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ATA 
ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 
DO AMAPÁ, REALIZADA EM 

 
Aos vinte e oito dias do mês 1 

minutos, por vídeo conferência2 

Ordinária do Conselho Regional de Contabilidade do Amapá, 3 

Contadora TANÚBIA NEUZA DE OLIVEIRA BARBOSA4 

efetivos: Contadora IZOLDA DE SOUSA BARBOSA, 5 

SILVA, Contador ALBERTO DOS SANTOS TAVARES, 6 

Contador ALBERT JONATAS LIMA DE OLIVEIRA7 

ARTHUR SILVA DO NASCIMENTO8 

Conselheiros Suplentes: 9 

Funcionários: ELIZETE DOS SANTOS LACERDA, GISLEANGELA SANTOS SILVA, 10 

SIMONE RAQUEL BARRETO MARQUES, PEDRO MORAES DO AMARAL, MARCO 11 

ANTÔNIO BASTOS NUNES. 12 

SÉRGIO OLIVEIRA DOS 13 

VALADARES e o Contador 14 

iniciou a reunião ordinária saud15 

minuto de silêncio pelo falecimento do Ex16 

Filho e demais pessoas para a covid17 

seguida, a Presidente informou que18 

Em seguida, colocou a apreciação e aprovação a justificativa19 

Conselheiros. Efetivo: Contador Emí20 

Contadora Angela Dias Alves Valadares21 

As justificativas foram acatada22 

Dando seqüência à reunião, 23 

(ducentésima octogésima24 

que a mesma foi enviada por e25 

feitas. Ata foi homologada26 

expedientes para apreciação dos Conselheiros27 
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ATA DA DUCENTÉSIMA OCTAGÉSIMA SEXTA
ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 
DO AMAPÁ, REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2020

do mês de maio de dois mil e vinte, às quinze

por vídeo conferência, realizou-se a Ducentésima Octogésima

Ordinária do Conselho Regional de Contabilidade do Amapá, 

TANÚBIA NEUZA DE OLIVEIRA BARBOSA, presentes os conselheiros 

IZOLDA DE SOUSA BARBOSA, Contador 

ALBERTO DOS SANTOS TAVARES, Contadora 

ALBERT JONATAS LIMA DE OLIVEIRA, Técnico em Contabilidade 

THUR SILVA DO NASCIMENTO, Contadora LUCÉLIA ARAÚJO QUARESMA

Conselheiros Suplentes: Contador SÍLVIO CESAR LIMA MARTINS. 

ELIZETE DOS SANTOS LACERDA, GISLEANGELA SANTOS SILVA, 

SIMONE RAQUEL BARRETO MARQUES, PEDRO MORAES DO AMARAL, MARCO 

ANTÔNIO BASTOS NUNES. Justificaram ausência: Efetivos: 

SÉRGIO OLIVEIRA DOS SANTOS. Suplentes: Contadora ANGELA DIAS ALVES 

e o Contador ADEMIR SANTOS DE ALMEIDA JÚNIOR.

ordinária saudando e cumprimentando os presentes

silêncio pelo falecimento do Ex- Conselheiro Manoel Francisco Balieiro Alfaia 

Filho e demais pessoas para a covid-19 e foi feito a oração universal do pai nosso. 

informou que posteriormente será assinado o livro 

ocou a apreciação e aprovação a justificativa

: Contador Emílio Sérgio Oliveira dos Santos. 

Contadora Angela Dias Alves Valadares e Contador Ademir Santos de Almeida Júnior

acatadas pelos Conselheiros participantes

à reunião, a Presidente colocou à homologação

octogésima quinta) reunião ordinária do CRCAP. A Presidente ressaltou 

enviada por e-mail para correções. Não houve correções a serem 

homologada. Seguindo a pauta, a Presidente informou que

para apreciação dos Conselheiros. II – ORDEM DO DIA
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SEXTA (286ª) REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 

DE 2020. 

quinze horas e vinte três 

Octogésima Sexta Reunião 

Ordinária do Conselho Regional de Contabilidade do Amapá, sob a presidência da 

presentes os conselheiros 

Contador LIELBE ARAÚJO DA 

Contadora NAIR MOTA DIAS, 

Técnico em Contabilidade PAULO 

ARAÚJO QUARESMA. 

SÍLVIO CESAR LIMA MARTINS. Outros: 

ELIZETE DOS SANTOS LACERDA, GISLEANGELA SANTOS SILVA, 

SIMONE RAQUEL BARRETO MARQUES, PEDRO MORAES DO AMARAL, MARCO 

Efetivos: Contador EMÍLIO 

ANGELA DIAS ALVES 

ADEMIR SANTOS DE ALMEIDA JÚNIOR. A Presidente 

presentes, solicitou um 

Conselheiro Manoel Francisco Balieiro Alfaia 

e foi feito a oração universal do pai nosso. Em 

assinado o livro de presença. 

ocou a apreciação e aprovação a justificativa de ausência dos 

lio Sérgio Oliveira dos Santos. Suplentes: 

e Contador Ademir Santos de Almeida Júnior. 

pelos Conselheiros participantes. I – EXPEDIENTE: 

homologação a ata da 285° 

 A Presidente ressaltou 

Não houve correções a serem 

informou que não havia 

ORDEM DO DIA: A Presidente 
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solicitou se a ordem da leitura 28 

Conselheiros foram de acordo29 

que a reunião teria como pauta a30 

Leitura, apreciação e aprovação da ata d31 

Profissional. O Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional, Albert Jonatas Lima 32 

de Oliveira, fez a leitura da 33 

Desenvolvimento Profissional do Conselho Regional de 34 

presidência do Contador 35 

Efetivos: Contadora Izolda de Souza Barbosa 36 

dos Santos. Conselheiro Suplente: Contador 37 

Justificaram ausência: Conselheiros Suplentes: Contador M38 

Contadora Angela Dias Alves Valadares39 

Profissional iniciou a reunião ordinária saudando os presentes, informou que 40 

posteriormente será assinado o livro de presença.41 

à reunião, o Vice-Presidente colocou a homologação a ata da 138° (centésima 42 

trigésima oitava) reunião ordinária da Câmara de Desenvolvimento Profissional do 43 

CRCAP. Ata homologada. 44 

Desenvolvimento Profissional passou a funcionária Gisleangela45 

leitura da pauta. A funcionária Gisleangela Santos Silva, cumprimentou aos presentes e 46 

fez a leitura da pauta 47 

convocação, os quais seriam: programação dos eventos em razão do COVID48 

Área Desenvolvimento Profissional;49 

trabalho, caso haja, e processos. A funcionária informou que foi rec50 

Câmara de Desenvolvimento Profissional o 51 

que dispõe sobre orientações em face da declaração de pandemia da Covid52 

as quais que a oferta de cursos e eventos 53 

presenciais, podem ser aceitos pelas Comissões de Educação Profissional 54 

Continuada/Câmaras de Desenvolvimento Profissional dos Conselhos Regionais de 55 

Contabilidade, após a análise das manifestações das capacitadoras, dos cronogramas 56 
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solicitou se a ordem da leitura e apreciação das câmaras poderia ser alterada. Os 

Conselheiros foram de acordo, desse modo, a Presidente informou 

que a reunião teria como pauta a apreciação e aprovação sobre o

Leitura, apreciação e aprovação da ata da Câmara de Desenvolvimento 

Presidente de Desenvolvimento Profissional, Albert Jonatas Lima 

fez a leitura da Centésima trigésima Nona Reunião Ordinária da Câmara de 

Desenvolvimento Profissional do Conselho Regional de Contabilidade do Amapá, sob a 

Contador Albert Jonatas Lima de Oliveira, presente

Izolda de Souza Barbosa e o Conselheiro 

. Conselheiro Suplente: Contador Ademir Santos de 

Justificaram ausência: Conselheiros Suplentes: Contador Moisés Silva Campos

ngela Dias Alves Valadares. O Vice-Presidente de Desenvolvimento 

Profissional iniciou a reunião ordinária saudando os presentes, informou que 

ormente será assinado o livro de presença. I – EXPEDIENTE:

Presidente colocou a homologação a ata da 138° (centésima 

trigésima oitava) reunião ordinária da Câmara de Desenvolvimento Profissional do 

CRCAP. Ata homologada. II – ORDEM DO DIA: O Vice

Desenvolvimento Profissional passou a funcionária Gisleangela

leitura da pauta. A funcionária Gisleangela Santos Silva, cumprimentou aos presentes e 

pauta da reunião, a qual foi encaminhada junto ao edital de 

convocação, os quais seriam: programação dos eventos em razão do COVID

Área Desenvolvimento Profissional; apresentação do parecer das comissões de 

trabalho, caso haja, e processos. A funcionária informou que foi rec

Câmara de Desenvolvimento Profissional o Ofício-Circular n.º 698/2020/CFC

entações em face da declaração de pandemia da Covid

as quais que a oferta de cursos e eventos a distância, porém credenciados como 

resenciais, podem ser aceitos pelas Comissões de Educação Profissional 

Continuada/Câmaras de Desenvolvimento Profissional dos Conselhos Regionais de 

após a análise das manifestações das capacitadoras, dos cronogramas 
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e apreciação das câmaras poderia ser alterada. Os 

, desse modo, a Presidente informou aos Conselheiros 

apreciação e aprovação sobre os seguintes assuntos: 

a Câmara de Desenvolvimento 

Presidente de Desenvolvimento Profissional, Albert Jonatas Lima 

Reunião Ordinária da Câmara de 

abilidade do Amapá, sob a 

, presente os Conselheiros 

e o Conselheiro Emílio Sérgio Oliveira 

demir Santos de Almeida Júnior. 

oisés Silva Campos e a 

Presidente de Desenvolvimento 

Profissional iniciou a reunião ordinária saudando os presentes, informou que 

EXPEDIENTE: Dando seqüência 

Presidente colocou a homologação a ata da 138° (centésima 

trigésima oitava) reunião ordinária da Câmara de Desenvolvimento Profissional do 

O Vice-Presidente de 

Desenvolvimento Profissional passou a funcionária Gisleangela Santos Silva para 

leitura da pauta. A funcionária Gisleangela Santos Silva, cumprimentou aos presentes e 

encaminhada junto ao edital de 

convocação, os quais seriam: programação dos eventos em razão do COVID-19; SGI – 

apresentação do parecer das comissões de 

trabalho, caso haja, e processos. A funcionária informou que foi recepcionado na 

Circular n.º 698/2020/CFC-Direx, 

entações em face da declaração de pandemia da Covid-19, entre 

a distância, porém credenciados como 

resenciais, podem ser aceitos pelas Comissões de Educação Profissional 

Continuada/Câmaras de Desenvolvimento Profissional dos Conselhos Regionais de 

após a análise das manifestações das capacitadoras, dos cronogramas 
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de realização e da validação das informações de todos os critérios definidos pelo item 57 

9, do Anexo I, da NBC PG 12(R3), sendo que os pareceres gerados deverão ser 58 

encaminhados para homologação do CFC, exceto os CRC’s que possuírem autonomia 59 

de julgamento, os quais ficam dispensad60 

da CEPC-CFC e que manifestações dessa natureza deverão ser analisadas de forma 61 

prioritária, bem como, o ofício destaca que os cursos e eventos transmitidos via 62 

YouToube, Zoom ou qualquer canal que  impossibilite o63 

participação não serão válidos para fins de Educação Profissional Continuada. Foi 64 

recepcionada também pela Câmara de Desenvolvimento Profissional a 65 

nº 1.594, de 16 de abril de 2020, que d66 

aos Conselhos Regionais de Contabilidade e que revogou as Resoluções: Resolução 67 

CFC nº 1434/2013 e CFC nº 1541/2018, que dispõe sobre critérios para repasse do 68 

exame suficiência; Resolução CFC nº 1515/2016, que dispõe sobre auxílio financeir69 

para promoção de eventos no CRC’s e a Resolução CFC nº 1547/2018, que dispõe 70 

sobre o programa de excelência na contabilidade.71 

apreciação e aprovação sobre os seguintes assuntos:72 

Continuada. Programação73 

dia doze de maio de dois mil e vinte ocorreu a live 74 

nº 936 e seus efeitos nas relações de trabalho, pelo facebook do CRCAP, iniciou as 75 

dezoito horas, onde o Vice76 

Lima de Oliveira foi o intermediador e contou com a participação do Srº Ediraldo 77 

Homobono Santa Brígida, Superintendente Regional do Ministério do Trabalho e 78 

Emprego no Estado do Amapá, Srº Lucas Alves79 

Chefe do Núcleo de FGTS/AP no Estado do Amapá, Contador Lielbe Araújo da Silva, 80 

