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Apresentação



Este material foi preparado 
com a finalidade de 
apresentar, tanto aos nossos 
pares quanto à sociedade, o 
Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande 
do Sul, sua função 
institucional, estrutura, suas 
ações e canais de 
relacionamento, com o 
intuito de intensificar a 
comunicação já existente, 
com a elucidação de 
importantes conceitos que 
norteiam as atividades da 
entidade.

É fundamental aos gestores a 
consistência das informações 
para tomada de decisões. 

Essa consistência de 
informações somente a 
Contabilidade oferece, por 
meio de dados, científicos e 
técnicos, que possibilitam o 
adequado planejamento das 
ações e que melhor 
conduzem à decisão correta, 
visando a preservar o 
patrimônio. As informações 
fornecidas pela Contabilidade 
são indispensáveis para a 
orientação dos atos de gestão 
das empresas e de órgãos 
públicos.

A Contabilidade brasileira 
passa por uma importante 
transformação e evolução, 
mediante sua adequação aos 
padrões internacionais, cujo 
caminho tem mão única. Para 
tanto, nossas entidades 
devem estar bem-
-estruturadas e em sintonia 
com os novos conceitos. E, 
nesse contexto, todos têm 
um papel importante. O 
profissional contábil deve 
oferecer seus serviços dentro 
de parâmetros éticos, 
mantendo-se sempre 
atualizado. O empresário 

deve escudar-se e pautar suas 
decisões tendo por aliado o 
trabalho realizado pelo 
profissional da Contabilidade.

Neste cenário, o CRCRS tem 
participação essencial como 
entidade reguladora do 
exercício profissional, que 
tem por função básica 
fiscalizar, registrar e 
proporcionar educação 
continuada aos profissionais, 
para que estes possam 
prestar um serviço de 
qualidade à sociedade e 
dentro de padrões éticos e 
normativos adequados.

Apresentamos, pois, neste 
impresso, o CRCRS, com o 
seu importante papel de 
agente de vinculação 
institucional entre o 
profissional contábil e a 
sociedade, dentro de sua 
missão de registrar e fiscalizar 
Contadores, Técnicos em 
Contabilidade e organizações 
contábeis.

Contador Antônio Palácios
Presidente do CRCRS

APRESENTAÇÃO
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O CRCRS, assim como os 
demais Conselhos Regionais 
de Contabilidade, são 
integrantes do Sistema 
CFC/CRCs, cuja criação 
ocorreu em 27-05-46, nos 
termos do Decreto-Lei nº 
9.295, alterado pela Lei nº 
12.249-2010.

O Sistema CFC/CRCs é 
composto pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, 
sendo a ele vinculados os 27 
Conselhos Regionais de 
Contabilidade existentes no 
país. Entre outras atribuições 
do Sistema CFC/CRCs estão 
as de orientar, normatizar e 
fiscalizar o exercício da 
profissão contábil, bem como 
realizar o registro dos 
profissionais e das 
organizações contábeis. O 
CFC exerce, nesse sentido, 

função normativa superior, 
baixando os atos necessários 
à disciplina e fiscalização do 
exercício profissional, em 
âmbito nacional.

Em âmbito regional, o CRCRS 
colabora com pesquisas 
sobre a legislação e as 
normas profissionais, por 
intermédio das Comissões de 
Estudos e Grupos de 
Trabalho, que analisam e 
emitem opinião sobre 
normas emitidas pelo CFC, 
entre outras atribuições.

O CRCRS é constituído de 
órgãos de deliberação 
coletiva e de órgãos 
singulares, cujos 
componentes são eleitos 
pelos próprios Conselheiros 
do Regional.

Fundado em 25 de abril de 
1947, o Conselho Regional 
de Contabilidade do Rio 
Grande do Sul (CRCRS) tem 
sua sede em Porto Alegre, 
com jurisdição sobre o 
Estado gaúcho.

