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PORTARIA CRC-GO N° 020/16 

de 06 de maio de 2016 

   

Dispõe sobre criação da Comissão de Política 

Institucional e Relações Sociais.  

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIÁS, no exercício de 

suas atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO a estrita necessidade de diálogo permanente entre os Poderes Executivo e 

Legislativo, bem como a representatividade do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás junto às 

entidades de classe, sempre que se fizer necessário à participação e intervenção; 

CONSIDERANDO que a Comissão terá o objetivo de promover uma maior aproximação com os 

Tribunais de Contas dos Municípios, do Estado e da União, Secretarias de Estado, Órgãos Comerciais, 

Representantes Classistas, Instituições de Ensino, Autarquias e demais órgãos que tenham relação com a 

contabilidade, realizando parcerias para trabalhos em conjunto dessas entidades com o CRC-GO;   

CONSIDERANDO que o método legal e previsto em Lei Federal nº 10.683 é a criação de 

Secretarias e Comissões para a materialidade das disposições acima elencadas; 

CONSIDERANDO a necessidade de integração do regional com os profissionais da contabilidade 

tendo como visão de gestão e o melhoramento dos serviços prestados; 

D E C I D E: 

Art. 1º Constituir a Comissão de Política Institucional e Relações Sociais, que terá como objetivo: 

I – Dar suporte a Presidência do Conselho Regional de Contabilidade, nas ações perante as Instituições no que 

tange a representação institucional, nas entidades públicas e privadas em todas as esferas e acompanhar o 

presidente quando convocados; 

II – Estreitar e aprofundar o diálogo entre o CRC-GO e Sistema Contábil, com os Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, bem como as autoridades dos órgãos normatizados e de fiscalização tributária, 

participando de reuniões e assembleias, fazendo a efetiva interlocução; 
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III – Aperfeiçoar os mecanismos normativos plurais e participativos de integração ética e econômica que 

exigem maior cooperação entre as diferentes esferas do Poder Público e da Sociedade Civil, evitando-se o 

conflito e maximizando a eficiência e a eficácia da Contabilidade, do Estado e da sociedade na defesa dos 

recursos naturais, na defesa da dignidade da pessoa humana, no respeito a livre concorrência e na 

transparência dos negócios, dado a formatação dos contratos de boa-fé; 

IV – Contribuir para qualificar através de mecanismos próprios, cada vez mais, a participação do Conselho 

Regional de Contabilidade nas políticas de Estado, que têm como missão, entre outras, representar, articular e 

defender interesses dos profissionais contábeis perante os entes públicos e privados; 

V – Criar projetos, relatórios, pautas e promover palestras junto aos Órgãos, Secretarias, Comissões, entidades 

de classes, e onde mais se fizer necessário, sobre os aspectos contábeis, fiscais e tributários e prestar 

orientação aos mesmos, quando comunicado entre as partes; 

VI – Representar o Regional quando convocado, junto aos órgãos da área privada, de classes, secretarias, nas 

Instituições de Ensino Superior - IES e demais entidades da classe contábil, em todo o território brasileiro, 

sempre que se fizer necessário, inclusive na falta do presidente do CRC-GO, quando convocado por este;  

VII – Interagir e aproximar as autoridades políticas do Estado de Goiás com o CRC-GO, fazendo com que 

ocorra uma maior participação dos primeiros nas reuniões, conferência e convenções deste Regional, 

intermediando sempre, para o crescimento e aperfeiçoamento de todas as atividades que integram nosso 

Estado, onde esteja presente a participação do contabilista; 

VIII – Proferir palestras nas Instituições de Ensino Superior e demais órgãos, bem como apoiar a Presidência e 

demais órgãos do Regional nas respostas de manifestação dos contabilistas e sociedade no geral, 

principalmente em assuntos contábeis e tributários; 

IX – Auxiliar e facilitar as atividades das demais Comissões do CRCGO, fornecendo sempre que possível, 

todos os subsídios solicitados para a consecução dos objetivos almejados em sentido amplo e naqueles 

específicos a cada órgão;  

X – Sugerir à Presidência a criação e desativação de Delegacias e Escritórios Regionais, como também, 

sugerir a nomeação de Delegados cuja posse dar-se-á na forma do Regulamento específico;  



 

Rua 107 nº 151 - Setor Sul - Fone: (62) 3240-2211 Fax: (62) 3240-2270 

CEP 74085-060 - Goiânia – GO 
 

XI – Promover estudos visando à interiorização das atividades do Regional e zelar pelo cumprimento da 

política de relacionamento do regional com os profissionais residentes no Estado;  

XII – Executar e auxiliar as incumbências que lhe forem delegadas pela Presidência. 

Parágrafo Único – Cabe ao coordenador e subcoordenador e membros se reunirem 

periodicamente por convocação do primeiro e em número de membros por este definido. 

Art. 2º NOMEAR para compor a presente Comissão, os membros:  

- HENRIQUE RICARDO BATISTA, Contador CRCGO 6990/O - Coordenador; 

 - IVAM PAULO SOARES PUGAS, Contador CRCGO 14700 - Sub-Coordenador; 

 - DORMAN AUGUSTO FLEURY FILHO, Contador CRCGO 9076/O - Membro; 

 - ANDERSON GONZAGA PEDROSA, Contador CRCGO 15194/O - Membro; 

 - JOSÉ ALVARENGA DA SILVEIRA, Contador CRCGO 16573/O - Membro; 

 - SIDENIL JOSE DOS SANTOS, Téc. Contábil CRCGO 11424/O - Membro; 

 - JUNIO LUIZ RODRIGUES DE SOUSA, Contador CRCGO 14275/O - Membro; 

 - RANIER PEREIRA DE LIMA, Téc. Contábil CRCGO 16525/O - Membro; 

 - MARCELO CORDEIRO SILVA, Contador CRCGO 17450/O - Membro. 

 - ANDERSON DA MOTA PEREIRA, Contador CRCGO 16010/O - Membro; 

Art. 3º - Esta Presidência poderá a qualquer momento requerer relatório dos serviços da 

Coordenação.  

Art. 4º - O CRC-GO disponibilizará à Comissão, sempre que se fizer necessário, toda a 

infraestrutura para a execução de seus trabalhos. 

Art. 5º - Os membros da Comissão não serão remunerados, não possuindo qualquer vínculo 

empregatício com o CRC-GO. 

Art. 6º - Os integrantes da Comissão farão jus ao recebimento de diárias e passagens em 

deslocamentos dentro e fora do Estado de Goiás, quando se fizer necessário, mediante prévia autorização da 

presidência do CRC/GO. 

Art. 7º - A Comissão deverá reportar-se à Presidência e terá duração até a data de 31 de 

dezembro de 2017. 
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Art. 8º - Os departamentos de Desenvolvimento profissional, Registro e Comissão Permanente de 

Estudos e Desenvolvimento da Contabilidade Pública, terão a incumbência de dar suporte à esta Comissão, 

para todas as necessidades. 

Art. 9º - Os integrantes da Comissão exercerão suas atividades de forma voluntária e 

exclusivamente honorífica, tendo valorosa relevância para a Regional. 

Art. 10º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

                                                               

 

Contador Edson Bento dos Santos 

     Presidente 
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