CARTA DE APRESENTAÇÃO
Frente Parlamentar Mista da Contabilidade Brasileira
A Frente Parlamentar Mista da Contabilidade Brasileira pretende congregar
deputados federais e senadores com o objetivo de acompanhar e apoiar a atuação
dos profissionais da contabilidade em todo o país. Para tanto, visa elaborar projetos
legislativos, promover audiências públicas e debates no Congresso Nacional sobre
temas de interesse da classe, da sociedade e do país.
Com o intuito de atuar com a sociedade civil, esta Frente Parlamentar Mista apoiará
as políticas públicas, os programas e as ações governamentais e não
governamentais, visando:
• promover o debate para estimular e valorizar a participação do profissional da
contabilidade nas discussões temáticas mais importantes;
• buscar condições de trabalho e de atendimento preferencial nas estruturas das
autarquias e dos órgãos públicos que atendam às necessidades de ofício dos
profissionais da contabilidade brasileiros;
• estabelecer canais efetivos de comunicação e diálogo;
• acompanhar a tramitação de proposições legislativas que sejam de interesse da
classe contábil e/ou contribuam com a profissão contábil no Brasil;
• fornecer subsídios técnicos, quanto aos temas de domínio profissional dos
profissionais da contabilidade, aos parlamentares que venham a compor a Frente
Parlamentar Mista da Contabilidade; e
• buscar sempre o aperfeiçoamento da legislação relacionada à carreira,
relacionada as atribuições e prerrogativas do profissional da contabilidade.
E, para que sejam obtidos estes fins, a Frente Parlamentar Mista trabalhará na
defesa de instrumentos legais que contribuam para a segurança jurídica da
profissão contábil, promovendo debates, simpósios, seminários e outros eventos
pertinentes ao exame das políticas voltadas para o segmento contábil.
Certo de que este trabalho conjunto representará um grande avanço nas ações em
prol do desenvolvimento da contabilidade brasileira, esperamos contar com o apoio
e a participação de Vossa Excelência.
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Para que possamos contar com a efetiva participação de Vossa Excelência, se faz
necessária à sua adesão ao projeto de criação da Frente Parlamentar Mista da
Contabilidade Brasileira, conforme instruções abaixo:
1 – Acessar o link https://infoleg-sileg.camara.leg.br/autenticador/ e fazer o
login.
2 – Clicar em “Apoiamento” no canto esquerdo da tela.
3 – Digitar o CD228402496200.

Na certeza de que juntos poderemos construir pauta positiva a favor da
administração pública, permanecemos à disposição.
Atenciosamente,
Contador Aécio Prado Dantas Júnior
Presidente do Conselho Federal de Contabilidade
Contador Manoel Carlos de Oliveira Júnior
Vice-presidente de Política Institucional do Conselho Federal de Contabilidade
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