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CRC  Notícias
CRCPE realizou diversos eventos em 
homenagem ao Dia do Contabilista

Uma das figuras mais emblemáticas 
da contabilidade brasileira, o 
senador pernambucano, João 
Lyra, instituiu em 25 de abril de 
1926, o “Dia do Contabilista”, 
ocasião em que proferiu discurso 
que enalteceu toda a classe 
contábil. Para dar segmento às 
comemorações dedicadas ao 
profissional contábil, o Conselho 

Regional de Contabilidade de 
Pernambuco (CRCPE) costuma 
organizar no mês de abril diversas 
ações entre palestras e atividades 
voltadas para a saúde e bem-estar 
dos participantes.

Palestra Magna 

A noite de 26 de abril foi de grandes 
emoções para os profissionais 

da contabilidade que foram 
homenageados pelo CRCPE, com 
uma ‘Palestra Magna’ ministrada 
no JCPM Trade Center S.A., pelo 
empresário João Carlos Paes 
Mendonça (fundador do Grupo 
JCPM).

Em seu discurso de abertura, o 
presidente do CRCPE, contador 
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Matéria de capa

José Campos, parabenizou os 
contadores e destacou a importância 
do trabalho contábil para o Brasil, 
bem como a transparência da gestão 
pública e empresarial. “A profissão 
completa 70 anos em Pernambuco 
e temos hoje 15.230 contadores no 
estado, que marcam presença na 
atividade econômica e social do País, 
contribuindo com a melhor eficiência 
na gestão”.

Com formação em contabilidade e 
em administração, João Carlos Paes 
Mendonça falou sobre a importância 
do profissional contábil para as 
empresas. De acordo com ele, o 
empreendedor precisa entender de 
contabilidade. “Aos 17 anos eu já 
realizava encerramento de balanço 

junto ao contador da empresa do 
meu pai”, declarou.

Além de Campos, estiveram 
presentes à mesa de honra, o diretor 

da FENACON, Geraldo Queirós; o 
presidente do SESCAP-PE, Albérico 
de Morais; e a diretora de Eventos da 
FENACON, Alba Rosa Nunes Ananias.

Galeria de ex-presidentes - A inauguração 
de mais um quadro para compor a galeria de ex-
presidentes do CRCPE foi um dos momentos mais 
emocionantes da noite. O contador Geraldo de Paula 
Batista Filho (presidente na gestão 2014-2015), atual 
conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), agradeceu a homenagem e falou sobre “o orgulho 
de ter prestado serviços a uma instituição íntegra e de 
também ter fortalecido laços com excelentes colegas 
de profissão”.

Medalha Mérito Contábil - Outra ocasião 
marcante foi a entrega da Medalha Mérito Contábil 
Luiz Pessoa da Silva ao contador Bartholomeu Moraes 
Vasconcellos Filho. 

Símbolo de integridade e reverência à ética, a 
honraria consisti em condecorar profissionais da 
contabilidade que, por suas qualidades, tenham se 
destacado ou prestado relevantes serviços em prol 
da contabilidade pernambucana.
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Matéria de capa

Em sua terceira edição, a Caminhada 
Contabilista aconteceu na manhã do 
dia 30 de abril, pelas ruas do Recife 
Antigo. Realizado pelo CRCPE, o 
evento fez a alegria de cerca de mil 
participantes, entre profissionais da 
contabilidade de todas as idades 

Como marca registrada da Caminhada 
do CRCPE, o investimento solidário 
foi mais uma iniciativa de sucesso. 
Aproximadamente uma tonelada 
de alimentos não perecíveis foram 
arrecadados, além de 226 pacotes de 
fraldas geriátricas. 

Os donativos foram destinados ao 
Abrigo São Francisco, em Vitória de 
Santo Antão, e ao banco de alimentos 
do SESC Santo Amaro.

Para o presidente do Conselho, o 
evento proporcionou momentos 
de interação e busca pela melhor  
qualidade de vida. “ É mais uma forma 
de aproximar os profissionais e de 
atestar que o CRCPE se preocupa com 
a saúde e bem-estar dos contabilistas 
pernambucanos”, declarou José 
Campos. 

e estudantes do curso de Ciências 
Contábeis das Instituições de Ensino 
Superior (IES). 

