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ATA DA 52ª QUIQUAGESIMA SEGUNDA REUNIÃO DA CÂMARA DE
POLÍTICA INSTITUCIONAL DO CONSELHO FEDERAL DE
CONTABILIDADE, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE
2023, EM BRASÍLIA (DF).
 

Às nove horas do dia sete de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, 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 em iniciar mais
um ano na continuidade dos trabalhos juntamente com os membros da Câmara de Política Institucional. Na
sequência, Manoel observou que por ser a 1ª reunião, do ano, da Câmara, os assuntos pautados para
discussão serão para o alinhamento acerca da continuidade da execução dos projetos que estão sob a
responsabilidade da Vice-presidência de Política Institucional. 1. Projetos: CFC Voluntário (5018/501),
Manoel informou que nos dias 08 e 09/02/2023, na sede do CFC, realizaremos o Seminário de capacitação
dos Coordenadores Estaduais CFC Voluntário. Em seguida, franqueou a palavra à Coordenadora da
Comissão Nacional CFC Voluntário, conselheira Gercimira e ao Coordenador-adjunto e membro da Câmara,
conselheiro Maurício Cândido que apresentaram a programação do evento para os ajustes finais. Ao final,
Manoel parabenizou pelo excelente conteúdo a ser apresentado durante os dois dias. CFC Jovem
(2008/253), Manoel informou aos membros que a Comissão Nacional e os Coordenadores Estaduais
seguirão com as propostas estabelecidas no plano de ações apresentadas pela Coordenadora Nacional,
conselheira Luana Aguiar, no final de 2022. CFC Mulher Contabilista (3011/3011), VP Manoel apresentou
sugestão, já discutida com a Coordenadora Nacional Comissão CFC Mulher, sobre a realização do seminário
“Formação de Lideranças para Coordenadoras da Comissão CFC Mulher”, a realizar-se nos dias 22 e
23/03/2023, em Fortaleza/CE. Após discussão os membros da Câmara apoiaram a iniciativa. Manoel
registrou que será levada para apresentação no Conselho Diretor. Comissão CFC Eleitoral (2008/269),
Manoel passou a palavra ao membro da Câmara e coordenador da Comissão, Haroldo Santos, que informou
sobre a realização da 1ª reunião com a Comissão, prevista para março/2023 (data ainda a ser definida), na
qual iniciarão os trabalhos para a elaboração da minuta da Norma Brasileira de Contabilidade aplicada a
Eleições e Partidos (NBCAPE). MCCE (5018/500) - Movimento de Combate a Corrupção Eleitoral, sobre o
assunto, Haroldo Santos informou que a Diretoria do MCCE está na fase de conclusão do calendário das
reuniões para o ano de 2023. Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), o coordenador da Comissão,
Maurício Cândido, informou que estará nas tratativas para a realização de 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 trinta minutos do dia sete de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três. Às nove horas
do dia oito de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os membros da Câmara de Política
Institucional, sob a coordenação do Vice-presidente de Política Institucional MANOEL CARLOS 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.
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Projeto 2011/2011 – Assessoria Parlamentar:  Manoel informou que em 2023 continuaremos com os
acompanhamentos e tratativas das proposições que tratam direta e indiretamente da profissão contábil, que
versam 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. Manoel enfatizou a importância de o Conselho Federal estar
presente no diálogo com os parlamentares e 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 janeiro/2023: 5 a 12/1/2023: Participação da Gerente
da Ouvidoria nos cursos virtuais “Atuação Gerencial das Ouvidorias para Melhoria da Gestão Pública” e
“Serviços públicos e defesa do usuário” com 20 horas de duração cada um pela Escola Virtual. Gov - EV. G
com o intuito de agregar conhecimento. Jan/2023: 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. Elaboração do Relatório de Atividades da Ouvidoria para a pauta da
Plenária e da Câmara de Assuntos Políticos Institucionais. 4. Assuntos gerais: Manoel registrou a
importância da participação dos membros da Câmara na abertura do Seminário de Capacitação dos
Coordenadores Estaduais CFC Voluntário. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze
horas e trinta minutos do dia oito de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, 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.

 

Técnico em Contabilidade Maurício Gilberto Cândido
Assinado via SEI.

 

Coordenadora Ludmila de Mello Corrêa Silva
Assinado via SEI.

Documento assinado eletronicamente por Brunno Sitônio Fialho de Oliveira, Conselheiro, em
15/02/2023, às 08:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Maurício Gilberto Cândido, Conselheiro, em 15/02/2023, às
09:09, 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 Haroldo Santos Filho, Conselheiro, em 15/02/2023, às
14:17, 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 Ludmila Mello, Coordenadora, em 16/02/2023, às 11:26,
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
16/02/2023, às 11:40, 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 0066220 e o
código CRC 9AA9EFF6.
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