O CRCRS E O 
SISTEMA CFC/CRCs
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São órgãos de deliberação 
coletiva: Plenário, Conselho 
Diretor, Câmara de Controle 
Interno, Primeira Câmara de 
Ética e Disciplina, Segunda 
Câmara de Ética e Disciplina, 
Terceira Câmara de Ética e 
Disciplina, Câmara de 
Fiscalização, Câmara de 
Recursos de Ética e Disciplina, 
Câmara de Recursos de 
Fiscalização, Câmara de 
Registro e Câmara de 
Desenvolvimento 
Profissional.

São órgãos singulares: 
Presidência, Vice-Presidência 
de Gestão, Vice-Presidência 
de Fiscalização, Vice-
Presidência de Registro, Vice-
Presidência de Controle 
Interno, Vice-Presidência de 
Desenvolvimento 
Profissional, Vice-Presidência 
de Relações Institucionais, 
Vice-Presidência de Relações 
com os Profissionais e Vice-
Presidência Técnica.

Cada um dos órgãos 
nominados têm suas 
atribuições específicas, 
descritas no Regimento 
Interno. No exercício de suas 
funções, que não tem 
qualquer tipo de remuneração, 
cabe aos Conselheiros uma 
variada gama de atividades, que 
exigem dedicação e 
desprendimento, acima de 
tudo.

Os relatos de cada um dos 
processos, tecnicamente 
estruturados, são de 
responsabilidade do próprio 
Conselheiro relator. O 
comparecimento do 
Conselheiro às respectivas 
reuniões das Câmaras, às 
reuniões Plenárias e Tribunal 
Regional de Ética e Disciplina 
para o necessário julgamento, 
a representação e 
participação em eventos em 
todo o Estado do Rio Grande 
do Sul e no País, são também 
incumbências afetas ao 
Conselheiro.

O Plenário do CRCRS é 
composto por vinte e sete 
Conselheiros titulares e igual 
número de suplentes, sendo 
renovado a cada dois anos, 
diretamente pelo voto dos 
profissionais da 
Contabilidade, mediante 
eleições que ocorrem sempre 
nos anos ímpares. O exercício 
das funções de Conselheiro é 
exercido sem qualquer 
remuneração, sendo 
considerado como serviço 
relevante prestado à Classe 
Contábil.

O voto é obrigatório, secreto, 
direto e pessoal e a situação 
regular é condição para seu 
exercício. Quem deixa de 
votar estará sujeito à 
penalidade, caso não se 
justifique em até 30 dias 
depois do pleito.
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ÓRGÃOS DO CRCRS 
(DELIBERAÇÃO COLETIVA 
E SINGULARES)



Organogramas do CRCRS

PRESIDÊNCIA
DE DESENVOLV.

PROFISSIONAL

PRESIDÊNCIA

CÂMARA DE
CONTROLE 
INTERNO

VICE-PRESIDÊNCIA
DE CONTROLE 

INTERNO

CONSELHO
DIRETOR

CONSELHO
CONSULTIVO

OUVIDORIA

VICE-
PRESIDÊNCIA

TÉCNICA

VICE-
PRESIDÊNCIA DE 
FISCALIZAÇÃO

PRESIDÊNCIA
DE REL. PROFIS.

VICE-
PRESIDÊNCIA
DE REL. INST.

VICE-
PRESIDÊNCIA
DE REGISTRO

VICE-
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DISCIPLINA

CÂMARA
DE FISCALI-
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DE ÉTICA E
DISCIPLINA
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ESTRUTURA 
OPERACIONAL



