinhamento acerca das
novidades do IRPF/2023 bem como saber se as contribuições do Conselho Federal ao Programa
IRPF foram acatadas pelo Órgão. A reunião foi interrompida às dezessete horas e vinte minutos
do dia treze de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois. Às nove horas do dia quatorze de
dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se os membros da Câmara de Política
Institucional, sob a coordenação do Vice-presidente de Política Institucional MANOEL CARLOS
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DE OLIVEIRA JÚNIOR, do Coordenador – Adjunto da Câmara de Política Institucional
conselheiro HAROLDO SANTOS FILHO, do conselheiro BRUNNO SITÔNIO FIALHO DE
OLIVEIRA e do Conselheiro MAURÍCIO GILBERTO CÂNDIDO. Também presente, a
Coordenadora de Política Institucional, Ludmila Mello. 2. Projeto 2011/2011 – Assessoria
Parlamentar: Manoel informou que em 2022 foram acompanhadas, pela VIPI, proposições
(PL/PLP/PLS/MP/PLC) versando sobre variados temas: Alteração do Decreto-Lei n.º 9.295/46; Lei das
Finanças Públicas e LRF; Lei de Licitações; Governança da Administração Pública Federal Direta,
Autárquica e Fundacional; Reforma Tributária; Reforma Administrativa; Reforma Eleitoral; Código
Comercial; Código Civil; Temas diversos: GFPI, E-social, Simples Nacional, ECD, dentre outros.
Totalizando aproximadamente 40 proposições. Na sequência, Manoel focalizou os trabalhos e
ações a serem realizados em 2023 junto ao Congresso Nacional. Enfatizou a importância de o
Conselho Federal estar presente no diálogo com os parlamentares e também nas discussões que
envolvam temas de interesse do Profissional da Contabilidade como a ativa participação nas
audiências públicas que são realizadas nas Comissões Permanentes e Temporárias de ambas as
Casas (Câmara dos Deputados e Senado Federal). 3. Ouvidoria: Manoel apresentou Relatório
estatístico de novembro/2022, como segue: 9 a 12/11/2022 Participação da Gerente da Ouvidoria do
CFC no XXV Congresso Brasileiro de Ouvidores/Ombudsman, no período de 9 a 11 de novembro de 2022,
em Fortaleza/CE. 17/11/2022 - Envio de Card sobre a Ouvidoria como parte da campanha do Programa de
Integridade do CFC, destacando a importância de as respostas serem elaboradas com qualidade e envidas
no menor prazo possível visando a satisfação do usuário. 01/12/2022 - Envio de Card sobre a Carta de
Serviços ao Usuário como parte da campanha do Programa de Integridade do CFC, destacando a
quantidade de acessos e solicitando a manutenção atualizada das informações. 01/12/2022 - Publicação nas
redes sociais de post sobre os tipos de manifestação recebidas na Ouvidoria do CFC, com o conceito de
cada uma. E ainda a informação do papel da Ouvidoria e link para acesso. Jan a Nov/2022: Monitoramento,
diário, do Sistema de Ouvidoria. Leitura e acompanhamento das notícias do site e redes sociais do CFC.
Acompanhamento da legislação por meio do Ementário de Gestão Pública. Atualização do Sistema Plano de
Trabalho – Projeto 5028/Subprojeto 505. Análise de planilha de Gestão de Riscos da Ouvidoria. Envio de e-
mail aos gestores para atualização da Carta de Serviços. Conferência dos procedimentos da Ouvidoria (PE-
001 e PE-002) visando à constante adequação à Norma ISO 9001:2015. Fev a Nov/2022: Elaboração do
Relatório de Atividades da Ouvidoria para a pauta da Plenária e da Câmara de Assuntos Políticos
Institucionais. 4. Assuntos gerais:  Manoel, mais uma vez, ratificou a satisfação em estar à frente
da Vice-presidência de Política Institucional com seleto grupo de Conselheiros que integram a
Câmara. Registrou que as ações propostas para 2022 foram desempenhadas com sucesso e que
os resultados foram alcançados. Ressaltou, ainda, a importante conquista da nomeação do
presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Aécio Dantas, como o novo coordenador do
Fórum dos Conselhos Federais de Profissão Regulamentada. A partir de janeiro de 2023, as reuniões do
Conselhão serão realizadas na sede do CFC, em Brasília. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada às dezessete horas e trinta minutos do dia quatorze de dezembro do ano de dois mil e
vinte e dois, para constar, eu, Ludmila de Mello Corrêa Silva, lavrei a presente ata, que após lida e
aprovada, será assinada pelos partícipes.
 

Contador Manoel Carlos de Oliveira Junior

Assinado via SEI.

 

Contador Haroldo Santos Filho

Assinado via SEI.

 

Contador Brunno Sitônio Fialho de Oliveira

Assinado via SEI.
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Técnico em Contabilidade Maurício Gilberto Cândido
Assinado via SEI.

 

Coordenadora Ludmila de Mello Corrêa Silva
Assinado via SEI.

Documento assinado eletronicamente por Ludmila Mello, Coordenadora, em 20/12/2022, às 09:32,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Manoel Carlos de Oliveira Júnior, Vice-Presidente, em
20/12/2022, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Maurício Gilberto Cândido, Conselheiro, em 20/12/2022, às
11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Brunno Sitônio Fialho de Oliveira, Conselheiro, em
23/12/2022, às 09:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0061930 e o
código CRC 409812E4.

Referência: Processo nº 90796110000015.000004/2022-33 SEI nº 0061930
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