Presidente do SESCAP/AP, a contadora Deyse Germano e a Contadora Renata 81 

Souza. No dia dezenove de maio de dois mil e vinte ocorreu a live82 

Medidas Tributárias no Combate a COVID83 

dezesseis horas, teve como convidado o Professor Fellipe Guerra, profissional 84 

reconhecido nacionalmente na área tributária e tendo o Vice85 
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ação das informações de todos os critérios definidos pelo item 

9, do Anexo I, da NBC PG 12(R3), sendo que os pareceres gerados deverão ser 

encaminhados para homologação do CFC, exceto os CRC’s que possuírem autonomia 

de julgamento, os quais ficam dispensados de submeter seus pareceres à apreciação 

CFC e que manifestações dessa natureza deverão ser analisadas de forma 

prioritária, bem como, o ofício destaca que os cursos e eventos transmitidos via 

YouToube, Zoom ou qualquer canal que  impossibilite o controle de acesso e 

participação não serão válidos para fins de Educação Profissional Continuada. Foi 

recepcionada também pela Câmara de Desenvolvimento Profissional a 

nº 1.594, de 16 de abril de 2020, que dispõe sobre a concessão de auxíli

aos Conselhos Regionais de Contabilidade e que revogou as Resoluções: Resolução 

CFC nº 1434/2013 e CFC nº 1541/2018, que dispõe sobre critérios para repasse do 

exame suficiência; Resolução CFC nº 1515/2016, que dispõe sobre auxílio financeir

para promoção de eventos no CRC’s e a Resolução CFC nº 1547/2018, que dispõe 

sobre o programa de excelência na contabilidade. Posteriormente, foi colocado a 

apreciação e aprovação sobre os seguintes assuntos: Educação Profissional 

Programação dos eventos em razão do COVID-19

dia doze de maio de dois mil e vinte ocorreu a live – papo virtual sobre a MP nº 927 e 

nº 936 e seus efeitos nas relações de trabalho, pelo facebook do CRCAP, iniciou as 

dezoito horas, onde o Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional Albert Jonatas 

Lima de Oliveira foi o intermediador e contou com a participação do Srº Ediraldo 

Homobono Santa Brígida, Superintendente Regional do Ministério do Trabalho e 

Emprego no Estado do Amapá, Srº Lucas Alves Ferreira e Oliveira, auditor Fiscal e 

Chefe do Núcleo de FGTS/AP no Estado do Amapá, Contador Lielbe Araújo da Silva, 

Presidente do SESCAP/AP, a contadora Deyse Germano e a Contadora Renata 

Souza. No dia dezenove de maio de dois mil e vinte ocorreu a live

Medidas Tributárias no Combate a COVID-19, pelo instagram do CRCAP, iniciou as 

dezesseis horas, teve como convidado o Professor Fellipe Guerra, profissional 

reconhecido nacionalmente na área tributária e tendo o Vice
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ação das informações de todos os critérios definidos pelo item 

9, do Anexo I, da NBC PG 12(R3), sendo que os pareceres gerados deverão ser 

encaminhados para homologação do CFC, exceto os CRC’s que possuírem autonomia 

os de submeter seus pareceres à apreciação 

CFC e que manifestações dessa natureza deverão ser analisadas de forma 

prioritária, bem como, o ofício destaca que os cursos e eventos transmitidos via 

controle de acesso e 

participação não serão válidos para fins de Educação Profissional Continuada. Foi 

recepcionada também pela Câmara de Desenvolvimento Profissional a Resolução CFC 

ispõe sobre a concessão de auxílios financeiros 

aos Conselhos Regionais de Contabilidade e que revogou as Resoluções: Resolução 

CFC nº 1434/2013 e CFC nº 1541/2018, que dispõe sobre critérios para repasse do 

exame suficiência; Resolução CFC nº 1515/2016, que dispõe sobre auxílio financeiro 

para promoção de eventos no CRC’s e a Resolução CFC nº 1547/2018, que dispõe 

Posteriormente, foi colocado a 

Educação Profissional 

19. Foi informado que no 

papo virtual sobre a MP nº 927 e 

nº 936 e seus efeitos nas relações de trabalho, pelo facebook do CRCAP, iniciou as 

sidente de Desenvolvimento Profissional Albert Jonatas 

Lima de Oliveira foi o intermediador e contou com a participação do Srº Ediraldo 

Homobono Santa Brígida, Superintendente Regional do Ministério do Trabalho e 

Ferreira e Oliveira, auditor Fiscal e 

Chefe do Núcleo de FGTS/AP no Estado do Amapá, Contador Lielbe Araújo da Silva, 

Presidente do SESCAP/AP, a contadora Deyse Germano e a Contadora Renata 

Souza. No dia dezenove de maio de dois mil e vinte ocorreu a live – papo virtual sobre 

19, pelo instagram do CRCAP, iniciou as 

dezesseis horas, teve como convidado o Professor Fellipe Guerra, profissional 

reconhecido nacionalmente na área tributária e tendo o Vice-Presidente de 
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Desenvolvimento Profissional Albert Jonatas Lima de Oliveira como intermediador. Foi 86 

informado que para atender aos profissionais do Amapá e especial aqueles que 87 

precisam cumprir a pontuação da educação profissional continuada  foi firmado entre o 88 

CRCRR e CRCAP um termo de Cooperação Técnica  para realização de palestras 89 

online (em virtude da Pandemia), sendo que o Regional está no aguardo para maiores 90 

informações aos profissionais, tem também a Parceria com CRCBA, onde o CRCBA 91 

informou que os eventos EAD daqu92 

quaisquer restrições de acesso para profissionais de outros estados, bem como 93 

estudantes e profissionais de outras áreas, eles solicitaram que o94 

setor de comunicação do CRCAP fizessem  contato com o setor de c95 

para ampliar as divulgações dos cursos divulgados no Site do CRCBA, por meio do 96 

link: www.crcba.org.br/ead97 

junto a Presidente, visto se tratar da área de comunicação e está Câmara entende que 98 

torna necessário a participação do responsável pelo TI, o qual possui as senhas de 99 

acesso das redes sócias do CRCAP.Foi informado que a parceria entre CRCSP e 100 

CRCAP irá precisar ser revisto, 101 

curso. O Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional ressaltou a importância de 102 

dar publicidade a essas ações, colocar na área de Desenvolvimento Profissional as 103 

ações técnicas que estão sendo desenv104 

Moises Silva Campos para realizar uma live105 

demais orientações sobre a temática eleitoral, visto este ano ser ano de eleição, e 106 

conforme informações do próprio Conselheiro 107 

palestras do TRE/AP não sofreu mudanças até o momento, entretanto, em razão de 108 

problemas pessoais do Conselheiro esperamos está em futuro próximo gravando e 109 

divulgando ao profissional da contabilidade. O Vice110 

Profissional disponibilizou o seu estúdio de gravação para que seja produzidos os 111 

vídeos palestras, cursos, ressaltou que já convidou outros conselheiros para fazerem 112 

um vídeo-curso, palestra, live sobre um assunto de cada um domina, res113 

convidou a Presidente e reitera que gostaria da participação dos demais colegas para 114 
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envolvimento Profissional Albert Jonatas Lima de Oliveira como intermediador. Foi 

informado que para atender aos profissionais do Amapá e especial aqueles que 

precisam cumprir a pontuação da educação profissional continuada  foi firmado entre o 

AP um termo de Cooperação Técnica  para realização de palestras 

online (em virtude da Pandemia), sendo que o Regional está no aguardo para maiores 

informações aos profissionais, tem também a Parceria com CRCBA, onde o CRCBA 

informou que os eventos EAD daquele Regional são todos gratuitos e não possuem 

quaisquer restrições de acesso para profissionais de outros estados, bem como 

estudantes e profissionais de outras áreas, eles solicitaram que o

setor de comunicação do CRCAP fizessem  contato com o setor de c

para ampliar as divulgações dos cursos divulgados no Site do CRCBA, por meio do 

www.crcba.org.br/ead, foi informado que tal procedimento está sendo verificado 

visto se tratar da área de comunicação e está Câmara entende que 

torna necessário a participação do responsável pelo TI, o qual possui as senhas de 

acesso das redes sócias do CRCAP.Foi informado que a parceria entre CRCSP e 

CRCAP irá precisar ser revisto, pois o termo de cooperação, finda em julho do ano em 

Presidente de Desenvolvimento Profissional ressaltou a importância de 

dar publicidade a essas ações, colocar na área de Desenvolvimento Profissional as 

ações técnicas que estão sendo desenvolvidas, ressaltou que convidou o Conselheiro 

Moises Silva Campos para realizar uma live sobre prestação de contas eleitorais e 

demais orientações sobre a temática eleitoral, visto este ano ser ano de eleição, e 

conforme informações do próprio Conselheiro Moises Silva Campos o cronograma de 

palestras do TRE/AP não sofreu mudanças até o momento, entretanto, em razão de 

problemas pessoais do Conselheiro esperamos está em futuro próximo gravando e 

divulgando ao profissional da contabilidade. O Vice-Presidente 

Profissional disponibilizou o seu estúdio de gravação para que seja produzidos os 

vídeos palestras, cursos, ressaltou que já convidou outros conselheiros para fazerem 

curso, palestra, live sobre um assunto de cada um domina, res

convidou a Presidente e reitera que gostaria da participação dos demais colegas para 
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envolvimento Profissional Albert Jonatas Lima de Oliveira como intermediador. Foi 

informado que para atender aos profissionais do Amapá e especial aqueles que 

precisam cumprir a pontuação da educação profissional continuada  foi firmado entre o 

AP um termo de Cooperação Técnica  para realização de palestras 

online (em virtude da Pandemia), sendo que o Regional está no aguardo para maiores 

informações aos profissionais, tem também a Parceria com CRCBA, onde o CRCBA 

ele Regional são todos gratuitos e não possuem 

quaisquer restrições de acesso para profissionais de outros estados, bem como 

estudantes e profissionais de outras áreas, eles solicitaram que o 

setor de comunicação do CRCAP fizessem  contato com o setor de comunicação deles 

para ampliar as divulgações dos cursos divulgados no Site do CRCBA, por meio do 

, foi informado que tal procedimento está sendo verificado 

visto se tratar da área de comunicação e está Câmara entende que 

torna necessário a participação do responsável pelo TI, o qual possui as senhas de 

acesso das redes sócias do CRCAP.Foi informado que a parceria entre CRCSP e 

pois o termo de cooperação, finda em julho do ano em 

Presidente de Desenvolvimento Profissional ressaltou a importância de 

dar publicidade a essas ações, colocar na área de Desenvolvimento Profissional as 

olvidas, ressaltou que convidou o Conselheiro 

sobre prestação de contas eleitorais e 

demais orientações sobre a temática eleitoral, visto este ano ser ano de eleição, e 

Moises Silva Campos o cronograma de 

palestras do TRE/AP não sofreu mudanças até o momento, entretanto, em razão de 

problemas pessoais do Conselheiro esperamos está em futuro próximo gravando e 

Presidente de Desenvolvimento 

Profissional disponibilizou o seu estúdio de gravação para que seja produzidos os 

vídeos palestras, cursos, ressaltou que já convidou outros conselheiros para fazerem 

curso, palestra, live sobre um assunto de cada um domina, ressaltou que já 

convidou a Presidente e reitera que gostaria da participação dos demais colegas para 



 

CEP: 689 00

produzir esses vídeos. O Conselheiro Emilio Sérgio Oliveira dos Santos,cumprimentou 115 

os participantes e ressaltou que o tópico sobre prestação de contas dos p116 

políticos, orientações aos candidatos é um tópico bastante relevante, visto que alguns 117 

partidos estão com pendências e seria uma oportunidade ao profissional se aperfeiçoar 118 

e ter uma renda extra, ressaltou que a Ex119 

passou a nova gestão a renovação do termo de cooperação entre o CRCAP e CRCSP. 120 

Foi informado que foi criado um plataforma onde o profissional pode acessar e ter 121 

informações sobre, cursos, palestras, entretanto, em razão do ataque ao site do CFC, 122 

os sistemas foram retirados do ar, para preservar os dados constantes no mesmo e 123 

ainda não tem previsão de normalização. O Conselheiro Emilio Sérgio Oliveira dos 124 

Santos ressaltou que o portal da transparência nacional também sofreu um ataque e 125 

está fora do ar. O Vice-126 

colocado no grupo da Câmara sugestões de temas para as lives, que a Câmara fará 127 

uma análise, verificará os palestrantes e assim o CRCAP estaria disponibilizando 128 

outras oportunidades de129 

pandemia.A Conselheira Izolda de Sousa Barbosa colocou como sugestão uma live 130 

com um médico para explicar sobre o protocolo adotado contra o coronavirus e outras 131 

orientações. Ficou acordado que a Conselh132 

com um médico para realização dessa live e posteriormente estará sendo divulgado. A 133 

Conselheira Izolda de Sousa Barbosa perguntou ao Conselheiro Emílio Sérgio Oliveira 134 

dos Santos qual era o objeto do contrato do r135 

Oliveira dos Santos ressaltou que seria a alimentação do site, noticiais, readequação 136 

do site, proteção do site, inclusive ressaltou que o rapaz do TI apresentou no ano 137 

passado um mapa onde mostrava que o site do CRC138 

rack, ressaltou que é essencial o investimento 139 

realização das lives, parcerias, considerando o delicado momento que estamos 140 

vivendo, onde devemos ficar em casa, fazer uso da tecnologia, investir em 141 

comunicação, o Conselheiro Emílio Sérgio Oliveira dos Santos  na oportuni142 

ressaltou que está no aguardo da resposta do relatório de auditória e após irá solicitar 143 

 
Rua  Hami l t on S i lva ,  n°  11 80– Cent ro   

CEP:  68900-068-  Macapá-Amapá Telefone: (96) 3223-2697 / 3223
Site: www.crcap.org.br – E-mail: crcap@crcap.org.br 

 

produzir esses vídeos. O Conselheiro Emilio Sérgio Oliveira dos Santos,cumprimentou 

os participantes e ressaltou que o tópico sobre prestação de contas dos p

políticos, orientações aos candidatos é um tópico bastante relevante, visto que alguns 

partidos estão com pendências e seria uma oportunidade ao profissional se aperfeiçoar 

e ter uma renda extra, ressaltou que a Ex- Presidente do CRCSP Márcia Ruiz 

passou a nova gestão a renovação do termo de cooperação entre o CRCAP e CRCSP. 

