PVCC Pernambuco em Ação do período
de Maio de 2021
Faça parte dessa História! Ajude a construir um mundo com mais amor e acredite na importância
das ações de #voluntariado para a construção de uma sociedade mais justa. Profissionais da
#Contabilidade,faça parte do #PVCC, compartilhe seus conhecimentos em ações sociais.
#CFC.Resumo das
Ações do Programa de Voluntariado da Classe Contábil do Estado de Pernambuco-PVCC-PE Período
de 01/01 a 31/05/2021
• Contamos com 620 voluntários cadastrados no Estado de Pernambuco.
• Em 2021 até 31/05/2021, contabilizamos 225 atividades, equivalente a 880 horas. *Fonte: base
de dados do Sistema CFC (PVCC), em 08/06/2021. Elaborado pela coordenação Estadual do
PVCC/PE.
Fale conosco Programa de Voluntariado da Classe Contábil - PE(81)2122-6011 |
pvccpe@crcpe.org.br |Rua do Sossego 693, Santo Amaro Recife, PE, 50.100-150
• QUANTIDADE DE HORAS DAS AÇÕES DO PVCC/PE NO PERIODO DE 01/01 a 31/05/2021 FOI DE
182 HORAS, CONTABILIANDO 50 ATIVIDADES, TOTAL DE 600 PESSOAS ATENDIDAS .
• POR SUBPROGRAMA:
1.

Ações locais de Voluntariado: - Foram realizadas Cento e setenta e seis (176) horas de
ações locais pelos voluntários no período de 01 a 31/05/2021 nos seguintes locais: Sendo

112 horas de Orientação online para ME e EPP no SEBRAE/PE, pelo whatsApp. Completando
o total de horas de ações locais com as seguintes ações: 8 horas Palestras para
empreendedores ainda não formalizados sobre MEI; 1 hora: Reunião da Comissão do
PVCC/PE e Dr. Gilberto auditor da RFB; 52 horas - encaminhamento de paciente do inteiro
para Fundação Altino Ventura para Capital do Recife Estado de Pernambuco, principalmente
de pacientes com baixa visão; 1 hora Evento CEDCA/PE e CRC/PE; 1 hora Reunião com
Prefeitura do Recife - Plataforma Quero Impactar.
2. Destinação de Imposto de Renda: Foram realizadas Seis (06) horas de voluntariado com
divulgação de imposto de renda no período de 01 a 31/05/2021.
3. Abaixo alguns registros das ações no período de 01 a 31/05/2021:

1 - REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PVCC/PE e o Dr. Gilberto da Receita Federal, planejamento de um evento sobre a
regularização dos conselhos e fundos da criança e idoso

2 - Palestra sobre formalização natureza jurídica MEI para uma turma de Mulheres empreendedoras da comunidade
caranguejo em Recife/PE

3 - PALESTRA SOBRE FORMALIZAÇÃO DE NATUREZA JURIDICA MEI

4 - Participação em uma live falando sobre destinação de imposto de renda convidada pelo CRC/AM

5 - Participação no programa na radio mulher na cidade do Cabo de Santo Agostinho falando sobre os conselhos da
criança, adolescência e Idoso. Falamos também sobre destinação de imposto de renda para os fundos municipais

6 - Participação no evento do CEDCA/PE com Gilberto auditor da RFB que fala sobre destinação de imposto de renda,
uma jovem que falou sobre a experiência de esta junto aos conselhos.

7 - Reunião com o coordenador da Plataforma Quero Impactar da Prefeitura do Recife para firmar parceria com o CRC/PE
através do PVCC/PE para participação da comissão da Plataforma que trabalha as ações de destinação de imposto de
renda em projetos aprovados no Conselho Municipal da Criança e Idoso.