Ao som de um animado trio elétrico, 
os participantes se reuniram no 
Marco Zero – cartão postal da cidade 

-, para uma série de atividades 
de relaxamento, ao ar livre, com 
supervisão de profissionais da 
educação física. Profissionais da 
saúde, cedidos pelo SESC Santo 
Amaro, aferiram a pressão dos 
“atletas contabilistas”.

III Caminhada Contabilista foi um sucesso

Investimento solidário
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Visão CRCPE

Este 1º semestre foi cumprido com 
pleno sucesso. Entre os eventos 
realizados sob a nossa gestão: 
O Caduceu, Dia do Contabilista, 
Caminhada do Contabilista, 
inauguração da delegacia de 
Goiana, Rota contábil em Salgueiro 
e Serra Talhada, Seminário em 
Arcoverde, além do extenso 
programa de cursos com a Educação 
Profissional Continuada. Aproveito 
para parabenizar toda a equipe do 
CRCPE (colaboradores, conselheiros, 
delegados e representantes) que 
trabalharam incansavelmente 
para que tudo saísse de acordo 
com o planejado, superando as 
expectativas. 

Mas o trabalho continua e já estamos 
encarando um novo e importante 
desafio: treinar os profissionais da 
contabilidade do nosso estado 
para que atuem com eficiência na 
prestação das contas eleitorais de 
2016. Uma ação do Sistema CFC/
CRCs que pretende atualizar os 
mais de 530 mil contabilistas deste 
país, para que sejam efetivos no 
combate à corrupção nas eleições, 
uma vez que mais de 146 milhões 
de eleitores registrados junto ao 
TSE irão às urnas, no dia 02/10, para 
escolher prefeitos e vereadores.

O CRCPE estará atento, atuando na 
fiscalização destas prestações de 
contas de forma impecável, limpa 
e transparente, e desta forma, 
contribuindo significativamente 
para uma sociedade mais justa e 
solidária.

 

José Gonçalves Campos Filho, 
Presidente do CRCPE

Editorial

CRC promove

CFC divulga orientações sobre o novo 
sistema de emissão de DECORE

AGENDA CRCPE 

A implementação do novo sistema 
eletrônico para a emissão da Declaração 
Comprobatória de Percepção de 
Rendimentos (Decore) iniciou em 16 
de maio. Para auxiliar os profissionais 
na emissão do documento, o Conselho 
Federal de Contabilidade elaborou um 
manual com orientações detalhadas 
sobre o novo sistema. 

Consulte o manual 

Confira a programação* dos principais cursos, palestras e eventos e demais 
realizações do CRCPE para os próximos meses:  

*Programação sujeita a alteração.

Recife Nbc tg 16(r1) - estoques e nbc tg 17 - 
contratos de construção 22/jul Umbelina Lagioia

Diversas 
cidades Prestação de contas eleitorais 2016 Programação 

na pág. 8 Rodrigo  Moraes

Recife Encontro dos jovens contabilistas e 
comissão estudantil 30/jul

Evelina Kameoka

Wilson Aquino

Umbelina Lagioia

Recife Simples nacional 02/ago Deborah Barros

Recife
Nbc tg 18(r1) - investimento em coligada e 
em controlada / nbc tg 15(r3) - combinação 
de negócios

05/ago Umbelina Lagioia

Petrolina Prestação de contas eleitorais 2016 06/ago Rodrigo  Moraes

Afogados 
da 

Ingazeira
Inauguração da representação do CRCPE 15/ago

Recife Mesa Redonda prefeitura de jaboatão / 
CRCPE / SESCAP-PE 16/ago Diversos 

Recife Nbc tg 36(r2) - demonstrações consolidadas 19/ago Umbelina Lagioia

Recife 16º Exame de Qualificação Técnica - qtg 22/ago

Recife 16º Exame de Qualificação Técnica - cvm 23/ago

Recife 16º Exame de Qualificação Técnica - bcb 24/ago

Recife 16º Exame de Qualificação Técnica - susep 25/ago

Palmares Lucro Real 26/ago Ana Karina

Araripina Nbc tg 03 (r2) / nbc tg 26 (r2) 27/ago Umbelina Lagioia

Recife Substituição tributária do icms 01/set Deborah Barros

Recife Nbc tg 38(r3) - instrumentos financeiros: 
reconhecimento e mensuração 16/set Umbelina Lagioia
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Cobertura fotográfica da Semana Contabilista

Delegação de Palmares.