DIREÇÃO EXECUTIVA

DIRETOR EXECUTIVO

DIRETOR EXECUTIVO
 ADJUNTO

ASSESSORIAS DE DIREÇÃO

ASSESSOR DA DIREÇÃO 
NÍVEL I

ASSESSOR DA DIREÇÃO 
NÍVEL II

ASSESSOR DA DIREÇÃO 
NÍVEL III

ASSESSORIA DE CONTROLE 
INTERNO

ASSESSORIA 
JURÍDICA

SECRETARIA 
EXECUTIVA

DIVISÃO DE 
RELACIONALENTO 

COM OS USUÁRIOS

DIVISÃO 
DE REGISTRO

DIVISÃO DE 
FISCALIZAÇÃO

DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE

DIVISÃO DE 
PROJETOS 
ESPECIAIS

DIVISÃO DE 
EDIÇÕES 

TÉCNICAS E 
INFORMATIVAS

DIVISÃO 
OPERACIONAL

DIVISÃO DE 
COMUNICAÇÃO 

SOCIAL

DIVISÃO DE 
MULTIMÍDIA

SEÇÃO DE 
GESTÃO DE 

PROCESSOS

SEÇÃO DE 
APOIO 

TÉCNICO

SEÇÃO DE 
ATIVIDADES DE 
FISCALIZAÇÃO

SEÇÃO DE 
COMPRAS E 

SUPRIMENTOS

SEÇÃO 
DE TI

SEÇÃO 
FINANCEIRA 
E COBRANÇA

SEÇÃO 
DE RH

SETOR DE 
DELEGACIAS

SETOR DE 
REGISTROS 
CONTÁBEIS

SETOR DE 
APOIO 

LOGÍSTICO

SETOR DE 
CONTAS A PAGAR

SETOR DE 
APOIO A 

CURSOS E 
PALESTRAS

DIVISÃO DE 
DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL
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MISSÃO, VISÃO, VALORES, POLÍTICA 
DE RELACIONAMENTO
E DIRETRIZES DO CONSELHO 
REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO



M
IS

SÃ
O Promover o efetivo e 

regular exercício da 
Contabilidade em 
cumprimento às suas 
atribuições legais de 
registro, fiscalização e 
educação continuada, 
com ética, transparência 
e inovação, qualificando 
os profissionais, em 
benefício da sociedade.

Ética e transparência.
Responsabilidade e 
comprometimento.
Integração e 
comunicação.
Qualidade e valorização.
Respeito e credibilidade.

V
IS

Ã
O

VA
LO

RE
SSer referência como 

entidade atuante em 
assuntos de interesse da 
profissão contábil e da 
sociedade.
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Planejamento Estratégico
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Planejamento Estratégico
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D
IR

ET
RI

ZE
S Aprimoramento da 

fiscalização operacional e 
preventiva.
Incremento da abrangência 
da educação continuada.
Aperfeiçoamento do sistema 
de registro.
Valorização da classe 
contábil.
Modernização 
administrativa.
Tecnologia e inovação.

PO
LÍ

TI
CA

 D
E 

RE
LA

CI
O

N
A

M
EN

TO
S A política de relacionamento do 

CRCRS abrangerá:

Ÿ profissionais da Contabilidade;

Ÿ organizações contábeis;

Ÿ estudantes da área contábil;

Ÿ entidades da classe;

Ÿ órgãos públicos;

Ÿ Conselhos profissionais;

Ÿ instituições de ensino;

Ÿ Delegados Regionais;

Ÿ colaboradores;

Ÿ Sistema CFC/CRCs;

Ÿ sociedade civil organizada;

Ÿ imprensa;

Ÿ fornecedores;

Ÿ empresas privadas; e

Ÿ cidadãos.
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Planejamento Estratégico



PLANO DE TRABALHO 
E PROJETOS
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Elaborado anualmente e 
importante instrumento de 
gestão do CRCRS, o “Plano 
de Trabalho e Orçamento” 
contém os programas e 
projetos organizados e 
previstos para a execução no 
decurso do exercício.

Os recursos gerados pela 

classe contábil do RS são 

fundamentais para a 

realização do melhor em 

favor da nossa profissão. 