Foi informado que foi criado um plataforma onde o profissional pode acessar e ter 

informações sobre, cursos, palestras, entretanto, em razão do ataque ao site do CFC, 

sistemas foram retirados do ar, para preservar os dados constantes no mesmo e 

ainda não tem previsão de normalização. O Conselheiro Emilio Sérgio Oliveira dos 

Santos ressaltou que o portal da transparência nacional também sofreu um ataque e 

-Presidente de Desenvolvimento Profissional solicitou que seja 

colocado no grupo da Câmara sugestões de temas para as lives, que a Câmara fará 

uma análise, verificará os palestrantes e assim o CRCAP estaria disponibilizando 

outras oportunidades de cursos/palestras aos profissionais nesse período de 

pandemia.A Conselheira Izolda de Sousa Barbosa colocou como sugestão uma live 

com um médico para explicar sobre o protocolo adotado contra o coronavirus e outras 

orientações. Ficou acordado que a Conselheira Izolda de Sousa Barbosa irá articular 

com um médico para realização dessa live e posteriormente estará sendo divulgado. A 

Conselheira Izolda de Sousa Barbosa perguntou ao Conselheiro Emílio Sérgio Oliveira 

dos Santos qual era o objeto do contrato do rapaz do TI. O Conselheiro Emílio Sérgio 

Oliveira dos Santos ressaltou que seria a alimentação do site, noticiais, readequação 

do site, proteção do site, inclusive ressaltou que o rapaz do TI apresentou no ano 

passado um mapa onde mostrava que o site do CRCAP havia sofrido sete tentativas de 

que é essencial o investimento na comunicação, publicidade, na 

realização das lives, parcerias, considerando o delicado momento que estamos 

vivendo, onde devemos ficar em casa, fazer uso da tecnologia, investir em 

comunicação, o Conselheiro Emílio Sérgio Oliveira dos Santos  na oportuni

ressaltou que está no aguardo da resposta do relatório de auditória e após irá solicitar 
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produzir esses vídeos. O Conselheiro Emilio Sérgio Oliveira dos Santos,cumprimentou 

os participantes e ressaltou que o tópico sobre prestação de contas dos partidos 

políticos, orientações aos candidatos é um tópico bastante relevante, visto que alguns 

partidos estão com pendências e seria uma oportunidade ao profissional se aperfeiçoar 

Presidente do CRCSP Márcia Ruiz Alcazar 

passou a nova gestão a renovação do termo de cooperação entre o CRCAP e CRCSP. 

Foi informado que foi criado um plataforma onde o profissional pode acessar e ter 

informações sobre, cursos, palestras, entretanto, em razão do ataque ao site do CFC, 

sistemas foram retirados do ar, para preservar os dados constantes no mesmo e 

ainda não tem previsão de normalização. O Conselheiro Emilio Sérgio Oliveira dos 

Santos ressaltou que o portal da transparência nacional também sofreu um ataque e 

Presidente de Desenvolvimento Profissional solicitou que seja 

colocado no grupo da Câmara sugestões de temas para as lives, que a Câmara fará 

uma análise, verificará os palestrantes e assim o CRCAP estaria disponibilizando 

cursos/palestras aos profissionais nesse período de 

pandemia.A Conselheira Izolda de Sousa Barbosa colocou como sugestão uma live 

com um médico para explicar sobre o protocolo adotado contra o coronavirus e outras 

eira Izolda de Sousa Barbosa irá articular 

com um médico para realização dessa live e posteriormente estará sendo divulgado. A 

Conselheira Izolda de Sousa Barbosa perguntou ao Conselheiro Emílio Sérgio Oliveira 

apaz do TI. O Conselheiro Emílio Sérgio 

Oliveira dos Santos ressaltou que seria a alimentação do site, noticiais, readequação 

do site, proteção do site, inclusive ressaltou que o rapaz do TI apresentou no ano 

AP havia sofrido sete tentativas de 

na comunicação, publicidade, na 

realização das lives, parcerias, considerando o delicado momento que estamos 

vivendo, onde devemos ficar em casa, fazer uso da tecnologia, investir em 

comunicação, o Conselheiro Emílio Sérgio Oliveira dos Santos  na oportunidade, 

ressaltou que está no aguardo da resposta do relatório de auditória e após irá solicitar 
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seu afastamento. O Conselheiro Ademir Santos de Almeida Júnior ressaltou que há 144 

lives de muitos segmentos e colocou como sugestão um formato de acesso pelo 145 

whatssap e outras plataformas digitais.146 

informado que no mês de abril a área de desenvolvimento profissional deveria prestar 147 

informações no SGI sobre percentual de treinamentos realizados para os funcionários 148 

atender as competências definidas, entretanto o exercício 2020 ainda não foi aberto no 149 

sistema SGI, ocorrerá só depois da aprovação das metas. 150 

Desenvolvimento Profissional apreciou o processo nº 2020/000007 Desenvolvimento 151 

Profissional – Atualização das resoluções do Conselho Regional de Contabilidade do 152 

Amapá que regulamentam o programa de educação profissional continuada153 

Resoluções CRCAP nº 200/2015; 201/2015, 202/2015 e 203/2015. O referido processo 154 

foi distribuído ao Conselheiro Ademir S155 

Conselheiro Ademir Santos de Almeida Júnior para relatar colocou a apreciação e 156 

aprovação o parecer do processo nº 2020/000007 Desenvolvimento Profissional, o qual 157 

foi aprovado pela Câmara de Desenvolvimento Profissi158 

Plenário do CRC/AP para homologação. A Câmara de Desenvolvimento Profissional 159 

informou que não foi colocado a apreciação o parecer da análise das justificativas de 160 

não cumprimento de pontuação do programa de educação profissional 161 

exercício 2018 dos profissionais Moises Silva Campos e Francys da Silva Campos visto 162 

não ter sido possível a participação da relatora do processo na reunião, Conselheira 163 

Angela Dias Alves Valadares, pois está com suspeita de covid164 

GERAL:Não houve assunto de interesse geral.165 

Presidente disponibilizou a palavra para manifestação, porém não houve 166 

manifestações.Nada mais havendo a tratar167 

vinte e cinco minutos do168 

Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional Albert Jonatas Lima de Oliveira 169 

ressaltou que devido ao momento que todos estão vivendo 170 

para a questão de saúde171 

extremamente importante a divulgação do papel do Conselho, 172 
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seu afastamento. O Conselheiro Ademir Santos de Almeida Júnior ressaltou que há 

lives de muitos segmentos e colocou como sugestão um formato de acesso pelo 

sap e outras plataformas digitais.SGI – Área Desenvolvimento Profissional:

informado que no mês de abril a área de desenvolvimento profissional deveria prestar 

informações no SGI sobre percentual de treinamentos realizados para os funcionários 

s competências definidas, entretanto o exercício 2020 ainda não foi aberto no 

sistema SGI, ocorrerá só depois da aprovação das metas. Processos: 

Desenvolvimento Profissional apreciou o processo nº 2020/000007 Desenvolvimento 

lização das resoluções do Conselho Regional de Contabilidade do 

Amapá que regulamentam o programa de educação profissional continuada

Resoluções CRCAP nº 200/2015; 201/2015, 202/2015 e 203/2015. O referido processo 

foi distribuído ao Conselheiro Ademir Santos de Almeida Júnior para relatar. O 

Conselheiro Ademir Santos de Almeida Júnior para relatar colocou a apreciação e 

aprovação o parecer do processo nº 2020/000007 Desenvolvimento Profissional, o qual 

foi aprovado pela Câmara de Desenvolvimento Profissional do CRC/AP e segue ao 

Plenário do CRC/AP para homologação. A Câmara de Desenvolvimento Profissional 

informou que não foi colocado a apreciação o parecer da análise das justificativas de 

não cumprimento de pontuação do programa de educação profissional 

exercício 2018 dos profissionais Moises Silva Campos e Francys da Silva Campos visto 

não ter sido possível a participação da relatora do processo na reunião, Conselheira 

Angela Dias Alves Valadares, pois está com suspeita de covid

Não houve assunto de interesse geral.IV – PALAVRA LIVRE

Presidente disponibilizou a palavra para manifestação, porém não houve 

manifestações.Nada mais havendo a tratar a reunião encerrou-se as dezessete horas e 

vinte e cinco minutos do dia vinte e cinco de maio de dois mil e vinte

Presidente de Desenvolvimento Profissional Albert Jonatas Lima de Oliveira 

devido ao momento que todos estão vivendo o CRC tem que

para a questão de saúde dos profissionais e seus colaboradores

extremamente importante a divulgação do papel do Conselho, divulgação das ações do 
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seu afastamento. O Conselheiro Ademir Santos de Almeida Júnior ressaltou que há 

lives de muitos segmentos e colocou como sugestão um formato de acesso pelo 

Área Desenvolvimento Profissional:Foi 

informado que no mês de abril a área de desenvolvimento profissional deveria prestar 

informações no SGI sobre percentual de treinamentos realizados para os funcionários 

s competências definidas, entretanto o exercício 2020 ainda não foi aberto no 

Processos: A Câmara de 

Desenvolvimento Profissional apreciou o processo nº 2020/000007 Desenvolvimento 

lização das resoluções do Conselho Regional de Contabilidade do 

Amapá que regulamentam o programa de educação profissional continuada-  

Resoluções CRCAP nº 200/2015; 201/2015, 202/2015 e 203/2015. O referido processo 

antos de Almeida Júnior para relatar. O 

Conselheiro Ademir Santos de Almeida Júnior para relatar colocou a apreciação e 

aprovação o parecer do processo nº 2020/000007 Desenvolvimento Profissional, o qual 

onal do CRC/AP e segue ao 

Plenário do CRC/AP para homologação. A Câmara de Desenvolvimento Profissional 

informou que não foi colocado a apreciação o parecer da análise das justificativas de 

não cumprimento de pontuação do programa de educação profissional continuada – 

exercício 2018 dos profissionais Moises Silva Campos e Francys da Silva Campos visto 

não ter sido possível a participação da relatora do processo na reunião, Conselheira 