Coordenadores das IES marcaram presença

CRCPE homenageia o empresário Paes Mendonça.

Da esq. para a dir.: Geraldo Queirós (diretor da FENACON); Albérico de Morais (pres. do SESCAP-PE); José Campos 
(pres. do CRCPE); Paes Mendonça (empresário do Grupo JCPM) e Alba Nunes (dir. de Eventos da FENACON).

Diretora de Eventos da FENACON , 
presidente e conselheiros do CRCPE.

Da esq. para a dir.: Geraldo Queirós; Dorgivânia Barbará; José 
Campos; Bartholomeu Filho e Carlos Alberto de Miranda.
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O CRCPE realizou a segunda edição 
do Seminário de Profissionais, 
Empresários e Estudantes de 
Contabilidade. O evento, que contou 
com a presença do presidente José 
Campos, aconteceu no dia 21 de maio 
na Câmara dos Dirigentes Lojistas 
(CDL) do município de Arcoverde 
e movimentou a classe contábil 
daquela região. 

II Seminário aconteceu em Arcoverde com 
investimento solidário

Realizações CRCPE

Empossada a nova 
representante 
do Conselho em 
Petrolândia 

CRCPE homenageia 
representantes do 
Conselho 

O presidente José Campos deu posse 
a nova representante do Conselho 
no município de Petrolândia, Vanusia 
Luciete da Silva Santos. Ela também 
responderá pelos municípios de Belém 
de São Francisco, Floresta, Itacuruba, 
Itapetim, Jatobá e Tacaratu. 

Maria do Carmo e Eliane Maria Alves 
Ribeiro e Silva foram homenageadas 
pelos relevantes serviços prestados 
em benefício da classe contábil 
pernambucana, quando exerceram  
função de delegadas de Arcoverde e 
Serra Talhada, respectivamente.
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Encontro dos Jovens Contabilistas 
acontece no dia 30/07

Para instruir os profissionais da 
contabilidade sobre os aspectos 
essenciais que envolvem a gestão de 
recursos financeiros nas campanhas 
eleitorais e sua correta prestação de 
contas, o CRCPE estará realizando 
o curso “Arrecadação e Gastos de 
Campanha e Prestação de Contas 
Eleitorais”, com os palestrantes 
Rodrigo Morais e Ronaldo Pontes.

Os palestrantes participaram como 
analistas da COECE nas Eleições 2014. 

Rodrigo Morais é especialista em 
Direito Eleitoral e em Planejamento 
tributário. Já Ronaldo Pontes é 
servidor do TRE-PE. Dos assuntos a 
serem abordados estão: limites de 
gastos; recibos eleitorais; contas 
bancárias; gastos eleitorais; sobras 
de campanha; prestação de contas 
parcial de campanha; de contas 
simplificada; análise e julgamento 
das contas de campanha; sistema de 
prestação de contas eleitorais (SPCE-
Cadastro), entre outros. 

Realizações CRCPE

CRCPE se prepara para capacitar profissionais 
para atuarem nas Eleições 2016

Venha fazer parte de um evento 
que reunirá jovens estudantes 
contabilistas e profissionais para 
um evento repleto de informação, 
conhecimento e troca de ideias. O 
Encontro dos Jovens Contabilistas e 
Integração Estudantil acontecerá no 
dia 30 de julho. 

Mais informações: www.crcpe.org.br. 

Confira a programação:

LIMOEIRO

CIDADE INSCRIÇÕES ATÉ DATA LOCAL

11 DE JULHO 21 DE JULHO FACAL – AV. JERÔNIMO HERACLIO, 81 - CENTRO

UNOPAR – Rua Major Rufino, 1119 – N. S. Graças

ACP – Rua da Aurora, 976 - Centro

FACAPE – Campus Universitário s/n – Vila Eduardo

CRCPE – Rua do Sossego, 693 – Santo Amaro

ARCOVERDE 13 DE JULHO 23 DE JULHO AESA : Rua Gumercindo Cavalcanti, 420  
São Cristóvão.

