APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DAS ATIVIDADES
REALIZADAS EM 2015 PELO GRUPO DE TRABALHO DE
ORGANIZAÇÕES CONTABEIS
DATA: 04/12/2015
LOCAL: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS
COMPOSIÇÃO DO GRUPO:
COORDENADOR: Contador Janilton Marcel de Paiva
Membros:

-Adelson Batista Magalhães Filho
-Célio Silva Neves
-Cristiana dos Santos Silva
-Deusdedit José de Campos
-Diógenes de Sousa Ferreira
-Eduardo Lara e Silva

- Elaine Guimarães
- Graziele Ferreira Pavione
- Marcos Antônio Rocha
- Otarcizio José Dutra
- Ronaldo Maciel Dutra
- Sebastião Cruvinel Fonseca
- Wander Moreira Vilela de Barros Prata

POSIÇÃO DOS ASSUNTOS TRATADOS
Reunião: 18/03/2015
Item 1: Ata Anterior;
A ata anterior foi lida, aprovada e recordamos os assuntos tratados anteriormente, inclusive dos
grupos formados para a confecção de uma cartilha:
1º Grupo) Sobre o tema: valorização dos nossos serviços, bem como das nossas obrigações para
com o fisco e nossos clientes (valorização interna);
2º Grupo) Com o tema: protocolos de entrada e saída dos documentos nas organizações
contábeis e contratos de prestação de serviços e distratos;
3º Grupo) Atualizar o site – GT de Organizações Contábeis.
Item 2: Apresentação e Esboço da Cartilha;
O grupo 1, liderado pelo Diógenes, fez comentários da importância da cartilha ser bem feita e
ressaltou que ela será em edições e a longo prazo.
Foi apresentado página por página, em que surgiram várias sugestões que ajudaram a
engrandecer o conteúdo da cartilha. Após a apresentação, foi aprovada esta primeira etapa.
Quanto ao Grupo 2, quando foi solicitado sua apresentação, o responsável informou que não
haviam sido tomadas providências para a efetivação das atividades de sua responsabilidade, o
que prejudicou o grupo.

Posteriormente, surgiu a ideia de fundir os três grupos em um só, inclusive as cartilhas,
facilitando sua confecção.
Assim, foi solicitado a todos, que enviassem material para o Diogenes dar continuidade à cartilha
referente a todos os temas.
Item 3: Agendamento de Reunião;
Próxima reunião em 12/08/2015.
Item 4: Assuntos Gerais;
- Solicitado que fosse concedido um estande ou espaço na convenção estadual do CRC MG para
divulgarmos o nosso GT;
- Sugestão que confeccionássemos bótons do nosso GT;
- Informado aos membros que iríamos participar do fórum na semana do contabilista em
Setembro/2015;
- Pedido que se verifique a possibilidade de que seja convocado um membro de GT, para
participar dos eventos oficiais, que não seja conselheiro ou delegado.
- Solicitado que o CRCMG e a FECON reclamem junto à RF da falta de funcionários e o mal atendimento das repartições.

Reunião 12/08/2015
Item 1: Leitura e Aprovação da Ata;
A ata anterior foi lida e aprovada por unanimidade.
Item 2: Apresentação, Correção e aprovação da cartilha
Foi realizada a apresentação da cartilha contemplando as sugestões apresentadas na reunião anterior para a avaliação do grupo. A cartilha foi aprovada para confecção e hoje estamos fazendo
o lançamento neste evento. A cartilha foi custeada pelos membros do GT.
Item 3: Fórum Semana do Contabilista;
Participamos do Fórum na Semana do Contabilista, dia 25/09/2015, com a seguinte programação:
13h:30min: Credenciamento
14h:00min: Abertura - Breve relato sobre o CRCMG
14h:03min: Composição da Mesa
14h:05min: Hino Nacional Brasileiro
14h:15min: Palestra: Empreendedorismo Contábil – Conselheiro Mário Mateus.
15h:30min: Palestra: Contador 2.0 – Modelo de Negócios de Alto Valor – Roberto Dias Duarte.
17h:00min: Encerramento.

Item 4: Assuntos de Reuniões Passadas;
• Atualização do site do GT, da necessidade de localizar as fontes, para que sejam realizadas
as devidas modificações, ou então teremos que refazer todo o trabalho;
- Não localizado. Faltou tempo para que fizéssemos tudo novamente.
•

Que poderíamos utilizar o estande do CRC MG para a divulgação do GT, mas não utilizamos;

•

Os bótons do GT podem ser confeccionados, porém, serão custeados pelos membros;

•

Solicitação junto à RF para melhorar o atendimento. Estivemos em reunião na
superintendência da RFB de Minas Gerais, apresentando as reclamações apresentadas pelo
grupo, mas o Órgão enfatizou que faltam funcionários para atender todas as demandas;

•

Pareceria com o SEBRAE. Estivemos em reunião com o diretor superintendente e iniciamos
as conversas que foram receptivas;

•

Qual sindicato representa a classe contábil em Minas Gerais: empregado e empregador;
após verificação, levantamento e conversa com advogados, concluímos que os Contabilistas
de Minas Gerais devem seguir os seguintes sindicatos:

a)Empregador: SINESCONTABIL – Sindicato dos Escritórios de Contabilidade, Auditoria e Perícias
Contábeis no Estado de Minas Gerais.
b)Empregados: SINTAPPI – Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento,
Pesquisas, Perícias, Informações e Congêneres de Minas Gerais;
•

Pesquisa sobre a competência da Junta Comercial e ao Cartório Civil das Pessoas Jurídicas,
em relação ao registro de atos constitutivos.
- Concluída

Item 5: Sugestões à Presidência:
• Propor ao CFC, a criação em todos os CRC o GT de Organizações Contábeis. Conforme
pesquisa, só existem em Minas Gerais;
•

Convocar um GT por plenária para conhecer o CRC MG e participar da plenária;

•

Servir um lanche simples para as reuniões do GT que durem mais de 02h:30min.

Controle de frequência do GT
REUNIÕES
%
_________________________________________________________________________________________________________
Adelson Batista Magalhães Filho

100,00

Célio Silva Neves

100,00

Cristiana dos Anjos Silva

100,00

Deusdedit José de Campos
Diógenes de Sousa Ferreira

0,00
100,00

Eduardo Lara e Silva

50,00

Elaine Guimarães

50,00

Graziele Ferreira Pavione

100,00

Janilton Marcel de Paiva

100,00

Marcos Antonio Rocha

100,00

Otarcizio José Dutra

100,00

Ronaldo Maciel Dutra

100,00

Sebastião Cruvinel Fonseca
Wander Moreira Vilela de Barros Prata

50,00
100,00

Agradecemos ao conselho diretor pela oportunidade de podermos contribuir com a
classe contábil, aos membros do GT pela dedicação e empenho nos trabalhos
desenvolvidos e aos colaboradores do CRC MG pelo apoio recebido.

Um feliz 2016 a todos!

Muito Obrigado!

GT de Organizações Contábeis – Dezembro/2015