Angela Dias Alves Valadares, pois está com suspeita de covid-19.III – INTERESSE 

PALAVRA LIVRE: O Vice-

Presidente disponibilizou a palavra para manifestação, porém não houve 

se as dezessete horas e 

dia vinte e cinco de maio de dois mil e vinte. Na apreciação, o 

Presidente de Desenvolvimento Profissional Albert Jonatas Lima de Oliveira 

o CRC tem que atentar 

ssionais e seus colaboradores, mas que é 

divulgação das ações do 
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CRC, deixa claro o posi173 

prerrogativa que se possa busca alternativas para reso174 

comunicação e o que for permitido fazer 175 

feito. Ata Aprovada. Leitura, apreciação e aprovação da ata da Câmara de Registro 176 

do CRC/AP. A Vice-Presidente de Registro, Contadora Nair Mota 177 

Conselheira Lucélia Araújo Quaresma, membro da Câmara de Registro, fizesse a 178 

leitura da Câmara, pois no momento estava sem condições para fazer a leitura e 179 

participar da reunião. A Vice180 

reunião. A Conselheira Lucélia Araújo Quaresma fez a leitura da ata da 274181 

(ducentésima septuagésima quarta182 

presidida pela Contadora Nair Mota Dias183 

Conselheiros: Contadora Lucélia Araújo Quaresma e do 184 

Contabilidade Paulo Arthur Silva do Nascimento. 185 

(dois) processos: RITOS SU186 

PF: 02 (dois). Nada mais havendo a tra187 

dez minutos do dia vinte e 188 

Conselheira Lucélia Araújo Quaresma solicitou a palavra para complementar o assunto 189 

iniciado pelo Vice-Presidente de Desenvolvimento 190 

Oliveira, ressaltou que há uma falta de posicionamento do CRC diante de certos 191 

assuntos, as informações são só d192 

uma falta de comunicação interna imagina externa, a Conselhe193 

Quaresma  ressaltou que entende que o Conselho Diretor é convocado para assunto 194 

altamente relevante, mas os demais Conselheiros precisam estar ciente das decisões 195 

tomadas, no mínimo para quando forem questionados não terem surpresas e o 196 

vem acontecendo é que quando 197 

nada, não há informação de dentro do CRCAP, ressaltou que se sente afastada da 198 

tomada de decisões do CRC, não consegue representar uma classe, onde no 199 

Conselho é vetada, não200 

ressaltou que se não houve união dos Conselheiros o trabalho não aparecerá, 201 
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CRC, deixa claro o posicionamento do CRC e as questões que o 

prerrogativa que se possa busca alternativas para resolver, por fim melhorar

comunicação e o que for permitido fazer como representantes deixa clara que irá ser 

itura, apreciação e aprovação da ata da Câmara de Registro 

Presidente de Registro, Contadora Nair Mota 

Conselheira Lucélia Araújo Quaresma, membro da Câmara de Registro, fizesse a 

leitura da Câmara, pois no momento estava sem condições para fazer a leitura e 

participar da reunião. A Vice-Presidente de Registro Contadora Nair Mota Dias 

reunião. A Conselheira Lucélia Araújo Quaresma fez a leitura da ata da 274

septuagésima quarta) Reunião Ordinária da Câmara de Registro, que foi 

presidida pela Contadora Nair Mota Dias e contou com as participações dos 

ontadora Lucélia Araújo Quaresma e do Conselheiro Técnico em 

Contabilidade Paulo Arthur Silva do Nascimento. I – TRIBUNAL:

: RITOS SUMÁRIOS APROVADOS: Registro Definitivo Originário 

Nada mais havendo a tratar, esgotou-se a pauta às 

vinte e sete de maio de dois mil e vinte. 

Conselheira Lucélia Araújo Quaresma solicitou a palavra para complementar o assunto 

Presidente de Desenvolvimento Profissional Albert Jonatas Lima de 

Oliveira, ressaltou que há uma falta de posicionamento do CRC diante de certos 

assuntos, as informações são só debatidas no Conselho Diretor 

uma falta de comunicação interna imagina externa, a Conselhe

Quaresma  ressaltou que entende que o Conselho Diretor é convocado para assunto 

altamente relevante, mas os demais Conselheiros precisam estar ciente das decisões 

tomadas, no mínimo para quando forem questionados não terem surpresas e o 

vem acontecendo é que quando são questionados pelo profissional não 

nada, não há informação de dentro do CRCAP, ressaltou que se sente afastada da 

tomada de decisões do CRC, não consegue representar uma classe, onde no 

Conselho é vetada, não tem como participar, a Conselheira Lucélia Araújo Quaresma 

ressaltou que se não houve união dos Conselheiros o trabalho não aparecerá, 
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e as questões que o Conselho não tem 

lver, por fim melhorar a 

como representantes deixa clara que irá ser 

itura, apreciação e aprovação da ata da Câmara de Registro 

Presidente de Registro, Contadora Nair Mota Dias, solicitou que a 

Conselheira Lucélia Araújo Quaresma, membro da Câmara de Registro, fizesse a 

leitura da Câmara, pois no momento estava sem condições para fazer a leitura e 

Presidente de Registro Contadora Nair Mota Dias saiu da 

reunião. A Conselheira Lucélia Araújo Quaresma fez a leitura da ata da 274ª 

) Reunião Ordinária da Câmara de Registro, que foi 

contou com as participações dos 

Conselheiro Técnico em 

TRIBUNAL: Foram julgados 02 

o Definitivo Originário – 

se a pauta às dezesseis horas e 

de dois mil e vinte. Na apreciação, a 

Conselheira Lucélia Araújo Quaresma solicitou a palavra para complementar o assunto 

Profissional Albert Jonatas Lima de 

Oliveira, ressaltou que há uma falta de posicionamento do CRC diante de certos 

ebatidas no Conselho Diretor e expressou que há 

uma falta de comunicação interna imagina externa, a Conselheira Lucélia Araújo 

Quaresma  ressaltou que entende que o Conselho Diretor é convocado para assunto 

altamente relevante, mas os demais Conselheiros precisam estar ciente das decisões 

tomadas, no mínimo para quando forem questionados não terem surpresas e o que 

questionados pelo profissional não se sabe de 

nada, não há informação de dentro do CRCAP, ressaltou que se sente afastada da 

tomada de decisões do CRC, não consegue representar uma classe, onde no 

tem como participar, a Conselheira Lucélia Araújo Quaresma 

ressaltou que se não houve união dos Conselheiros o trabalho não aparecerá, 
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ressaltou a importância de se encontra um meio para reverter essa situação, buscar 202 

união para se desenvolver um bom trab203 

representando a classe 204 

publicidade, comunicação interna e com a classe, união do Conselheiros e 205 

exclusivamente da Presidente. A Presidente Tanúbia Neuza de Oliveira 206 

ressaltou que todos os Conselheiros receberam o regimento interno do CRCAP e 207 

sugeriu a leitura do mesmo por parte dos Conselheiros, ressaltou que não está 208 

omitindo nada, como também não esta acontecendo a reunião do TRED, pois não há 209 

processo a ser relatado e ressaltou que não há falta de comunicação, tudo esta sendo 210 

repassado, esclarecido. O Vice211 

ressaltou a Presidente que os Conselheiros não têm como passar por cima das 212 

decisões da Presidente e213 

questionam querem um posicionamento. A Presidente informou que aqueles 214 

Conselheiros que queiram fazer suas ponderações, que o façam no assunto de 215 

interesse geral. Ata Aprovada216 

de 2020 e leitura, apreciação e aprovação da ata da Câmara de Controle Interno 217 

do CRC/AP. O Vice-Presidente de Controle Interno do CRCAP, Contador218 

da Silva fez a leitura da 219 

Câmara de Controle Interno do CRC220 

da Silva, presente o conselheiro 221 

a ausência a Conselheira Contadora Nair Mota Dias. 222 

processo: processo interno nº. 04.06/2020223 

apresentou uma receita corrente no valor de 224 

e sessenta reais e trinta e sete centavos), e Despesas 225 

47.237,17 (quarenta e sete mil, duzentos e trinta e sete reais e dezessete centavos). 226 

Obtendo um déficit no valor de 227 

e seis reais e oitenta centavos).228 

de 2020 as certidões negativas de débitos relativo Receita Federal e Dívida Ativa da 229 

União, ficam prorrogada por 90 dias a sua validade, assim como todas se encontram 230 
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ressaltou a importância de se encontra um meio para reverter essa situação, buscar 

união para se desenvolver um bom trabalho, pois esta junto com 

 e no momento o que se precisa dentro do CRC é diá

publicidade, comunicação interna e com a classe, união do Conselheiros e 

exclusivamente da Presidente. A Presidente Tanúbia Neuza de Oliveira 

ressaltou que todos os Conselheiros receberam o regimento interno do CRCAP e 

sugeriu a leitura do mesmo por parte dos Conselheiros, ressaltou que não está 

do nada, como também não esta acontecendo a reunião do TRED, pois não há 

relatado e ressaltou que não há falta de comunicação, tudo esta sendo 

repassado, esclarecido. O Vice-Presidente de Controle Interno Lielbe Araújo da Silva 

ressaltou a Presidente que os Conselheiros não têm como passar por cima das 

decisões da Presidente e que ela precisa se manifestar, pois os profissionais quando 

questionam querem um posicionamento. A Presidente informou que aqueles 

Conselheiros que queiram fazer suas ponderações, que o façam no assunto de 

Aprovada Apreciação e aprovação do balancete do mês de 

e leitura, apreciação e aprovação da ata da Câmara de Controle Interno 

Presidente de Controle Interno do CRCAP, Contador

 256ª(ducentésima qüinquagésima sexta

de Controle Interno do CRC/AP, sob a presidência do Contador

, presente o conselheiro Contador Alberto dos Santos Tavares

Conselheira Contadora Nair Mota Dias. Foi analisado 

processo interno nº. 04.06/2020, Balancete do mês de 

apresentou uma receita corrente no valor de R$ 22.760,37 (vinte e dois mil

e sessenta reais e trinta e sete centavos), e Despesas correntes

(quarenta e sete mil, duzentos e trinta e sete reais e dezessete centavos). 

Obtendo um déficit no valor de R$ 24.476,80 (vinte e quatro mil quatrocentos e setenta 

e seis reais e oitenta centavos). Conforme portaria RFB/PGN nº 555, de 23 de março 

de 2020 as certidões negativas de débitos relativo Receita Federal e Dívida Ativa da 

ficam prorrogada por 90 dias a sua validade, assim como todas se encontram 

 

2697 / 3223-9503 

ressaltou a importância de se encontra um meio para reverter essa situação, buscar 

alho, pois esta junto com os demais 

e se precisa dentro do CRC é diálogo, 

publicidade, comunicação interna e com a classe, união do Conselheiros e 

exclusivamente da Presidente. A Presidente Tanúbia Neuza de Oliveira Barbosa 

ressaltou que todos os Conselheiros receberam o regimento interno do CRCAP e 

sugeriu a leitura do mesmo por parte dos Conselheiros, ressaltou que não está 

do nada, como também não esta acontecendo a reunião do TRED, pois não há 

relatado e ressaltou que não há falta de comunicação, tudo esta sendo 

Presidente de Controle Interno Lielbe Araújo da Silva 

ressaltou a Presidente que os Conselheiros não têm como passar por cima das 

que ela precisa se manifestar, pois os profissionais quando 

questionam querem um posicionamento. A Presidente informou que aqueles 

Conselheiros que queiram fazer suas ponderações, que o façam no assunto de 

ção do balancete do mês de abril 

e leitura, apreciação e aprovação da ata da Câmara de Controle Interno 

Presidente de Controle Interno do CRCAP, Contador Lielbe Araújo 

) Reunião Ordinária da 

Contador Lielbe Araújo 

Contador Alberto dos Santos Tavares e não justificou 

Foi analisado o seguinte 

Balancete do mês de Abril/2020, que 

vinte e dois mil setecentos 

correntes no valor de R$ 

(quarenta e sete mil, duzentos e trinta e sete reais e dezessete centavos). 

(vinte e quatro mil quatrocentos e setenta 

Conforme portaria RFB/PGN nº 555, de 23 de março 

de 2020 as certidões negativas de débitos relativo Receita Federal e Dívida Ativa da 

ficam prorrogada por 90 dias a sua validade, assim como todas se encontram 
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no prazo de validade.Quanto ao movimento financeiro será analisado em momento 231 

posterior, a disposição de todos membros232 

caso terem alguns itens a serem pontuados serão incluídos em ata posterior assim que 233 

essa situação de isolamento passar. Conforme Resolução234 

art. 1,  capitulo II - Remessa de cota parte, 235 

providenciando a planilha para ser enviada ao federal para ser analisada236 

contato com Mercês do CFC. Foi enviado237 

câmara de controle interno a pl238 

bancária no valor de R$ 399,00,239 

reembolso junto ao CFC. De Nada mais havendo a tratar deu por encerrada a reunião 240 

às dezoito horas do dia vinte e seis de m241 

Presidente de Controle Interno Lielbe Araújo da Silva ressaltou sobre a queda da 242 

receita e solicitou a Presidente para apresentação das ações que serão tomadas243 

aprovada. Leitura, apreciação e aprovação da244 

CRC/AP. A Vice-Presidente de 245 

a leitura da décima nona246 

CRCAP, sob a presidência da247 

Conselheiros Efetivos: Contador248 

dos Santos Lacerda. Justificou a ausência249 

Paulo Arthur Silva do Nascimento. 250 

ordinária saudando os presentes, informou que posteriormente será assinado o livro de 251 

presença.I – EXPEDIENTE:252 

Administrativa colocou a homologação a ata da 18° 253 

da Câmara Administrativa do CRCAP. 254 

Presidente Administrativa passou a Diretora Executiva E255 

leitura da pauta. Diretora Executiva 256 

presentes e fez a leitura da pauta da reunião, a qual foi encaminhada junto ao edital de 257 

convocação, os quais foram258 

dispõe sobre a concessão de auxílios financeiros aos Conse259 
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no prazo de validade.Quanto ao movimento financeiro será analisado em momento 

a disposição de todos membros da câmara de controle interno d

caso terem alguns itens a serem pontuados serão incluídos em ata posterior assim que 

essa situação de isolamento passar. Conforme Resolução CFC nº 1954 de 16/04/20, 

Remessa de cota parte, informamos que este setor já está 

providenciando a planilha para ser enviada ao federal para ser analisada

contato com Mercês do CFC. Foi enviado pela colaboradora Gisleangela Silva a essa 

câmara de controle interno a planilha de reembolso das despesas de cobrança

bancária no valor de R$ 399,00, dos meses de janeiro a abril/20

reembolso junto ao CFC. De Nada mais havendo a tratar deu por encerrada a reunião 

do dia vinte e seis de maio de dois mil e vinte. 