SUB SEDE – Rua Dr José Rogoberto de 
Barros Santos, 49 - Divinópolis

SALGUEIRO 15 DE JULHO 25 DE JULHO

CARUARU 17 DE JULHO 27 DE JULHO

PALMARES 19 DE JULHO 29 DE JULHO

PETROLINA

RECIFE

28 DE JULHO

-

06 DE AGOSTO

11 DE AGOSTO
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Notícias CRC

O presidente José Campos participou 
como debatedor da palestra “A 
importância das Entidades Contábeis 
em prol da Sociedade e Segmentos”, 
na abertura da Semana do Contabilista 
da SOPECE, realizada em 20 de abril.

Entre os debatedores, o contador 
Geraldo Queirós (diretor da FENACON 
e presidente da ASSCONTA) e 
o contador Albérico de Morais 
(presidente do SESCAP-PE), marcaram 
presença.

O evento foi realizado no auditório da 
SOPECE e contou com a participação 
de estudantes do curso de Ciências 
Contábeis da Faculdade de Ciências 
Humanas de Pernambuco.

Presidente do CRCPE participa da abertura da 
Semana do Contabilista da SOPECE

Na manhã de 11 de maio o presidente 
do CRCPE, contador José Campos, 
participou da inauguração do “Núcleo 
de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) ” da 
Faculdade Nova Roma. O projeto da 
Receita Federal do Brasil, em parceria 
com a entidade de ensino, irá oferecer 
nas dependências da faculdade, 
suporte contábil e fiscal gratuito à 
população de baixa renda.

Micro e pequenas empresas também 
serão atendidas. E o NAF, que terá 

auditores da RFB como instrutores, 
também funcionará como um centro 
de aprendizagem para os alunos, 
promovendo discussões, criação 
de palestras, grupos de estudos e 
treinamentos.

O CRCPE, através do presidente José 
Campos, ofereceu total apoio ao novo 
projeto e ressaltou a importância 
das práticas contábeis para os 
estudantes de contabilidade - futuros 
profissionais da área.

NAF: CRCPE 
marca presença 
em inauguração 

CRCPE na mídia
Na manhã do dia 25 de abril o 
presidente do CRCPE, José Campos, 
concedeu uma entrevista, ao vivo, 
ao apresentador do Bom Dia PE, 
da Rede Globo Nordeste, Pedro 
Lins, esclarecendo as dúvidas dos 
contribuintes sobre como realizar 
corretamente a declaração do 

Imposto de Renda Pessoa Física 
(IRPF) de 2016. Durante a entrevista, 
ocorrida no Dia do Contabilista, José  
Campos aproveitou a oportunidade 
e parabenizou todos os profissionais 
da contabilidade do estado de 
Pernambuco. 
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Os conselheiros do Conselho Regional 
de Contabilidade de Pernambuco 
(CRCPE) participaram, na manhã do 
dia 10 de maio, de uma importante 
capacitação, que teve como objetivo 
padronizar o julgamento de processos 
das Câmaras de Fiscalização do 
Sistema CFC/CRCs.

O coordenador adjunto da Câmara de 
Fiscalização Ética e Disciplina do CFC, 
José Cleber Fontineles, ministrou a 
palestra para o Regional Pernambuco. 

CRCPE 
participa de 
evento sobre o 
Terceiro Setor

Na tarde de 6 de abril, o presidente do 
Conselho, José Campos, participou do 
Encontro do Terceiro Setor, realizado 
pela Academia Pernambucana de 
Ciências Contábeis (APECICON). O 
evento – primeiro sob a gestão do seu 
presidente, Francisco de Assis Galvão 
Pinho - ocorreu na sede do CRCPE. 

Na ocasião, as palestras foram 
ministradas pelos acadêmicos, 
Severino Vicente, Álvaro Andrade 
e João Lopes Cruz. Eles estão entre 
os autores do livro “Manual de 
Procedimentos para o Terceiro Setor”, 
do CFC/FBC.

CFC realiza capacitação no Regional Pernambuco

A Assembleia Legislativa do Estado 
de Pernambuco (ALEPE) realizou, na 
manhã de 7 de junho, uma importante 
audiência pública, cujo tema gerou 
significativo debate sobre as políticas 
públicas para as micro e pequenas 
empresas de Pernambuco. 