As metas da nossa gestão 

estão baseadas na 

continuidade das ações e do 

trabalho qualificado até agora 

desenvolvido, sob a égide da 

ética, da união e do 

reconhecimento, com o firme 

propósito de evoluir ainda 

mais. Os projetos pretendem 

garantir a contínua ascensão 

da profissão no contexto 

político, social e 

mercadológico mediante:

Ÿ a busca constante da valorização profissional por meio do 
fortalecimento e da integração das entidades de classe;

Ÿ a formação e o desenvolvimento de jovens lideranças na 
busca de maior sintonia com a nova geração de profissionais 
que ingressa anualmente na carreira contábil;

Ÿ a educação continuada adaptada à realidade dos diversos 
segmentos de negócios e às peculiaridades das diferentes 
áreas de atuação profissional de forma temática, presencial e 
virtual;

Ÿ o acompanhamento do avanço tecnológico tanto na gestão 
do CRCRS quanto no oferecimento de capacitação aos 
profissionais;

Ÿ a dinamização do atendimento às demandas dos diferentes 
segmentos de atuação profissional, intensificando e 
diversificando as atividades das comissões de estudos; e

Ÿ a maior interação das comissões de estudos do CRCRS com 
os profissionais.
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Plano de Trabalho e Projetos



DELEGACIAS 
E ESCRITÓRIOS 
REGIONAIS
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A ação no interior do Estado é 
alcançada por intermédio de 104 
Delegacias e 17 Escritórios 
Regionais, formando uma rede de 
integração do profissional com o 
CRCRS. Os Delegados são 
escolhidos e nomeados pelo 
Plenário do Conselho dentre 
profissionais da Contabilidade 
indicados em lista tríplice pelos 
profissionais da respectiva base 
territorial. O Delegado é o 
representante do Conselho junto 
a autoridades, profissionais e 
estudantes.

Nas cidades com maior 
concentração de profissionais 
foram instalados Escritórios 
Regionais, visando a facilitar e 
agilizar o atendimento aos 
usuários do CRCRS, cujas 
instalações ocorreram mediante 
acordos operacionais com as 
entidades da classe contábil da 
respectiva região.
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Delegacias e Escritórios Regionais
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COMISSÕES DE ESTUDOS:
SUPORTE ÀS AÇÕES 
DO CRCRS



As Comissões de Estudos 
desempenham um 
importante papel de suporte 
às ações do CRCRS, seja 
estudando matérias 
pertinentes a sua área de 
atuação profissional, seja 
propondo a estruturação de 
cursos, palestras, seminários, 
seja analisando e emitindo 
opinião sobre as normas 
editadas pelo CFC ou, ainda, 
sugerindo o conteúdo de 
impressos e publicações de 
grande interesse para a classe 
contábil.

Estão em funcionamento as 
Comissões de Estudos: de 
Acompanhamento da Área 
do Ensino Superior; de 
Auditoria Independente; de 
Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público; de 
Contabilidade Gerencial; de 
Contabilidade do Setor 
Cooperativo; CRCRS Jovem; 
CRCRS Mulher; de 
Organizações Contábeis; de 
Perícia Contábil; de 
Responsabilidade Social; de 
Tecnologia da Informação e 
do Terceiro Setor.

Comissões de Estudos
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O CRCRS tem forte 
engajamento em uma série 
de projetos nas áreas social, 
cultural e ambiental, como 
também por uma ampla 
divulgação, visando à adesão 
e comprometimento dos 
profissionais da Contabilidade 
com a ética e com a 
responsabilidade social. A 
atuação neste âmbito social 
da entidade é reconhecida 
nacionalmente.

PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO DA 
CLASSE CONTÁBIL
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CONHECIMENTO CONTÁBIL A 
SERVIÇO DA SOCIEDADE

O Conselho Federal de 
Contabilidade e os 
Conselhos Regionais de 
Contabilidade atuam de 
forma integrada, 
constituindo o Sistema 
CFC/CRCs, que tem por 
missão promover o 
desenvolvimento da 
profissão contábil, além de 
primar pela ética e 
qualidade na prestação de 
serviços, mediante o registro 
e a fiscalização dos 
profissionais e das 
organizações contábeis, 
atuando em proteção à 
sociedade. Também 
desenvolve projetos sociais, 
que envolvem os 
profissionais contábeis com 
a sociedade civil, por meio 
do Programa de 
Voluntariado da Classe 
Contábil (PVCC).