Presidente de Controle Interno Lielbe Araújo da Silva ressaltou sobre a queda da 

receita e solicitou a Presidente para apresentação das ações que serão tomadas

Leitura, apreciação e aprovação da ata da Câmara de 

Presidente de Administração, Contadora Izolda de Sousa Barbosa

nona ata da reunião ordinária da Câmara Administrativa do 

sob a presidência da Contadora Izolda de Sousa Barbosa, 

Efetivos: Contador Lielbe Araújo da Silva e a Diretora Executiva E

Justificou a ausência do Técnico em Contabilidade o Conselheiro: 

aulo Arthur Silva do Nascimento. A Vice-Presidente de administração

ordinária saudando os presentes, informou que posteriormente será assinado o livro de 

EXPEDIENTE:Dando seqüência à reunião, a

Administrativa colocou a homologação a ata da 18° (décima oitava) reunião ordinária 

da Câmara Administrativa do CRCAP. Ata homologada. II – ORDEM DO DIA

Presidente Administrativa passou a Diretora Executiva Elizete dos Santos Lacerda 

leitura da pauta. Diretora Executiva Elizete dos Santos Lacerda

presentes e fez a leitura da pauta da reunião, a qual foi encaminhada junto ao edital de 

foram: Resolução CFC nº. 1.594, de 16 de abril de 2020, que 

ispõe sobre a concessão de auxílios financeiros aos Conse
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no prazo de validade.Quanto ao movimento financeiro será analisado em momento 

da câmara de controle interno do CRCAP e 

caso terem alguns itens a serem pontuados serão incluídos em ata posterior assim que 

CFC nº 1954 de 16/04/20, 

informamos que este setor já está 

providenciando a planilha para ser enviada ao federal para ser analisada, conforme 

pela colaboradora Gisleangela Silva a essa 

anilha de reembolso das despesas de cobrança 

dos meses de janeiro a abril/20, o qual será solicitado 

reembolso junto ao CFC. De Nada mais havendo a tratar deu por encerrada a reunião 

. Na apreciação, o Vice-

Presidente de Controle Interno Lielbe Araújo da Silva ressaltou sobre a queda da 

receita e solicitou a Presidente para apresentação das ações que serão tomadas. Ata 

ata da Câmara de Administração do 

Izolda de Sousa Barbosa fez 

ordinária da Câmara Administrativa do 

Izolda de Sousa Barbosa, presente os 

e a Diretora Executiva Elizete 

do Técnico em Contabilidade o Conselheiro: 

administração iniciou a reunião 

ordinária saudando os presentes, informou que posteriormente será assinado o livro de 

à reunião, a Vice-Presidente 

oitava) reunião ordinária 

ORDEM DO DIA: A Vice-

lizete dos Santos Lacerda para 

erda, cumprimentou aos 

presentes e fez a leitura da pauta da reunião, a qual foi encaminhada junto ao edital de 

Resolução CFC nº. 1.594, de 16 de abril de 2020, que 

ispõe sobre a concessão de auxílios financeiros aos Conselhos Regionais de 
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Contabilidade; apresentação da 260 

solicitação de auxílio financeiro ao CFC261 

pendente; cronograma dos prazos para a finalização da realização das tarefas para 262 

atendimento das demandas pendentes;263 

do relato integrado ao CFC;264 

processos em andamento.265 

critérios para concessão de auxílio f266 

Resolução nº 1.594, de 16 de abril de267 

arrecadação, pois o mês de 268 

necessidade de solicitação de 269 

cobrir os custos fixos e apresentou a planilha de projeção de custos fixos 270 

solicitado ao CFC, falou sobre 271 

que algumas delas precisam ser atualizadas; falou da importância das comissões de 272 

trabalho do CRC/AP e do cumprimento imediato dos prazos e das realizações das 273 

demandas, dentre as quais está o atendimento aos requisitos de governanç274 

estabelecido pelo CFC. Questionada sobre o Relato Integrado, a diretora 275 

Santos Lacerda explicou sobre a prorrogação do prazo de envio ao TCU, que para as 276 

autarquias será no dia 30 de agosto e que estão dependendo de informações do 277 

sistema SGI, que está fora do ar, pois é acessado através do site do CFC. O 278 

conselheiro Lielbe Araújo da Silva279 

nos diversos órgãos nas esferas Federal, estadual e municipal, para estes órgãos 280 

adotem medidas para aju281 

processos, estando em tratativa 282 

processos eletrônicos de inscrição, alteração de empresas e outros documentos 283 

enviados a SEFAZ. Falou284 

contatado com a Quadrix, empresa que irá promover o concurso, e que sendo otimista, 285 

ainda este ano realizaremos o as provas a contratação, onde foi colocado os seguintes 286 

cargos e salários: Contador/Fiscal287 

alimentação),  Auxiliar 288 
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presentação da planilha de custos fixos desta Regional, para a 

ão de auxílio financeiro ao CFC; SGI (SPW) Metas aprovadas e prazos 

ronograma dos prazos para a finalização da realização das tarefas para 

atendimento das demandas pendentes; fixação de prazo para a finalização e entrega 

ntegrado ao CFC; apresentação de ações das comissões de trabalho e o

rocessos em andamento. A Vice Presidente Izolda de Sousa Barbosa 

a concessão de auxílio financeiro, de acordo com o Capítulo III, art. 10 da 

de 16 de abril de 2020, apresentou a preocupação com a falta de 

, pois o mês de abril fechou com um déficit de R$ 24.476,80, havendo a 

necessidade de solicitação de auxílio financeiro para os próximos três (3) meses

cobrir os custos fixos e apresentou a planilha de projeção de custos fixos 

falou sobre as metas do SGI (Sistema de Ge

elas precisam ser atualizadas; falou da importância das comissões de 

e do cumprimento imediato dos prazos e das realizações das 

demandas, dentre as quais está o atendimento aos requisitos de governanç

estabelecido pelo CFC. Questionada sobre o Relato Integrado, a diretora 

explicou sobre a prorrogação do prazo de envio ao TCU, que para as 

autarquias será no dia 30 de agosto e que estão dependendo de informações do 

, que está fora do ar, pois é acessado através do site do CFC. O 

Lielbe Araújo da Silva, falou sobre as articulações para desburocratização 

nos diversos órgãos nas esferas Federal, estadual e municipal, para estes órgãos 

adotem medidas para ajudar o profissionais afim de dar uma maior celeridade nos 

processos, estando em tratativa para uso de Certificado Digital para a

processos eletrônicos de inscrição, alteração de empresas e outros documentos 

Falou ainda, que mesmo nesse período de pandemia, tem 

contatado com a Quadrix, empresa que irá promover o concurso, e que sendo otimista, 

ainda este ano realizaremos o as provas a contratação, onde foi colocado os seguintes 

ontador/Fiscal R$ 3.208,66 + (plano 

 Administrativo Financeiro R$ 2.411,00 

 

2697 / 3223-9503 

lanilha de custos fixos desta Regional, para a 

Metas aprovadas e prazos 

ronograma dos prazos para a finalização da realização das tarefas para 

ara a finalização e entrega 

omissões de trabalho e o 

Izolda de Sousa Barbosa falou sobre os 

inanceiro, de acordo com o Capítulo III, art. 10 da 

2020, apresentou a preocupação com a falta de 

de R$ 24.476,80, havendo a 

uxílio financeiro para os próximos três (3) meses para 

cobrir os custos fixos e apresentou a planilha de projeção de custos fixos a ser 

as metas do SGI (Sistema de Gestão Integrado) e citou 

elas precisam ser atualizadas; falou da importância das comissões de 

e do cumprimento imediato dos prazos e das realizações das 

demandas, dentre as quais está o atendimento aos requisitos de governança 

estabelecido pelo CFC. Questionada sobre o Relato Integrado, a diretora Elizete dos 

explicou sobre a prorrogação do prazo de envio ao TCU, que para as 

autarquias será no dia 30 de agosto e que estão dependendo de informações do 

, que está fora do ar, pois é acessado através do site do CFC. O 

, falou sobre as articulações para desburocratização 

nos diversos órgãos nas esferas Federal, estadual e municipal, para estes órgãos 

dar o profissionais afim de dar uma maior celeridade nos 

uso de Certificado Digital para assinatura nos 

processos eletrônicos de inscrição, alteração de empresas e outros documentos 

smo nesse período de pandemia, tem 

contatado com a Quadrix, empresa que irá promover o concurso, e que sendo otimista, 

ainda este ano realizaremos o as provas a contratação, onde foi colocado os seguintes 

 de saúde + auxilio 

 + (plano de saúde + 
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auxilio alimentação) e   289 

alimentação). III – INTERESSE GERAL:290 

de prestação de serviços do TI, onde fez solicitação a Diretora que acomp291 

processo de abertura de l292 

ajustes no termo de referência para as novas adequações na realidade atual, pois o293 

mesmo se encerra em 13/0294 

previsto no concurso que será realizado assim que passar essa pandemia e se for 295 

aprovado em plenária.IV 296 

palavra para manifestação, onde houve uma297 

trabalho para a articulação perante os órgãos Municipais298 

desburocratização nos diversos órgãos299 

composição da referida comissã300 

da Silva, Lucélia Araújo Quaresma301 

assim sendo a mesma será levada para a votação da Plenária302 

tem até o dia 31/05/2020 303 

Classe pela Presidente para a composição do C304 

caso perderá a vaga para o b305 

de Macapá, recebido em 14/04/2020.306 

declarou encerrada a reunião 307 

seis de maio de dois mil e vinte308 

ata da Câmara de Fiscalização 309 

de Fiscalização e Ética e Disciplina, Conta310 

da ducentésima quadragésima 311 

do CRCAP, sob presidência do Vice312 

Alberto dos Santos Tavares 313 

Lima de Oliveira e a Conselheira Contadora314 

os Suplentes Contador Síl315 

Contadora Kelyane Jamara Souza Furtado.316 

continua trabalhando com as recomendações do Ofício317 
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   Tecnólogo de TI R$ 1.729,34 + (plano

INTERESSE GERAL: A Vice-Presidente informou 

de prestação de serviços do TI, onde fez solicitação a Diretora que acomp

processo de abertura de licitação o mais rápido possível e que sejam realizado os 

ajustes no termo de referência para as novas adequações na realidade atual, pois o

mesmo se encerra em 13/08/2020, inicialmente de seis meses,

oncurso que será realizado assim que passar essa pandemia e se for 

IV – PALAVRA LIVRE: A Vice-Presidente disponibilizou a 

ação, onde houve uma sugestão da criação de uma comissão de 

trabalho para a articulação perante os órgãos Municipais,  Estaduais e Federais para a 

ocratização nos diversos órgãos, onde houve a indicação dos nomes para a 

composição da referida comissão, Contadores Izolda de Sousa Barbosa

Araújo Quaresma, Silvio Cesar Lima Martins e Gilmara Santiago Pi

assim sendo a mesma será levada para a votação da Plenária. Fez lembrar que 

tem até o dia 31/05/2020 para fazer a indicação de um membro r

residente para a composição do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 

caso perderá a vaga para o biênio 2020/2022, em ofício de nº 0454/2020 da Prefeitura 

de Macapá, recebido em 14/04/2020. Nada mais havendo a tratar, 

declarou encerrada a reunião as dezenove horas e vinte e cinco

seis de maio de dois mil e vinte. Ata aprovada. Leitura, apreciação e aprovação da 

Fiscalização e Ética e Disciplina do CRC/AP.