O CRCPE foi uma das entidades que 
marcou presença no significativo 
evento, representado pela vice-
presidente de Administração e 

Finanças, contadora Maria Dorgivânia 
Barbará. 

Lideranças contábeis também 
estiveram presentes, entre elas, 
a diretora de Eventos e Social da 
FENACON, Alba Rosa Nunes Ananias; 
o presidente do SESCAP-PE, Albérico 
de Morais, que foi um dos convidados 
a falar em defesa dos empresários; 
além de deputados estaduais e 
empresários pernambucanos.

Conselho participa de audiência pública na ALEPE
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“O CRCPE e o mercado de trabalho” 
foi tema de palestra ministrada pelo 
presidente do Conselho, José Campos, 
para os alunos de duas Instituições de 
Ensino Superior (IES) de Pernambuco. 
Os eventos ocorreram nas noites de 
3 e 4 de maio, com os estudantes 
do curso de Ciências Contábeis da 
Faculdade Santa Emília/Joaquim 

Nabuco – unidade Olinda, e com os 
alunos da Faculdade Boa Viagem 
(FBV), respectivamente. 

Na FASE, José Campos explicou o 
papel do Conselho Regional como 
entidade fiscalizadora da profissão 
contábil e protetora da sociedade em 
geral. As oportunidades e exigências 

no mercado de trabalho, bem como a 
importância da constante atualização 
na área contábil, também foram 
assuntos explanados pelo presidente 
do CRCPE, durante palestra na 
FBV para um auditório lotado de 
estudantes. Os conselheiros Roberto 
Nascimento e Geraldo Braga, também 
participaram do momento. 

Notícias CRC

O vice-presidente da câmara técnica 
do CRCPE, contador Claudio Lippi, 
que também é representante do 
CFC no Comitê de Orientação para 
Divulgação de Informações ao 
Mercado (CODIM), participou no dia 9 
de junho, do lançamento do Parecer 
de Orientação n.20 – que trata de 
Ativos Intangíveis, elaborado pelo 
CODIM. 

Ainda em São Paulo, o contador 
Claudio Lino Lippi participou 
da 6ª Conferência Brasileira de 
Contabilidade e Auditoria, realizada 
nos dias 13 e 14 de junho, no Theatro 

Vice-presidente do CRCPE participa de eventos em SP

CRCPE 
ministrou 
palestras para 
alunos de IES 

Net, em São Paulo. Lippi aproveitou 
a presença do vice-presidente da 
Câmara Técnica do CFC, Zulmir Breda, 
para alinhar assuntos relacionados às 
Câmara Técnica, federal e regional.  

entre os presentes, o presidente da 2ª 
Seção Regional do IBRACON, Marcelo 
Galvão Guerra.

Presidente José Campos conduziu reunião no CRCPE 

No mês de maio o presidente do 
Conselho, contador José Campos, 
realizou uma reunião na sede do 

CRCPE, em Recife. A comissão da 
construção da nova sede também 
esteve presente, assim como o 

arquiteto do CFC responsável pelo 
projeto, o senhor Paulo Régis.
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A noite de 9 de junho vai ficar marcada 
pelo reconhecimento da importância 
da classe contábil pernambucana, 
ao ser escolhida para receber uma 
honraria do grupo Ser Educacional, 
durante o IV Fórum Brasileiro de 
Contabilidade. O grande evento 
reuniu no Centro de Convenções de 
Olinda, representantes de instituições 
de Ensino Superior e personalidades 
nacionais e internacionais, bastante 
significativas nas suas áreas de 
atuação.

O representante do CRCPE, 
contador José Campos, 
recebeu das mãos do 
presidente do grupo Ser 
Educacional, José Janguie 
Diniz, a “Comenda Maurício 
de Nassau” – concedida a 
instituições e personalidades 
que, por suas qualidades, 
tenham se distinguido no 
campo educacional ou 
prestado relevantes serviços 
na sua área de atuação.

O presidente Campos ainda abriu 
os trabalhos do dia 10, discursando 
para estudantes e profissionais da 
contabilidade. Na ocasião, o contador 
reforçou a importância do ofício que 
os contabilistas empenham com tanto 
afinco e dedicação. “Somos peças 
estratégicas e fundamentais para a 
construção de um mundo empresarial 
forte, organizado, dinâmico e atento 
às demandas sociais, ambientais 

e econômicas, pois em toda e 
qualquer atividade, se faz necessária 
a participação do profissional da 
contabilidade”, concluiu.