O Programa de Voluntariado 
da Classe Contábil tem por 
objetivo estimular a prática 
cidadã e o espírito de 
responsabilidade social entre 
os profissionais da 
contabilidade por meio da 
difusão do voluntariado 
organizado, incentivando-os 
a comprometerem-se com 
questões sociais relevantes 
para o país.

O programa está alicerçado 
no compromisso dos 
profissionais da 
Contabilidade com a ética, a 
cidadania, a solidariedade, a 

transparência e a 
sustentabilidade, que são a 
base dos quatro 
subprogramas do PVCC: 
Rede Nacional de Cidadania 
Fiscal – Observatórios 
Sociais; educação financeira; 
doações ao Funcriança e ao 
Fundo do Idoso; e ações 
locais de voluntariado.

Visualiza-se e oportuniza-se 
em cada um dos 
subprogramas, o desafio de 
colocar o conhecimento 
contábil a serviço da 
sociedade e em prol do 
desenvolvimento do Brasil.
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REGISTRO É 
OBRIGATÓRIO

24



As profissões representam 
um meio instrumental para a 
solução de problemas de 
ordem técnica que 
condicionam o próprio 
agrupamento da coletividade.

Quando o Estado 
institucionaliza este 
agrupamento profissional, 
surge o âmbito privativo de 
atividades e a obrigatoriedade 
de registro como condição 
para o exercício profissional.

Assim, os Conselhos 
Regionais exercem um papel 
de mediação entre o 
profissional, as coletividades 
e a sociedade. Conforme 
dispõe o Decreto-Lei nº 
9.295-46, somente 
Contadores e Técnicos em 
Contabilidade devidamente 
registrados podem exercer a 
profissão contábil.

Dessa forma, o ato de 
registrar-se em Conselho 
concede a legalidade ao 
exercício profissional. E, na 
forma inversa, o Contador ou 
Técnico em Contabilidade 
devidamente registrado 
comprova junto a terceiros a 
capacidade adquirida de 
exercer as atividades 
contábeis, conferindo 
legitimidade perante seu 
cliente. E, nesse contexto, os 

Conselhos promovem a 
interface dos profissionais 
perante a sociedade, 
auferindo que aquele 
profissional recebeu a 
formação necessária para o 
exercício da profissão 
contábil. Para a obtenção do 
registro é condição a 
aprovação em Exame de 
Suficiência, para aqueles que 
concluíram o curso após 14-
06-2010, realizado em todo 
o território nacional.

De acordo com o § 2º do 
artigo 12 do Decreto-Lei nº 
9.295-1946, alterado pela Lei 
nº 12.429-2010, a partir de 1º 
de junho de 2015, entrou em 
vigor a extinção do registro 
para os Técnicos em 
Contabilidade. É importante 
destacar que não foi extinta a 
categoria de Técnico em 
Contabilidade, mas, sim, a 
possibilidade de registro no 
Conselho depois na data em 
questão. Ficarão 
resguardados os direitos de 
todos aqueles já registrados.

No CRCRS, o pedido de 
registro – que somente 
poderá ser solicitado após a 
aprovação no Exame de 
Suficiência – deverá ser feito 
na Divisão de 
Relacionamento com os 
Usuários e, no interior do 

Estado, na respectiva 
Delegacia ou Escritório 
Regional. Qualquer tipo de 
alteração no registro, bem 
como sua baixa ou 
restabelecimento, também 
deverá ser providenciada 
nestes locais. Após análise, os 
pedidos de registro, inclusive 
de organizações contábeis, 
são enviados à Câmara de 
Registro para julgamento e 
referendo, submetendo-os à 
homologação do Plenário.

Para facilitar o contato do 
profissional com o Conselho 
foram implementados 
diversos serviços de registro 
na página do CRCRS 
(www.crcrs.org.br):
Ÿ formulário para 

requerimento de registro e 
solicitação de carteira;

Ÿ emissão de guias de 
pagamento;

Ÿ Decore eletrônica;
Ÿ consulta ao sistema 

cadastral (registro 
profissional e 
organizações contábeis);

Ÿ consulta ao cadastro 
Nacional de Contabilistas 
(via site do CFC);

Ÿ emissão de certidão de 
regularidade profissional;

Ÿ alteração de endereço, 
telefone e e-mail;

Ÿ emissão de alvará para as 
organizações contábeis.

