
Prezado(a) Profissional da Contabilidade,

É com grande alegria e entusiasmo que venho até você mais uma vez, para
apresentar algumas das inúmeras ações que o CRCAM tem realizado em favor
da sua classe. O foco principal do nosso Regional é a sua valorização como
profissional da área contábil. E por isso, estamos sempre investindo em
Programas de Educação Continuada, através da oferta de cursos, palestras,
distribuição de cartilhas e outros materiais, além de instruções online, dentre
tantos projetos que ofertamos, quase que diariamente, e em sua maioria,
gratuitos. Tudo isso, você pode acompanhar através das redes sociais: site,
facebook e instagran. Hoje, nossos canais na internet são os instrumentos de
maior prestação de contas da atuação do Regional. E lembre-se, o CRCAM é a
casa do profissional da Contabilidade! Portanto, se envolva e usufrua das
atividades desenvolvidas com tanto afinco para o seu melhor!

 

Edna Dinelli
Presidente do CRCAM

No início do 1º semestre deste ano, o CRCAM foi em busca de solução para a
classe, que se deparava, na ocasião, com uma enorme burocracia para
conseguir a regularização das empresas e os alvarás junto a Secretaria
Municipal de Finanças (Semef) e o Instituto Municipal de Planejamento Urbano
(Implurb). 
As queixas quanto a demora no atendimento, no andamento dos processos e na
emissão das Certidões de Informação Técnica de Uso e Ocupação do Solo
foram apresentadas ao Prefeito de Manaus, Arthur Neto, que mobilizou toda a
liderança dos órgãos utilizados pelo profissional contábil e determinou uma
medida emergencial para atender a classe. 
A maior preocupação da categoria era a aproximação do prazo final para os
contribuintes emitirem a inscrição municipal e aderirem ao Simples Nacional.
A maratona percorrida pela liderança do CRCAM em favor dos profissionais 
passou pelos representantes das pastas da Semef e do Implurb, além da
Receita Federal e da Junta Comercial do Estado (Jucea-AM).
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A promessa de sala exclusiva foi feita pelo Secretário Municipal de Finanças
(Semef), Ulisses Tapajós, à liderança do CRCAM, informando que o prédio onde
funciona a Semef, atualmente, entrará em reforma, e dentre as mudanças,
estará a conquista deste conforto aos contadores, assim como haverá um
guichê especifico ou senha exclusiva para que os serviços contábeis não se
misturem a outros procedimentos, agilizando os trâmites.

O atendimento aos profissionais do interior do Estado é assunto regular para o
Regional, que envia equipes de fiscalização para orientar sobre as contínuas
atualizações na legislação contábil, bem como realizar a fiscalização adequada.

Em 2015: De janeiro a julho foram visitados os Municípios
de Maués, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Iranduba,
Manacapuru, Tefé, Presidente Figueiredo e Tabatinga.

Em 2014: Todas as 9 Delegacias do Regional, localizadas
em: Coari, Humaitá, Itacoatiara, Maués, Manacapuru,
Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tefé, Tabatinga
também receberam apoio qualificado.

 

Por iniciativa do Vice-Presidente do Regional, conselheiro Manoel Júnior, foi
acordado com o Procurador Geral do Ministério Público, Carlos Fábio Monteiro,
um Termo de Cooperação Técnica entre os órgãos.

A Comissão de Mobilização para
Reforma Política da Ordem dos



Advogados do Brasil (OAB/AM),
firmou parceria com o Regional para
coletar 1 milhão de assinaturas, em
apoio ao Projeto de Lei 6316/13. Um
dos pleitos do PL é determinar que os
partidos políticos explicitem as
propostas detalhadamente, permitindo
que os eleitores votem nas ideias e
não nas pessoas. 

 

As duas instituições uniram-se em eventos para abordar os aspectos gerais da
Nota Fiscal Amazonense, a fim de informar aos profissionais da área  e às
organizações contábeis sobre o novo programa.

As Comissões Mulher Contabilista e Jovens Lideranças Contábeis estão com cronograma de atividades intensificadas.
Ambas atuam na integração do profissional, sejam as mulheres contabilistas ou acadêmicos e recém-formados, visando o
bem estar e a participação destes nos programas de crescimento profissional oferecidos pelo Conselho. As Comissões
estão de portas abertas para receber os registrados!

Avanços da Comissão Jovens Lideranças:

Redes Sociais: Facebook e Instagran
  

Instituição do Grupo de Estudos que acontece no terceiro sábado de cada mês, em local
divulgado nas redes sociais da própria Comissão.

  
Faculdades integrantes: Uninorte, Ciesa, Fametro, Martha Falcão, UEA, Ufam, Esbam,
Uninilton Lins e La Salle.



O CRCAM está na mídia constantemente. Diversos eventos relevantes para a sociedade, estamparam as páginas dos
impressos, e entraram nas pautas de telejornal e de radiojornalismo. A seguir, alguns deles:

1º Seminário Regional de Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público (Semreg)
  

4º Encontro de Estudantes de Ciências Contábeis do Amazonas (Emecic)
  

2º Plantão Tira Dúvidas Imposto de Renda Pessoa Física



A responsabilidade social do CRCAM tem alcançado entidades filantrópicas que abrigam menores abandonados, em
situação de risco social, portadores de HIV e com distúrbios neurológicos. As doações angariadas a cada evento têm
sustentado quem precisa de apoio. A seguir acompanhe o resultado do 1º semestre:

Casa Mamãe Margarida – 100 latas de leite
  

Abrigo Moacyr Alves – 160 latas de leite
  

Casa Vhida – 327 latas de leite

A Presidente do CRCAM, Edna Dinelli foi homenageada pela Academia de
Ciências Contábeis do Amazonas (ACCAM), com a Medalha Honra de Mérito
Contábil, em alusão ao Dia do Profissional Contábil. A entrega foi realizada pelo
Presidente da ACCAM, José Corrêa de Menezes, em abril.

O Vice-Presidente do CRCAM, conselheiro Manoel Júnior é empossado Vogal
na Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea-AM), tendo como suplente a
também conselheira da autarquia, Joseny Gusmão da Silva, em junho.
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