Também estiveram presentes ao 
evento os vice-presidentes, Jorge Luiz 
de Souza (Fiscalização) e Francisco 
de Assis Galvão (Desenvolvimento 
Profissional). 

José Campos recebe Comenda Maurício de Nassau 

Francisco José (jornalista) e José Campos (CRCPE). Presidente (centro) acompanhado dos vice-presidentes do 
CRCPE, Francisco Galvão (DDP) e Jorge Luiz (Fiscalização).
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Na última semana de junho, o 
presidente do CRCPE, contador 
José Campos, participou de várias 
atividades na sede do CFC, em 
Brasília-DF. O Seminário Nacional 
de Qualificação de Multiplicadores, 

abordou o tema “Financiamento de 
campanha e Prestação de Contas de 
Candidatos e Partidos Políticos para a 
Eleição 2016” - fruto de uma parceria 
entre o CFC e o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

Livro - Disponí-
vel gratuitamen-
te somente na 
versão digital, o 
livro apresenta 
as orientações 
aos profissionais 
da contabilida-
de e candidatos 
para as Eleições 

2016 – em que aproximadamente 
600 mil candidatos concorrerão aos 
cargos do Legislativo e do Executivo 
municipal nas 5.570 cidades brasilei-

ras –, com explanação prática da Lei 
nº 9.504/97 e Lei nº 13.165/15 e suas 
resoluções para que não tenham as 
prestações de contas eleitorais desa-
provadas.

Os autores do livro são Décio Vicente 
Galdino Cardin, Irene Silva Oliveira, 
Joaquim de Alencar Bezerra Filho, 
Maria Constança Carneiro Galvão, 
Regina Célia Nascimento Vilanova, 
José Corsino Raposo Castelo Branco, 
Alexandre Di Pietra, Elson Amorim 
Simões, Amilton Augusto Kufa, 

Anderson Pomini, Carlos Eduardo 
Valéo, Alexandre Rollo e Leonardo 
Freire.

Sistema CFC/CRCs se reúne em Brasília

O lançamento do livro “Contabilidade 
Eleitoral – Aspectos Contábeis e 
Jurídicos das Prestações de Contas 
Eleitorais de 2016”, aconteceu na 
abertura do Seminário Nacional de 
Qualificação de Multiplicadores.

Sistema CFC/CRCs

fotografe o QR code abaixo e 
acesse  o livro digital

CRCPE visita a Associação de Registradores de PE
No dia 8 de junho o presidente do 
CRCPE, contador José Campos, foi 
recebido pelo representante da 
Associação dos Notários e Registradores 
de Pernambuco (ANOREG-PE), Luiz 
Gerald, na sede da própria Associação, 
localizada no bairro de Santo Antônio, 
em Recife – PE.

O encontro teve como principal objetivo 
debater a cobrança eletrônica em 
cartório dos profissionais em débitos 
com o Conselho.
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Rota Contábil em Salgueiro e Serra Talhada  

Comissão do PVCC Nacional se reuniu em Brasília

No dia 31 de março a comitiva do 
CRCPE aportou na cidade de Salgueiro 
para a realização de mais um Rota 
Contábil. As atividades começaram 
logo pela manhã com entrevistas em 
rádios. Em seguida, o presidente do 
Conselho, José Campos, visitou as 
entidades locais e órgãos públicos, 
entre eles: JUCEPE; RFB, e SEFAZ. A 
comitiva também foi recepcionada 
pelo prefeito da cidade de Salgueiro, 
Marcones Libório de Sá, e pelo 

secretário de Finanças do município, 
João Gomes dos Santos.

Na mesma noite a comitiva seguiu 
para a cidade de Serra Talhada, 
onde realizou uma palestra para 
os estudantes da Faculdade de 
Integração do Sertão (FIS), sobre 
as “Funcionalidades do Conselho 
Regional de Contabilidade e o 
Mercado de Trabalho”. As atividades 
continuaram no dia seguinte, 01/04, 

com entrevista ao blog ‘Farol de 
Notícias’. 