Registro
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A FUNÇÃO DE 
FISCALIZAR



Os Conselhos são entidades 
profissionais que receberam o 
poder de organizar-se e de se 
disciplinarem. Uma das 
principais funções do CRCRS 
é a fiscalização do exercício 
da profissão contábil. Sua 
ação se desenvolve no 
profissional que executa as 
atividades contábeis, bem 
como na empresa por ele 
integrada, primando pela 
ética e qualidade na 
prestação dos serviços, 
mediante o esclarecimento e 
a vigilância sobre os padrões 
legais e técnicos que regem o 
exercício profissional.

Os fiscais lotados na Divisão 
de Fiscalização realizam 
diligências por todo o Estado 
do RS para fiscalizar tanto o 
profissional contábil como 
para combater a ação de 
leigos, coibindo, assim, que 
pessoas não habilitadas 
atuem indevidamente dentro 
da profissão, garantindo aos 
registrados o exercício de suas 
prerrogativas no mercado de 
trabalho.

As denúncias e 
representações também são 
apuradas nesta Divisão e, 

havendo irregularidades, são 
instaurados processos que 
são julgados nas Câmaras de 
Fiscalização e de Ética e 
Disciplina, que são 
submetidos à homologação 
do Plenário, que redundam 
em alguma forma de 
penalidade.

Porém, muito mais do que a 
simples punição, a 
fiscalização do CRCRS tem 
por objetivo a prevenção, 
mediante a educação 
profissional continuada. 
Entendemos que orientando 
o profissional e fazendo-o 
compreender os benefícios 
de trabalhar de acordo com 
as normas e com respeito aos 
princípios éticos da nossa 
profissão, ele estará evitando 
punições e contribuindo com 
a valorização e 
reconhecimento da 
Contabilidade. O CRCRS, por 
sua vez, estará cumprindo a 
sua missão de proteger a 
sociedade, na medida em que 
os serviços contábeis serão 
cada vez mais qualificados, 
merecendo, assim, a 
confiança dos nossos clientes 
e fazendo jus a melhores 
remunerações. Presente este 

norte, prefere-se não aplicar 
penalidade a profissional que, 
no prazo estipulado, tenha 
regularizado a sua situação.

Fiscalização eletrônica

A implantação do projeto de 
fiscalização eletrônica 
constituiu-se em 
procedimento de sucesso e 
pioneiro do CRCRS, 
posteriormente 
implementado em âmbito 
nacional pelo Sistema 
CFC/CRCs. Consiste no envio 
de e-mail certificado ao 
profissional solicitando que 
este remeta comprovações 
ao CRCRS, baseado no 
sistema de emissões de 
Decores, em que além da 
base legal destas, são 
solicitadas cópias da 
escrituração (demonstrações 
contábeis) e contrato com seu 
cliente.

A fiscalização eletrônica tem 
como objetivo racionalizar e 
agilizar os procedimentos 
fiscalizatórios, utilizando a 
tecnologia da informação 
para aprimorar e ampliar as 
suas atividades.

Fiscalização
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DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL: 
A EDUCAÇÃO CONTINUADA
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Cursos, palestras, 
seminários e convenções

Com o intuito de subsidiar os 
profissionais da Contabilidade 
na busca do seu 
aprimoramento para as 
atividades na área contábil, o 
CRCRS desenvolve o 
Programa de Educação 
Continuada.

Este Programa, de caráter 
pedagógico, se dá mediante a 
realização de cursos, 
palestras, mesas-redondas e 
seminários e encontros 
regionais, com assistência 
gratuita de seus registrados, 
que oportunizam a discussão 
e o debate de temas de 
interesse direto dos 
profissionais contábeis.

A cada dois anos, o CRCRS 
realiza a sua “Convenção de 

Contabilidade do Rio Grande 
do Sul”, que reúne, a cada 
edição, mais de 2 mil 
participantes.