de Fiscalização e Ética e Disciplina, Contador Alberto dos Santos Tavares fez a

ducentésima quadragésima segunda Reunião Ordinária da Câmara de Fiscalização 

residência do Vice-Presidente da Câmara de Fiscalização Contador 

Alberto dos Santos Tavares e com a presença do Conselheiro Contador

a Conselheira Contadora Lucélia Araújo Quaresma

Sílvio César Lima Martins, Contador Moisés Silva Campos 

Jamara Souza Furtado.  A Câmara de Fiscalização do CRCAP

continua trabalhando com as recomendações do Ofício-Circular n.º 370/2020 CFC
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(plano de saúde + auxilio 

Presidente informou sobre o contrato 

de prestação de serviços do TI, onde fez solicitação a Diretora que acompanhe o 

e que sejam realizado os 

ajustes no termo de referência para as novas adequações na realidade atual, pois o 

, inicialmente de seis meses, pois o mesmo está 

oncurso que será realizado assim que passar essa pandemia e se for 

Presidente disponibilizou a 

sugestão da criação de uma comissão de 

staduais e Federais para a 

ouve a indicação dos nomes para a 

adores Izolda de Sousa Barbosa, Lielbe Araújo 

Silvio Cesar Lima Martins e Gilmara Santiago Pinto, 

. Fez lembrar que o CRC 

fazer a indicação de um membro representante da 

onselho Municipal de Recursos Fiscais, 

0454/2020 da Prefeitura 

mais havendo a tratar, a Vice-Presidente 

as dezenove horas e vinte e cinco minutos do dia vinte e 

Leitura, apreciação e aprovação da 

do CRC/AP. O Vice-Presidente 

dor Alberto dos Santos Tavares fez a leitura 

Reunião Ordinária da Câmara de Fiscalização 

Presidente da Câmara de Fiscalização Contador 

e com a presença do Conselheiro Contador Albert Jonatas 

Lucélia Araújo Quaresma, juntamente com 

Moisés Silva Campos e a 

Câmara de Fiscalização do CRCAP 

Circular n.º 370/2020 CFC-
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Direx, com orientações para a área de Fiscaliz318 

048/2020, que suspendeu os p319 

administrativos de fiscalização e dos atos fiscalizatórios praticados pelos Conselhos 320 

Regionais de Contabilidade, devido à pandemia do novo co321 

itens do Plano de Ação Prioritário para a Câmara de Fiscalização que foram 322 

estabelecidos em reunião, após a Plenária do mês de abril, terão seus prazos alterados 323 

por ainda estarmos em trabalho home office. O Relatório de Auditoria324 

2019 do CRCAP, no item dedicado a Fiscalização acentua a falta de Fiscal Contador 325 

no Regional. Recebemos no dia 28 de abril o Ofício326 

tratando da realização do Seminário Online de Vice327 

Fiscalização, Ética e Disciplina do Sistema CFC/CRCs, realizado no dia 7 de maio de 328 

2020, das 9h30 às 17h30.329 

Martins, para que o sistema CRCAP viesse a ser disponibilizado em todos os setores e 330 

câmaras, porém a Presidente solicitou que fossem apresentados mais 2 orçamentos, o 331 

Contador Silvio César Lima Martins332 

por esses orçamentos se tornou frustrada uma vez que as empresas que trabalham 333 

com esse tipo de serviço apresentaram orçamentos incompatíveis e que não se 334 

enquadravam nas especificações t335 

Plano de Ação, onde foram determinados prazos para a execução de algumas tarefas 336 

e apontadas as pessoas responsávei337 

alegou não ter desempenhado as atribuições ali relacionadas por não possuir estrutura 338 

necessária de sua residência para a execução dos serviços. 339 

tratar, o Vice-Presidente declarou encerrad340 

minutos. Na apreciação 341 

dos Santos Tavares ressaltou que se precisa realizar o concurso com a maior 342 

brevidade possível para que de imediato se faça a chamada do fiscal classificado343 

Vice-Presidente de Controle Inte344 

esta em andamento, só se esta no aguardo da normalização das atividades 345 

presenciais. O Conselheiro 346 
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com orientações para a área de Fiscalização, em face da Deliberação CFC 

048/2020, que suspendeu os procedimentos processuais inerentes aos processos 

iscalização e dos atos fiscalizatórios praticados pelos Conselhos 

Regionais de Contabilidade, devido à pandemia do novo corona vírus (Covid

Plano de Ação Prioritário para a Câmara de Fiscalização que foram 

estabelecidos em reunião, após a Plenária do mês de abril, terão seus prazos alterados 

por ainda estarmos em trabalho home office. O Relatório de Auditoria

2019 do CRCAP, no item dedicado a Fiscalização acentua a falta de Fiscal Contador 

no Regional. Recebemos no dia 28 de abril o Ofício-Circular n.º 693/2020 CFC

ão do Seminário Online de Vice-Presidentes e Chefes de

Fiscalização, Ética e Disciplina do Sistema CFC/CRCs, realizado no dia 7 de maio de 

2020, das 9h30 às 17h30. Foi apresentado orçamento pelo Contador

, para que o sistema CRCAP viesse a ser disponibilizado em todos os setores e 

aras, porém a Presidente solicitou que fossem apresentados mais 2 orçamentos, o 

Silvio César Lima Martins, recebeu mais 4 orçamentos, no entanto a busca 

por esses orçamentos se tornou frustrada uma vez que as empresas que trabalham 

e serviço apresentaram orçamentos incompatíveis e que não se 

enquadravam nas especificações técnicas exigidos pela SPW e CFC

Plano de Ação, onde foram determinados prazos para a execução de algumas tarefas 

e apontadas as pessoas responsáveis, a funcionária Simone Raquel Barreto Marques

alegou não ter desempenhado as atribuições ali relacionadas por não possuir estrutura 

necessária de sua residência para a execução dos serviços. Nada mais havendo a 

Presidente declarou encerrada a reunião, às dezesseis horas e sete 

 o Vice-Presidente de Fiscalização e Ética e Disciplina Alberto 

dos Santos Tavares ressaltou que se precisa realizar o concurso com a maior 

brevidade possível para que de imediato se faça a chamada do fiscal classificado

Presidente de Controle Interno Lielbe Araújo da Silva ressaltou que o concurso 

esta em andamento, só se esta no aguardo da normalização das atividades 

Conselheiro Silvio César Lima Martins apresentou um plano para 

 

2697 / 3223-9503 

ação, em face da Deliberação CFC n.º 

processuais inerentes aos processos 

iscalização e dos atos fiscalizatórios praticados pelos Conselhos 

rona vírus (Covid-19). Os 

Plano de Ação Prioritário para a Câmara de Fiscalização que foram 

estabelecidos em reunião, após a Plenária do mês de abril, terão seus prazos alterados 

por ainda estarmos em trabalho home office. O Relatório de Auditoria do exercício de 

2019 do CRCAP, no item dedicado a Fiscalização acentua a falta de Fiscal Contador 

Circular n.º 693/2020 CFC-Direx 

residentes e Chefes de 

Fiscalização, Ética e Disciplina do Sistema CFC/CRCs, realizado no dia 7 de maio de 

Foi apresentado orçamento pelo Contador Silvio César Lima 

, para que o sistema CRCAP viesse a ser disponibilizado em todos os setores e 

aras, porém a Presidente solicitou que fossem apresentados mais 2 orçamentos, o 

, recebeu mais 4 orçamentos, no entanto a busca 

por esses orçamentos se tornou frustrada uma vez que as empresas que trabalham 

e serviço apresentaram orçamentos incompatíveis e que não se 

écnicas exigidos pela SPW e CFC, com relação ao 

Plano de Ação, onde foram determinados prazos para a execução de algumas tarefas 

Simone Raquel Barreto Marques, 

alegou não ter desempenhado as atribuições ali relacionadas por não possuir estrutura 

Nada mais havendo a 

a a reunião, às dezesseis horas e sete 

Presidente de Fiscalização e Ética e Disciplina Alberto 

dos Santos Tavares ressaltou que se precisa realizar o concurso com a maior 

brevidade possível para que de imediato se faça a chamada do fiscal classificado. O 

rno Lielbe Araújo da Silva ressaltou que o concurso 

esta em andamento, só se esta no aguardo da normalização das atividades 

apresentou um plano para 
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ativação do sistema de fiscalização do CRCAP, com meno347 

atende aos itens do Conselho Federal de Contabilidade.348 

INTERESSE GERAL: A Presidente 349 

Conselheiros: Retorno do Conselheiro Iranei Lopes Oliveira350 

que foi encaminhado ao Conselho Federal de Contabilidade um processo contra o 351 

Conselheiro Iranei Lopes Oliveira e quando esteve em janeiro para reunião no CFC 352 

esteve conversando sobre tal processo, inclusive com a comissão de ética e 353 

resposta sobre o mesmo354 

sobre tal processo é foi arquivado por não haver elementos para acusação, 355 

posteriormente a Presidente fez a leitura do parecer. A Presidente informou que o 356 

Conselheiro Iranei Lopes 357 

§ 2º do Art. 7º do Regimento Interno do CRCAP358 

19.12.2019, sendo que este prazo findou359 

Arthur Silva do Nascimento que nesse período esteve como efetivo e desempenhou 360 

suas funções brilhantemente, sempre que convocado esteve a disposição, participou 361 

com suas ponderações e ressaltou que no seu entendimento não há essa divisão de 362 

efetivos e suplentes, todos 363 

convocação das reuniões regimentais são enviados a todos os Conselheiros. O Vice364 

Presidente de Fiscalização e Ética e Disciplina Alberto dos Santos Tavares 365 

sobre a questão da anuidade atras366 

Conselheiro todos devem dar exemplo, mas em razão do momento, onde o prazo de 367 

vencimento das anuidades foi prorrogado para trinta de julho, após esse prazo irá 368 

solicitar ao setor de cobrança para fazer um levan369 

enviado um documento solicitando a370 

ressaltou que devido a pandemia, que trouxe dificuldades de saúde e 371 

conseqüentemente financeira, houve uma queda na receita372 

publicou a Resolução CFC nº 1.594/2020373 

ressaltou que alguns item e374 

auxílio, o Regional não cumpriu alguns itens375 
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ativação do sistema de fiscalização do CRCAP, com menor custo, viável ao CRC e que 

atende aos itens do Conselho Federal de Contabilidade. 

A Presidente colocou os seguintes assuntos

Retorno do Conselheiro Iranei Lopes Oliveira. 

que foi encaminhado ao Conselho Federal de Contabilidade um processo contra o 

Conselheiro Iranei Lopes Oliveira e quando esteve em janeiro para reunião no CFC 

esteve conversando sobre tal processo, inclusive com a comissão de ética e 

o mesmo, a Presidente Informou que o CFC encaminhou a resposta 

sobre tal processo é foi arquivado por não haver elementos para acusação, 

posteriormente a Presidente fez a leitura do parecer. A Presidente informou que o 

Iranei Lopes Oliveira solicitou afastamento por cento e vinte dias

§ 2º do Art. 7º do Regimento Interno do CRCAP, registrada na 

e este prazo findou e agradeceu ao Conselheiro Suplente Paulo 

do Nascimento que nesse período esteve como efetivo e desempenhou 

suas funções brilhantemente, sempre que convocado esteve a disposição, participou 

com suas ponderações e ressaltou que no seu entendimento não há essa divisão de 

efetivos e suplentes, todos são bem vindos para contribuir, exemplo que o edital de 

convocação das reuniões regimentais são enviados a todos os Conselheiros. O Vice

Presidente de Fiscalização e Ética e Disciplina Alberto dos Santos Tavares 

questão da anuidade atrasada. A Presidente ressaltou que na posição de 

Conselheiro todos devem dar exemplo, mas em razão do momento, onde o prazo de 

vencimento das anuidades foi prorrogado para trinta de julho, após esse prazo irá 

solicitar ao setor de cobrança para fazer um levantamento dos inadimplentes e será 

solicitando a regularização. Situação Financeira. 

ressaltou que devido a pandemia, que trouxe dificuldades de saúde e 

conseqüentemente financeira, houve uma queda na receita, 

CFC nº 1.594/2020, que trata da concessão de auxilio

ressaltou que alguns item elencados são obrigatórios para a liberação da concessão do 

cumpriu alguns itens, mas conversou com 
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r custo, viável ao CRC e que 

  Ata Aprovada. III - 

assuntos para apreciação dos 

 A Presidente informou 

que foi encaminhado ao Conselho Federal de Contabilidade um processo contra o 

Conselheiro Iranei Lopes Oliveira e quando esteve em janeiro para reunião no CFC 

esteve conversando sobre tal processo, inclusive com a comissão de ética e solicitou 