As entidades e órgãos públicos do 
município também receberam a visita 
dos representantes do CRCPE e uma 
palestra sobre o “Simples Nacional”, 
no auditório da Casa Paroquial, 
encerrou a programação do projeto 
nessa cidade. 

A Comissão Gestora Nacional e 
os coordenadores regionais do 
Programa de Voluntariado da Classe 
Contábil (PVCC) reuniram-se no 
Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), em Brasília (DF), nos dias 14 
e 15 de junho, para capacitação 
acerca da Rede Observatório Social 
do Brasil e para discutirem o papel 
dos coordenadores estaduais do 
PVCC na condução do processo 
nos estados. A representante do 
PVCC do CRCPE, conselheira Joana 
Dark, esteve entre os participantes.



ABR - MAI - JUN 2016

15

Com a palavra, o vice-presidente:

Controle Interno em Foco

Dentre as nossas atribuições, a de 
acompanhamento orçamentário vem 
sendo de grande importância, devido 
ao grave cenário econômico-financeiro 
pelo qual passa o país e, por conseguinte 

as instituições públicas e privadas. Nós que fazemos esse 
acompanhamento, juntamente com o presidente José 
Campos e aprovado por todo o Conselho Diretor, resolvemos 
revisar, com foco na austeridade dos gastos e maximização 
das receitas, o orçamento de 2016, em todos os seus termos e 
já trabalharmos a previsão orçamentária para 2017.

Roberto 
Vieira do Nascimento  
Vice-presidente de Controle Interno 

Fiscalização em Foco

As câmaras têm como objetivo a 
fiscalização da profissão contábil, zelando 
pela ética profissional, defesa da categoria 
e da sociedade. Em 2016, através do Rota 
Contábil, evento de interiorização do CRCPE, 

e em palestras nas IES, houve apresentação das atividades e 
objetivos da fiscalização aos profissionais presentes ao evento, 
com informação das principais infrações cometidas. 

Jorge Luiz de Souza
Vice-presidente de Fiscalização 

Registro em Foco

Josemi Sidney Barbosa Vieira 
Vice-presidente de Registro 

A Câmara de Registro do CRCPE vem se 
concentrando em orientar futuros profis-
sionais e recém-formados (através de pa-
lestras realizadas nas IES) a participarem 
do Exame de Suficiência - que é realizado 

pelo CFC em duas edições, sempre nos meses de março e 
setembro de cada ano. Aproveito para lembrar que as inscri-
ções para o 2º Exame estão abertas até o dia 04/08/16. Tam-
bém orientamos os candidatos já aprovados a prosseguirem 
com os devidos registros cadastrais junto ao CRCPE, dentro 
do prazo máximo de dois anos contados da publicação do 
resultado do exame no DOU. A entrega de Carteira de Iden-
tidade Profissional é outra importante atividade que dare-
mos segmento em Recife e demais municípios do Estado.

DDP em Foco

Com um número recorde de 3.238 
participantes, em 62 cursos e palestras 
no 1º semestre de 2016, representando 
uma média de 10 atividades por mês e 

participação de 53 profissionais e estudantes, por evento. Esses 
dados ratificam o empenho deste setor do CRCPE, sempre 
atento às alterações que possam atingir a classe contábil. A 
Câmara de Desenvolvimento Profissional vem cumprindo 
o seu plano de ação com a participação das IES, através de 
seus coordenadores e instrutores, na realização de cursos, 
palestras e debates. Desta forma, estamos proporcionando 
aos profissionais e alunos o que lhes é mais importante: o 
conhecimento. Vale lembrar que a NBC PG 12 determina 
que os profissionais devem cumprir pontuação mediante à 
Educação Profissional Continuada.

Francisco de Assis Galvão
Barreto Pinho
Vice-presidente de Desenvolvimento 
Profissional

Administração e Finanças em Foco 

Maria Dorgivânia Arraes Barbará
Vice-presidente de Administração 
e Finanças

A vice-presidência de Administração e Finan-
ças acompanha a execução do Planejamento 
Estratégico aprovado pelo presidente José 
Campos e Conselho Diretor, alinhado ao Or-
çamento para 2016. Ao lado da Câmara de 

Controle Interno e Grupos de Trabalhos planeja o redirecionamento 
dessas ações, visando à otimização dos recursos do CRCPE, redefinin-
do e revisando algumas metas de acordo com o cenário econômico-
-financeiro brasileiro, de curto e longo prazo. Nesse 1º semestre de 
2016, foi realizada com sucesso a análise do desempenho das Sub-
sedes, Delegacias e Representações do nosso Conselho; e,  junto ao 
presidente José Campos, acompanhou o projeto da construção da 
nova sede, bem como os eventos: Rota Contábil, Seminários, Fóruns 
e demais projetos por ele conduzidos.

