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PORTARIA CRC/PI N.º 93/2020 DE 17 DE AGOSTO DE 2020.  

 
 

Institui a Comissão de Saúde e Meio Ambiente 

do CRC/PI. 

 
A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ, no uso 

de suas atribuições legais e regimentais, 

Considerando a contínua busca do CRC-PI em estabelecer o contato e o intercâmbio 

de informações acerca da atuação do profissional contábil nas mais diversas áreas; 

Considerando que a área de saúde e meio ambiente demanda inúmeras 

especificidades técnicas, fazendo-se necessário o direcionamento de estudos e atuações do 

CRC-PI nesse campo, promovendo, principalmente, a integração com o os profissionais 

contábeis que nele atuam. 

R E S O L V E: 

Art. 1º Instituir a Comissão de Saúde e Meio Ambiente do CRC/PI, que será composta pelos 

seguintes Contadores (as): 

 
Coordenador (a) 

 
GEÓRGIA SALES PONTES BEZERRA 

Membros DEUZIMAR CABRAL DE BRITO  

FERNANDA BORGES VENTURA 

 
Artigo 2º. A Comissão terá como finalidade continuar promovendo o aprimoramento técnico-
cultural e desenvolver ações de incentivo à maior participação dos profissionais de 
contabilidade na vida social e política do país e nas entidades de classe, direcionando 
esforços em locais onde tal fato não ocorre, conscientizando-os de sua importância no 
mercado de trabalho. 
 
Art. 3º Esta comissão fica subordinada a Presidência do CRC/PI, podendo se reunir 
obedecendo à convocação de sua Coordenação, mediante prévia aprovação desta 
Presidência, atuando em conformidade com o Regulamento dos Grupos de Estudos Técnicos 
e das Comissões do CRC/PI e/ou normas que venham a regular a atuação de cada comissão. 
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Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência até 31 de 
dezembro de 2021, revogando-se as demais dispositivos contrários. 

 

 

 

Dê-se ciência aos interessados, publique-se e cumpra-se. 

 

 

Contadora Regina Cláudia Soares do Rêgo Pacheco 
Presidente do CRC/PI 

 