, a Presidente Informou que o CFC encaminhou a resposta 

sobre tal processo é foi arquivado por não haver elementos para acusação, 

posteriormente a Presidente fez a leitura do parecer. A Presidente informou que o 

solicitou afastamento por cento e vinte dias, conforme 

 Ata Ordinária 281º, de 

e agradeceu ao Conselheiro Suplente Paulo 

do Nascimento que nesse período esteve como efetivo e desempenhou 

suas funções brilhantemente, sempre que convocado esteve a disposição, participou 

com suas ponderações e ressaltou que no seu entendimento não há essa divisão de 

são bem vindos para contribuir, exemplo que o edital de 

convocação das reuniões regimentais são enviados a todos os Conselheiros. O Vice-

Presidente de Fiscalização e Ética e Disciplina Alberto dos Santos Tavares questionou 

ada. A Presidente ressaltou que na posição de 

Conselheiro todos devem dar exemplo, mas em razão do momento, onde o prazo de 

vencimento das anuidades foi prorrogado para trinta de julho, após esse prazo irá 

tamento dos inadimplentes e será 

Situação Financeira. A Presidente 

ressaltou que devido a pandemia, que trouxe dificuldades de saúde e 

 informou que o CFC 

, que trata da concessão de auxilio financeiro, 

obrigatórios para a liberação da concessão do 

, mas conversou com o Presidente do CFC 
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e foi solicitado uma concessão de auxílio na ordem de R$ 183.015,99 (cento e oitenta e 376 

três mil quinze reis e noventa e nove centavos). O Conselheiro Paulo Arthur Silva do 377 

Nascimento perguntou se o Conselho não se enquadraria para solic378 

emergencial do Governo Federal aos funcionários. O Vice379 

Interno Lielbe Araújo da Silva ressaltou que não cabe aos Conselhos de Classe, pois 380 

tem uma especificidade. 381 

A Presidente informou que aconteceu uma reunião de Presidente e Diretores do 382 

Sistema CFC/CRC’s, por vídeo conferência e apresentou alguns pontos383 

mesma, os quais foram: funcionamento do CRC. A Presidente informou que conforme 384 

entendimento ficou a cargo de cada Regional o funcionamento do CRC, ressaltou que 385 

o CRCAP tem demandas que precisam ser cumprida, ressaltou que o Conselho está 386 

em trabalho Home Office, mas houve e haverá a necessidade de ir 387 

servidores podem ir no CRC e388 

estão usando o equipamento pessoal, pois o Conselho não te389 

todos os equipamentos para o trabalho home office. A Presidente informou que outro 390 

ponto tratado na reunião foi o ata391 

Contabilidade, que por medida de segurança foi desativado e que o CFC está 392 

trabalhando para que o site retorne ao ar, informou que se conseguiu reativar a 393 

funcionalidade da emissão da decore e certidão que é a394 

somente porque os dados estão em um servidor próprio do CRC, mas aqueles que 395 

estavam no servidor do CFC ainda não voltaram a funcionar. A Presidente ressaltou 396 

que as medidas para a implantação da fiscalização, para que de fato se po397 

ação deverão ser cumpridas e com prioridade. A Presidente em relação a publicidade e 398 

comunicação do CRC ressaltou que sempre primará de acordo com a lei, que não 399 

prejudicará o CRCAP e os profissionais, seu trabalho é em prol da classe, ressalto400 

que tem mais de trinta anos de profissão contábil, que não tem nada a omitir, esconder, 401 

tem uma imagem a zelar, ressaltou que as cobranças são muitas, há pessoas a favor e 402 

contra, que se deve tentar o equilíbrio, as ações devem acontecer de forma 403 

harmoniosa e sempre procura404 
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e foi solicitado uma concessão de auxílio na ordem de R$ 183.015,99 (cento e oitenta e 

três mil quinze reis e noventa e nove centavos). O Conselheiro Paulo Arthur Silva do 

Nascimento perguntou se o Conselho não se enquadraria para solic

emergencial do Governo Federal aos funcionários. O Vice-Presidente de Controle 

Interno Lielbe Araújo da Silva ressaltou que não cabe aos Conselhos de Classe, pois 

. Reunião de Presidente e Diretores do Sistema CFC/CR

A Presidente informou que aconteceu uma reunião de Presidente e Diretores do 

Sistema CFC/CRC’s, por vídeo conferência e apresentou alguns pontos

: funcionamento do CRC. A Presidente informou que conforme 

ficou a cargo de cada Regional o funcionamento do CRC, ressaltou que 

o CRCAP tem demandas que precisam ser cumprida, ressaltou que o Conselho está 

em trabalho Home Office, mas houve e haverá a necessidade de ir 

servidores podem ir no CRC e aproveitou para agradecer aos funcionários, pois alguns 

estão usando o equipamento pessoal, pois o Conselho não tem condições de fornecer 

s os equipamentos para o trabalho home office. A Presidente informou que outro 

ponto tratado na reunião foi o ataque cibernético ao site do Conselho Federal de 

Contabilidade, que por medida de segurança foi desativado e que o CFC está 

trabalhando para que o site retorne ao ar, informou que se conseguiu reativar a 

funcionalidade da emissão da decore e certidão que é anexada ao balanço, isto 

somente porque os dados estão em um servidor próprio do CRC, mas aqueles que 

estavam no servidor do CFC ainda não voltaram a funcionar. A Presidente ressaltou 

que as medidas para a implantação da fiscalização, para que de fato se po

ação deverão ser cumpridas e com prioridade. A Presidente em relação a publicidade e 

comunicação do CRC ressaltou que sempre primará de acordo com a lei, que não 

prejudicará o CRCAP e os profissionais, seu trabalho é em prol da classe, ressalto

que tem mais de trinta anos de profissão contábil, que não tem nada a omitir, esconder, 

tem uma imagem a zelar, ressaltou que as cobranças são muitas, há pessoas a favor e 

contra, que se deve tentar o equilíbrio, as ações devem acontecer de forma 

osa e sempre procurando entender as situações. O Conselheiro Paulo Arthur 
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e foi solicitado uma concessão de auxílio na ordem de R$ 183.015,99 (cento e oitenta e 

três mil quinze reis e noventa e nove centavos). O Conselheiro Paulo Arthur Silva do 

Nascimento perguntou se o Conselho não se enquadraria para solicitação do auxílio 

Presidente de Controle 

Interno Lielbe Araújo da Silva ressaltou que não cabe aos Conselhos de Classe, pois 

Reunião de Presidente e Diretores do Sistema CFC/CRC’s. 

A Presidente informou que aconteceu uma reunião de Presidente e Diretores do 

Sistema CFC/CRC’s, por vídeo conferência e apresentou alguns pontos debatidos na 

: funcionamento do CRC. A Presidente informou que conforme 

ficou a cargo de cada Regional o funcionamento do CRC, ressaltou que 

o CRCAP tem demandas que precisam ser cumprida, ressaltou que o Conselho está 

em trabalho Home Office, mas houve e haverá a necessidade de ir ao Conselho e os 

aproveitou para agradecer aos funcionários, pois alguns 

m condições de fornecer 

s os equipamentos para o trabalho home office. A Presidente informou que outro 

que cibernético ao site do Conselho Federal de 

Contabilidade, que por medida de segurança foi desativado e que o CFC está 

trabalhando para que o site retorne ao ar, informou que se conseguiu reativar a 

nexada ao balanço, isto 

somente porque os dados estão em um servidor próprio do CRC, mas aqueles que 

estavam no servidor do CFC ainda não voltaram a funcionar. A Presidente ressaltou 

que as medidas para a implantação da fiscalização, para que de fato se possa ver uma 

ação deverão ser cumpridas e com prioridade. A Presidente em relação a publicidade e 

comunicação do CRC ressaltou que sempre primará de acordo com a lei, que não 

prejudicará o CRCAP e os profissionais, seu trabalho é em prol da classe, ressaltou 

que tem mais de trinta anos de profissão contábil, que não tem nada a omitir, esconder, 

tem uma imagem a zelar, ressaltou que as cobranças são muitas, há pessoas a favor e 

contra, que se deve tentar o equilíbrio, as ações devem acontecer de forma 

entender as situações. O Conselheiro Paulo Arthur 
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Silva do Nascimento ressaltou que as empresas de contabilidade precisam se adaptar 405 

ao momento, estarem conectadas, que entende que o profissional quer um 406 

posicionamento do Conselho d407 

enfrentando, especificamente o Amapá, entende que o CRC precisa dar publicidade as 408 

suas ações, seus posicionamentos, especial  a tomada de decisão do lockdown, mas 409 

se precisa avaliar com cuidado, pois se esta410 

não existe, não há nada a ser feito, o trabalho é importante, com certeza, ninguém 411 

estar dizendo que não, todos devem ter esse direito, mas precisamos ser coerentes 412 

com a situação até mesmo porque todos os Conselheir413 

pelas ações tomadas, ressaltou ainda que entende que para dar publicidade é 414 

necessário recursos, mecanismos e agradeceu pelos acolhimento nesses cento e vinte 415 

dias como Conselheiro efetivo e ressaltou que sempre estará a disposi416 

contribuir em prol da classe contábil Amapaense e quando  necessário para novamente 417 

assumir como efetivo. A Vice418 

ressaltou que se precisa419 

setor de publicidade e por questões financeiras não se tem condições no momento de 420 

contratar uma empresa, ressaltou que a solicitação da criação do grupo de trabalho da 421 

área pública tem o objetivo de realizar uma parceria com os órgãos com a finalidade de 422 

identificar a dificuldades encontradas pelos profissionais quando procuram esses 423 

órgãos, apresentar uma solução e que o serviço ofertado tenha um melhor fluxo. A 424 

Vice-Presidente Administrativa Izolda de Sousa Barbosa425 

acelerar o processo de contratação do TI, pois no momento o CRC esta com 426 

dificuldade nessa área e a demanda é grande. O Vice427 

Lielbe Araújo da Silva complementou a 428 

Barbosa dizendo que a criação do 429 

auxiliar e alternativas par430 

Fiscalização e Ética e Disciplina Alberto dos Santos Tavares solicitou a interligação das 431 

Câmaras e informou que o plano de a432 

Câmara de Fiscalização possa de fato apresenta ações ficou comprometido em razão 433 
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Silva do Nascimento ressaltou que as empresas de contabilidade precisam se adaptar 

ao momento, estarem conectadas, que entende que o profissional quer um 

posicionamento do Conselho de Classe e mediante a pandemia que o mundo está 

enfrentando, especificamente o Amapá, entende que o CRC precisa dar publicidade as 

suas ações, seus posicionamentos, especial  a tomada de decisão do lockdown, mas 

se precisa avaliar com cuidado, pois se estar falando de vidas, uma vez quando esta 

não existe, não há nada a ser feito, o trabalho é importante, com certeza, ninguém 

estar dizendo que não, todos devem ter esse direito, mas precisamos ser coerentes 

com a situação até mesmo porque todos os Conselheiros respondem solidariamente 

pelas ações tomadas, ressaltou ainda que entende que para dar publicidade é 

necessário recursos, mecanismos e agradeceu pelos acolhimento nesses cento e vinte 

dias como Conselheiro efetivo e ressaltou que sempre estará a disposi

contribuir em prol da classe contábil Amapaense e quando  necessário para novamente 

assumir como efetivo. A Vice-Presidente Administrativa Izolda de Sousa B

ressaltou que se precisa dar maior publicidade as ações do CRCAP, que não há um 

r de publicidade e por questões financeiras não se tem condições no momento de 

contratar uma empresa, ressaltou que a solicitação da criação do grupo de trabalho da 

área pública tem o objetivo de realizar uma parceria com os órgãos com a finalidade de 

tificar a dificuldades encontradas pelos profissionais quando procuram esses 

órgãos, apresentar uma solução e que o serviço ofertado tenha um melhor fluxo. A 

Presidente Administrativa Izolda de Sousa Barbosa ressaltou que se precisa

o de contratação do TI, pois no momento o CRC esta com 

dificuldade nessa área e a demanda é grande. O Vice-Presidente de Controle Interno 

complementou a Vice-Presidente Administrativa Izolda de Sousa 

dizendo que a criação do grupo de trabalho da área pública será para

auxiliar e alternativas para agilizar a forma do trabalho. O Vice

Fiscalização e Ética e Disciplina Alberto dos Santos Tavares solicitou a interligação das 