Câmara Técnica em Foco

Claudio Lino Lippi 
Vice-presidente da Câmara Técnica 

A Câmara Técnica tem como um de seus 
objetivos auxiliar as demais câmaras do 
CRCPE em suas necessidades inerentes aos 
aspectos técnicos, além de efetuar revisão 
minuciosa de todos os documentos, 

atas e publicações emitidos pelo CRCPE. Em junho de 2016, 
foi realizada uma reunião com o vice-presidente da Câmara 
Técnica do CFC, Zulmir Breda, onde entre outros assuntos, 
foi definido como operar em conjunto com o CFC, visando 
atender as demandas técnicas da categoria. Neste sentido, 
ocorre a participação efetiva no Comitê de Orientação para 
Divulgação de Informações ao Mercado (CODIM), onde somos 
um dos representantes do CFC. 

CRC e Setores
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Com as mudanças no 
processo eleitoral de 2016, 
quanto tempo os partidos 
terão para prestar contas 
das campanhas? (Pergunta 

formulada por internauta que não se identificou) 

Durante o processo eleitoral, os partidos 
terão que informar suas movimentações 
financeiras a cada 72 horas.  (Fonte: TSE)

Acompanhe as atividades do CRCPE pelo 
Facebook e Twitter.

      Facebook: /crcpernambuco
      Twitter: @CRC_Pernambuco

Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco
Presidente José Gonçalves Campos Filho

Vice-Presidentes
Administração e Finanças: Maria Dorgivânia 
Arraes Barbará
Controle Interno:  Roberto Vieira do Nascimento
Fiscalização: Jorge Luiz de Souza
Registro: Josemi Sidney Barbosa Vieira
Desenvolvimento Profissional: Francisco de 
Assis Galvão Barreto Pinho
Câmara Técnica: Claudio Lino Lippi

Conselheiros Efetivos:

Contadores
Roberto Vieira do Nascimento
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Marcos José Campos de Alcântara
Fabio Firmino Cabral
Francisco de Assis Galvão Barreto Pinho
Jorge Luiz de Souza
Marcio Henrique Barbosa Maciel de Sousa
Gilberto Bagaiolo Contador
Claudio Lino Lippi
Rinaldo Remigio Mendes

Técnicos em Contabilidade
Maria Célia Duarte de Souza Melo
Josemi Sidney Barbosa Vieira
Milton Rafael Brayner Lins Filho
Paulo Fernando do Nascimento
Joana Dark Nascimento de Lima
Emanuel Rodrigues de Santana

Conselheiros Suplentes:

Contadores
Rodrigo Lucena de Queirós
Maria do Socorro Duarte Martins
Marco Antonio Granha
João Eudes Bezerra Filho
Eduardo Carlos Pessoa de Amorim
Maria Alciene Oliveira de Araujo
Geraldo José Moura de Almeida Braga
Fabio de Oliveira Lima
Walter Wilson Henrique de Souza
Alberto Nogueira Ferreira
Cybelle Greice Ramos Galvão de Farias
Paulo Cezar Ferreira de Souza
Érico Xavier de Morais Pinto

Técnicos em Contabilidade
Antonio Nivaldo de Almeida
Severino Vicente da Silva
Maria de Lourdes Gama Moraes
Maria do Socorro Galdino de Oliveira

andrew fastow  + heraldo pereira + mônica waldvogel 
+ clóvis de barros filho  + Augusto nardes

ELISEU MARTINS + SÉRGIO DE IUDICIBUS + HENRIQUE NEVeS E muito mais

11 a 14/9/16 • Fortaleza/Ceará

Grandes atrações
esperam por você
aqui, em Fortaleza!

Informações e incrições:

cbc.cfc.org.br


