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NOTÍCIAS DA SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                 
 
ASCOP-DF realiza reunião e discute capacitações para Conselhos profissionais 
Os representantes das entidades que compõem a Associação dos Conselhos de Profissões Regulamentadas do Distrito Federal – 
ASCOP/DF realizaram reunião na segunda-feira (18/03), na sede do Conselho. No encontro os presentes avaliaram a palestra 
ministrada pelo auditor do Tribunal de Contas da União (TCU) – Geovani Ferreira de Oliveira - sobre o Relatório Integrado. A 
comissão formada pelas assessorias jurídicas dos conselhos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também foi avaliada pelos 
participantes, que debateram ainda a possibilidade de realizar capacitações sobre o eSocial para os profissionais que atuam nas 
entidades de classe. A reunião foi conduzida pelo presidente do CRCDF e da ASCOP – Adriano Marrocos. Participaram também os 
representantes dos Conselhos Regionais de Odontologia (CRO/DF) – o presidente Marco Antônio dos Santos; dos Representantes 
Comerciais (CORE-DF) – o presidente Wiliam Vicente Bernardes; de Medicina Veterinária (CRMV/DF) – o assessor jurídico Weber 
Teixeira da Silva Neto; de Fonoaudiologia (CREFONO) – o vice-presidente Danilo Mantovani; e de Arquitetura e Urbanismo (CAU/DF) 
– o gerente geral Flávio Oliveira e o conselheiro André Velloso. 
 

CRCDF presente em lançamento de iniciativa para Regularização de Terras Rurais 
Atendendo ao convite do Governador de Brasília – Ibaneis Rocha, o presidente do CRCDF – Adriano Marrocos, participou na terça-
feira (19/03) da cerimônia de lançamento da Central de Regularização de Terras Rurais no Palácio do Buriti. A iniciativa promete dar 
agilidade aos mais de três mil processos pendentes na Secretaria de Agricultura. A ideia é reunir o trabalho concentrado de pelo 
menos outros três órgãos: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Terracap e Ibram-DF. Na ocasião o presidente 
Adriano Marrocos conversou com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação – Mateus Leandro de Oliveira e alinhou a 
realização de palestra, a ser transmitida em tempo real pela TV Web do Conselho, sobre a Lei de Uso e Ocupação do Solo do DF 
(LUOS) e sobre a atual situação das consultas de viabilidade. A palestra será anunciada em breve nos canais de comunicação do 
CRCDF. 

 
 
Marrocos apresenta demandas ao secretário de Atendimento à Comunidade 
O presidente Adriano Marrocos foi recebido na terça-feira (19/03) pelo secretário de Atendimento à Comunidade – Severino 

Cajazeiras e pelo assessor especial Tadashi Ramoa Mae. Na reunião o dirigente do CRCDF apresentou as demandas de interesse da 

classe contábil como o Projeto de Lei Complementar que trata da inclusão de, no mínimo, um contador nos conselhos fiscais e nos 

comitês de auditoria das entidades da Administração Indireta do GDF, empresas públicas, autarquias, agências, sociedades de 

economia mista e fundações públicas e a proposta que concede redução de base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza – ISS. Marrocos também apresentou outras propostas de interesse do CRCDF, como a instituição do Código de Defesa do 

Contribuinte, a criação do Conselho de Governança e a implantação de Projeto de Educação em Ética e Cidadania, Gestão Tributária 

e Finanças Pessoais nas escolas da Rede Pública e Privada.  

 



 
 
CRCDF realiza reunião plenária de março 
Os Conselheiros do CRCDF participaram na quarta-feira (20/03) das reuniões do Conselho Diretor e Plenária. No encontro foram 
discutidos e revisados os processos que envolvem a fiscalização e o registro, assim como a prestação de contas e a realização de 
cursos e eventos, além de resoluções. 
 
Representantes do CRCDF se reúnem na sede do Conselho 
O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, reuniu na sede do Conselho os representantes que atuam nas Regiões Administrativas do 
Distrito Federal na quinta-feira (21/03). No encontro Marrocos pediu o feedback dos encontros realizados em cada cidade ao longo 
do ano de 2018 e ouviu as principais demandas apresentadas. Ele informou que o CRC vem solicitando reuniões com os 
administradores regionais para estreitar os laços institucionais e apresentar as solicitações dos profissionais contábeis. Três 
representantes já foram recebidos por administradores regonais. É o caso da representante Luiza Gomes Alencar Veloso 
(Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way e Riacho Fundo), do representante Aldo Régis Medeiros Lopes (Gama) e do 
representante Alexandre Alves do Nascimento (Águas Claras). Na reunião foram tratadas ainda questões como a realização de 