Câmaras e informou que o plano de ação apresentado na última plenária para que a 

Câmara de Fiscalização possa de fato apresenta ações ficou comprometido em razão 
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Silva do Nascimento ressaltou que as empresas de contabilidade precisam se adaptar 

ao momento, estarem conectadas, que entende que o profissional quer um 

e Classe e mediante a pandemia que o mundo está 

enfrentando, especificamente o Amapá, entende que o CRC precisa dar publicidade as 

suas ações, seus posicionamentos, especial  a tomada de decisão do lockdown, mas 

r falando de vidas, uma vez quando esta 

não existe, não há nada a ser feito, o trabalho é importante, com certeza, ninguém 

estar dizendo que não, todos devem ter esse direito, mas precisamos ser coerentes 

os respondem solidariamente 

pelas ações tomadas, ressaltou ainda que entende que para dar publicidade é 

necessário recursos, mecanismos e agradeceu pelos acolhimento nesses cento e vinte 

dias como Conselheiro efetivo e ressaltou que sempre estará a disposição para 

contribuir em prol da classe contábil Amapaense e quando  necessário para novamente 

Presidente Administrativa Izolda de Sousa Barbosa 

dar maior publicidade as ações do CRCAP, que não há um 

r de publicidade e por questões financeiras não se tem condições no momento de 

contratar uma empresa, ressaltou que a solicitação da criação do grupo de trabalho da 

área pública tem o objetivo de realizar uma parceria com os órgãos com a finalidade de 

tificar a dificuldades encontradas pelos profissionais quando procuram esses 

órgãos, apresentar uma solução e que o serviço ofertado tenha um melhor fluxo. A 

ressaltou que se precisa 

o de contratação do TI, pois no momento o CRC esta com 

Presidente de Controle Interno 

Presidente Administrativa Izolda de Sousa 

pública será para buscar 

O Vice-Presidente de 

Fiscalização e Ética e Disciplina Alberto dos Santos Tavares solicitou a interligação das 

ção apresentado na última plenária para que a 

Câmara de Fiscalização possa de fato apresenta ações ficou comprometido em razão 
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da pandemia. A Presidente ressaltou que toda tomada de decisão está e estará 434 

amparada em lei e que o processo do TI tem que ser u435 

Lucélia Araújo Quaresma 436 

Conselheiros, há uma centralização437 

que no seu entendimento não é preciso projeto para publici438 

a real necessidade do profissional, deve haver publicidade dos atos entre os 439 

Conselheiros, apoio ao 440 

conseqüentemente o Conselho e441 

Quaresma ressaltou que a união442 

CRC deva responder a cada questionamento, 443 

solicitado, que as atitude444 

que não ocorre, união da classe, desburocratização e tentar trabalhar, pois o 445 

profissional no momento esta descontente com o CRCAP.446 

cumpri atentamente o que a lei ressalta e que enquanto instituição irá cumprir a lei e 447 

informou aos Vice-Presidentes que eles tem total liberdade para 448 

debater, está disponível449 

apresenta seu posicionamento, 450 

contábil. O Conselheiro Paulo Arthur Silva do Nascimento ressaltou que o Conselho é 451 

fiscalizado pelo TCU, que o Conselho de Contabilidade do Amapá sempre esteve de 452 

portas abertas a qualquer profissional e a sociedade em geral, as informações são 453 

disponíveis no site, mas 454 

reclama, ressaltou que no seu entendimento o profissional precisa fazer sua parte e 455 

colocou como sugestão a criação de um livro de presença, para assim se tenha uma 456 

media de visitas ao CRCAP. 457 

Jonatas Lima de Oliveira se retirou da reunião. 458 

GAB/SEMFI/PMM. A Presidente colocou a apreciação o Ofício nº 459 

GAB/SEMFI/PMM, o qual solicita a indicação de representantes pa460 

Municipal de Recursos Fiscais da Prefeitura Municipal de Macapá, para mandato de 461 

dois anos, o qual o CRCAP tem disponível uma representatividade. Foi aberto prazo de 462 
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da pandemia. A Presidente ressaltou que toda tomada de decisão está e estará 

amparada em lei e que o processo do TI tem que ser uma prioridade

Lucélia Araújo Quaresma voltou a ressaltar da importância da interação entre os 

Conselheiros, há uma centralização e falta diálogo para resolver as situações,

que no seu entendimento não é preciso projeto para publicidade, se deve acompanhar 

a real necessidade do profissional, deve haver publicidade dos atos entre os 

Conselheiros, apoio ao profissional, pois a Presidente é criticada perante a classe e 

conseqüentemente o Conselho e todos que fazem parte, a Conselheira L

Quaresma ressaltou que a união levará que o dialogo interno funcione, ressaltou que o 

a cada questionamento, tenha um posicionamento 

atitudes, decisão sejam claras e propõe como 

corre, união da classe, desburocratização e tentar trabalhar, pois o 

profissional no momento esta descontente com o CRCAP. A Presidente ressaltou que 

cumpri atentamente o que a lei ressalta e que enquanto instituição irá cumprir a lei e 

Presidentes que eles tem total liberdade para 

disponível, que não tenham vergonha de fala, questionar, perguntar e 

apresenta seu posicionamento, ressaltou que o seu compromisso é com a classe 

selheiro Paulo Arthur Silva do Nascimento ressaltou que o Conselho é 

fiscalizado pelo TCU, que o Conselho de Contabilidade do Amapá sempre esteve de 

portas abertas a qualquer profissional e a sociedade em geral, as informações são 

disponíveis no site, mas o profissional não procura o CRC, não acessa o site, mas 

reclama, ressaltou que no seu entendimento o profissional precisa fazer sua parte e 

colocou como sugestão a criação de um livro de presença, para assim se tenha uma 

media de visitas ao CRCAP. O Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional Albert 

Jonatas Lima de Oliveira se retirou da reunião. Ofício nº 0454/2020 

A Presidente colocou a apreciação o Ofício nº 

, o qual solicita a indicação de representantes pa

Municipal de Recursos Fiscais da Prefeitura Municipal de Macapá, para mandato de 

dois anos, o qual o CRCAP tem disponível uma representatividade. Foi aberto prazo de 
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da pandemia. A Presidente ressaltou que toda tomada de decisão está e estará 

ma prioridade. A Conselheira 

da importância da interação entre os 

logo para resolver as situações, ressaltou 

dade, se deve acompanhar 

a real necessidade do profissional, deve haver publicidade dos atos entre os 

, pois a Presidente é criticada perante a classe e 

todos que fazem parte, a Conselheira Lucélia Araújo 

funcione, ressaltou que o 

um posicionamento quanto for 

como medidas a interação 

corre, união da classe, desburocratização e tentar trabalhar, pois o 

A Presidente ressaltou que 

cumpri atentamente o que a lei ressalta e que enquanto instituição irá cumprir a lei e 

Presidentes que eles tem total liberdade para procurá-la, para 

que não tenham vergonha de fala, questionar, perguntar e 

ressaltou que o seu compromisso é com a classe 

selheiro Paulo Arthur Silva do Nascimento ressaltou que o Conselho é 

fiscalizado pelo TCU, que o Conselho de Contabilidade do Amapá sempre esteve de 

portas abertas a qualquer profissional e a sociedade em geral, as informações são 

o profissional não procura o CRC, não acessa o site, mas 

reclama, ressaltou que no seu entendimento o profissional precisa fazer sua parte e 

colocou como sugestão a criação de um livro de presença, para assim se tenha uma 

Presidente de Desenvolvimento Profissional Albert 

Ofício nº 0454/2020 – 

A Presidente colocou a apreciação o Ofício nº 0454/2020 – 

, o qual solicita a indicação de representantes para o Conselho 

Municipal de Recursos Fiscais da Prefeitura Municipal de Macapá, para mandato de 

dois anos, o qual o CRCAP tem disponível uma representatividade. Foi aberto prazo de 
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dez minutos para que os interessados possam 463 

representatividade. Os Conselheiros e Contadores Alberto dos Santos Tavares e Lielbe 464 

Araújo da Silva colocaram seus nomes a disposição para serem apreciados e votados. 465 

Posteriormente se perguntou se alguém gostaria de indicar o nome de algum 466 

profissional registrado no CRCAP para concorrer ao pleito, mas não houve 467 

manifestação. Em seguida, 468 

Conselheiros aptos a votar, 469 

Silva, 04 (quatro) votos, 470 

Quaresma, Paulo Arthur Silva do Nascimento e o seu próprio voto. Alberto dos Santos 471 

Tavares, 02 (dois) votos472 

próprio voto. Em conseqüência, ficou473 

Conselho Regional de Contabilidade  do Amapá no Conselho Municipal de Recursos 474 

Fiscais da Prefeitura Municipal de Macapá: efetivo: Contador Lielbe Araújo da Silva. 475 

Suplente: Contador Alberto dos Santos Tavares.476 

Presidente disponibilizou a palavra477 

havendo a tratar, a Presidente 478 

e cinco minutos, da qual eu, 479 

esta ata que após lida e aprovada será assinada por mim, 480 

Conselheiros presentes. 481 

482 

 
 
 
 

Tanúbia Neuza de Oliveira Barbosa
   Presidente do CRCAP

 
 

 
 
 

        Lielbe Araújo da Silva
Vice-Presidente de Controle Interno
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minutos para que os interessados possam indicar seus nome

Os Conselheiros e Contadores Alberto dos Santos Tavares e Lielbe 

Araújo da Silva colocaram seus nomes a disposição para serem apreciados e votados. 

se perguntou se alguém gostaria de indicar o nome de algum 

al registrado no CRCAP para concorrer ao pleito, mas não houve 

Em seguida, iniciou-se a votação, sendo que foram 06 (seis) 

Conselheiros aptos a votar, ficando o resultado da seguinte maneira: 

, 04 (quatro) votos, dos Conselheiros: Izolda de Sousa Barbosa, Lucélia Araújo 

Quaresma, Paulo Arthur Silva do Nascimento e o seu próprio voto. Alberto dos Santos 

) votos, da Presidente Tanúbia Neuza de Oliveira Barbosa e o seu 

Em conseqüência, ficou assim indicações para representação do 

Conselho Regional de Contabilidade  do Amapá no Conselho Municipal de Recursos 

Fiscais da Prefeitura Municipal de Macapá: efetivo: Contador Lielbe Araújo da Silva. 

Suplente: Contador Alberto dos Santos Tavares.     V – 

disponibilizou a palavra, entretanto, não houve manifestação

Presidente declarou encerrada a reunião às dezessete horas e vinte 

da qual eu, Gisleangela Santos Silva, secretariei a reunião e lavrarei 

esta ata que após lida e aprovada será assinada por mim, pela

 

Macapá/AP, 

Tanúbia Neuza de Oliveira Barbosa 
Presidente do CRCAP 

Araújo da Silva 
Controle Interno 

 
 
 
 

Izolda de Sousa Barbosa
Vice-Presidente 

 
 
 
 
 

Alberto dos Santos Tavares
Vice-Presidente de Fiscalização e 

                      Ética e Disciplina
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nomes para concorrem a 

Os Conselheiros e Contadores Alberto dos Santos Tavares e Lielbe 

Araújo da Silva colocaram seus nomes a disposição para serem apreciados e votados. 

se perguntou se alguém gostaria de indicar o nome de algum 

al registrado no CRCAP para concorrer ao pleito, mas não houve 

, sendo que foram 06 (seis) 

ficando o resultado da seguinte maneira: Lielbe Araújo da 

Conselheiros: Izolda de Sousa Barbosa, Lucélia Araújo 

Quaresma, Paulo Arthur Silva do Nascimento e o seu próprio voto. Alberto dos Santos 

, da Presidente Tanúbia Neuza de Oliveira Barbosa e o seu 

indicações para representação do 

Conselho Regional de Contabilidade  do Amapá no Conselho Municipal de Recursos 

Fiscais da Prefeitura Municipal de Macapá: efetivo: Contador Lielbe Araújo da Silva. 

 PALAVRA LIVRE: A 

, entretanto, não houve manifestação. Nada mais 

dezessete horas e vinte 

, secretariei a reunião e lavrarei 

pela Presidente e pelos 

Macapá/AP, 28 de maio de 2020. 

Izolda de Sousa Barbosa 
Presidente Administrativo 

dos Santos Tavares 
Presidente de Fiscalização e  

Ética e Disciplina 
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         Nair Mota Dias 
Vice-Presidente de Registro
 
 
 
 
 
Lucélia Araújo Quaresma
           Conselheira 
           Contadora 
 
 
 
 
Silvio Cesár Lima Martins
           Conselheiro 
            Contadora 
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Registro 

Lucélia Araújo Quaresma 

 
 
 
 
    Albert Jonatas Lima de Oliveira
Vice-Presidente de Desenvolvimento 
                        Profissional

 
 
 

Paulo Arthur da Silva Nascimento
Conselheiro

            Técnico em Contabilidade

Silvio Cesár Lima Martins 
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Albert Jonatas Lima de Oliveira 
Desenvolvimento  

Profissional 
 

Paulo Arthur da Silva Nascimento 
Conselheiro 

Técnico em Contabilidade 