capacitações nas Regiões Administrativas e a tramitação do Projeto de Lei que trata da anistia das multas da GFIP, que está em 
análise pelo Senado Federal. Participaram do encontro os representantes das regiões: Brasília – Urley Antônio Nunes Luca; Gama – 
Aldo Régis Medeiros Lopes; Sobradinho – Pedro Gomes Cardoso; Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way e Riacho Fundo – 
Luiza Gomes Alencar Veloso; Ceilândia – Welder Gongora de Almeida (adjunto); Guará – Ana Paula Pinheiro; Santa Maria – Mary Luci 
de Lima Góes; São Sebastião – Francisca Marcia de Sousa; Lago Sul e Jardim Botânico – Eduardo Raposo Massena; Planaltina e 
Itapoã – Valéria Nunes Rodrigues; e Taguatinga – Thiago Almeida Fernandes e Elis Angela Cruvinel (adjunta). 

 
 
UnB realiza Curso de Especialização em Auditoria e Contabilidade em IFRS 
O Departamento de Ciências Contábeis da Universidade de Brasília está com seleção aberta para a 3ª turma do Curso de 
Especialização em Auditoria e Contabilidade em IFRS. As inscrições serão feitas nos meses de fevereiro e março, e o curso de 360 
horas será iniciado entre março e abril. Saiba mais: 
 
Vem aí o XII Encontro Nacional da Mulher Contabilista 
Idealizado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco 
(CRCPE), vem aí o XII Encontro Nacional da Mulher Contabilista, que será realizado em Porto de Galinhas nos dias 11 a 13 de 
setembro de 2019. A proposta é discutir temas da área contábil e de interesse geral, com enfoque principal no universo feminino. 
Separe espaço na sua agenda. Acesse mais informações no site. 
 
 
SIMPLIFICA PJ: Participe você também! 
O CRCDF está entre as entidades que atuam no Programa Simplifica PJ, lançado pelo Governo e com sede no setor industrial de 
Taguatinga. O Simplifica PJ tem como objetivo agilizar e facilitar a abertura, regularização e fechamento de empresas. A participação 
do Conselho se dá por meio do atendimento aos empresários prestado por contadores que se voluntariam para a iniciativa. 
Interessados em participar devem entrar em contato com o CRCDF por meio dos endereços ouvidoria@crcdf.org.br e 
presidencia@crcdf.org.br. 
 
Banco de instrutores do CRCDF: Saiba como fazer o cadastro 
O CRCDF está cadastrando instrutores para ministrar palestras e cursos no âmbito do Programa de Educação Continuada. Os 
instrutores habilitados farão parte de um banco de dados para futura contratação. Acesse o site e saiba mais. 

 
Chamamento Púbico de Parceria com o CRCDF. 
O CRCDF lançou edital de Chamamento Público Nº 01/2019 para realização de parcerias com o Conselho Regional de Contabilidade 
do Distrito Federal voltadas à Educação Profissional Continuada. Acesse o site e saiba mais. 
 
 
 
 

http://cca.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9&catid=180&Itemid=687
http://enmc.cfc.org.br/
mailto:ouvidoria@crcdf.org.br
mailto:presidencia@crcdf.org.br
https://www.crcdf.org.br/portal/2018/04/12/banco-de-instrutores-crcdf/
https://www.crcdf.org.br/portal/chamamento-publico/


 
PARCEIROS DA SEMANA                                                                                                                                                                

O CRCDF tem ainda parcerias firmadas que proporcionam descontos em cursos aos profissionais registrados no 

Conselho. Para saber mais clique aqui. 

 

Utilize o Banco de Talentos do CRCDF 

Oferta de vagas, cadastro de currículo e pesquisa por vagas disponíveis. 

Acesse agora mesmo e fique de olho no mercado! 

 

Confira as notícias mais importantes para a classe pelas redes sociais do CRCDF 

Acompanhe o portal do CRC e siga-nos nas redes sociais para conferir as últimas notícias e as informações mais importantes para 

você e seus clientes. 

 

     

 

Telefones de contato do CRCDF 

Lembramos mais uma vez os números disponíveis para atendimento via telefone: 

3321-1757|3321-1873|3321-1748|3321-8144|3321-7105|3325-3038 

 

Entre em contato com o CRCDF: 

Geral- crcdf@crcdf.org.br 

Ouvidoria - ouvidoria@crcdf.org.br 
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