Essas ações que visam, acima 
de tudo, à valorização da 
classe contábil são 
desenvolvidas na Divisão de 
Capacitação Profissional do 
CRCRS, que organiza e 
coordena as atividades do 
setor e submete à apreciação 
da Câmara de 
Desenvolvimento 
Profissional.

Publicações

Integrando o Programa de 
Educação Continuada estão 
as publicações editadas pelo 
CRCRS, que são distribuídas 
gratuitamente. São livros que 
divulgam a legislação da 

profissão contábil, os 
Princípios de Contabilidade e 
as Normas Brasileiras de 
Contabilidade. Além disso, há 
também publicações que 
esclarecem questões práticas 
do dia a dia do profissional 
contábil, que se encontram à 
disposição, na íntegra, na 
página do Conselho.

Ainda, o CRCRS edita, desde 
1972, a Revista do Conselho 
Regional de Contabilidade do 
Rio Grande do Sul, disponível 
na página do CRCRS na 
internet, que tem a finalidade 
de promover a cultura da 
ciência contábil, mediante a 
publicação da produção 
intelectual nesta área, para o 
necessário aprimoramento 
que o exercício da profissão 
exige. A coordenação destas 
ações ocorre na Divisão de 
Edições Técnicas e 
Informativas do CRCRS.
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Educação Continuada



VEÍCULOS DE 
COMUNICAÇÃO

30



Para a comunicação com a 
Classe Contábil, são mantidos 
serviços como o boletim 
eletrônico “CRCRS Informa”, a 
coluna semanal publicada no 
caderno “Contabilidade” do 
Jornal do Comércio, que 
circula nas quartas-feiras, 
sempre com notícias de 
grande interesse para os que 
fazem da Contabilidade a sua 
profissão, e a Revista do 
CRCRS, que mescla notícias e 
entrevistas com artigos 
técnicos, sendo distribuída 
gratuitamente a todos os 
profissionais registrados no 
Conselho em situação regular. 
Ainda com forma de 
proporcionar o acesso a 
informação, no site do CRCRS 
o profissional pode se inteirar 
do que acontece em Últimas 
Notícias, onde são postadas 
informações sempre 
atualizadas.

De forma pioneira no âmbito 
dos CRCs, foi disponibilizado 
um aplicativo gratuito que 
permite o acesso à Rádio Web 

CRCRS em plataformas 
como smartphones, tablets e 
similares, para sistema 
Android e iOS. Assim, o 
profissional pode 
acompanhar a programação 
da Rádio CRCRS em qualquer 
lugar. Outro importante 
serviço implantado é a 
transmissão ao vivo, via 
internet, de palestras 
realizadas na sede do 
Conselho pela TV CRCRS 
Web, que ficam nela 
postadas. Estas ações são 
coordenadas pela Divisão de 
Comunicação Social em 
conjunto com a Divisão de 
Multimídia.

Comunicação
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Os trabalhos da gestão do 
CRCRS visam a buscar 
inovações e proporcionar 
serviços diferenciados aos 
profissionais contábeis de 
nosso Estado. Nesse 
sentido, o CRCRS mantém 
um site moderno, dinâmico 
e intuitivo, pois conta com o 
conceito de design web 
responsivo, que se adapta 
às principais resoluções de 
dispositivos de acesso 
como desktops, tablets e 
celulares, a fim de 
proporcionar melhor 
experiência aos usuários. 
Nessa versão é dado 
destaque às informações de 
interesse da classe.
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Os trabalhos da gestão do 
CRCRS visam a buscar 
inovações e proporcionar 
serviços diferenciados aos 
profissionais contábeis de 
nosso Estado. Nesse 
sentido, já entrou no ar o 
novo site do CRCRS, mais 
moderno, dinâmico e 
intuitivo, pois conta com o 
conceito de design web 
responsivo, que se adapta 
às principais resoluções de 
dispositivos de acesso 
como desktops, tablets e 
celulares, a fim de 
proporcionar melhor 
experiência aos usuários. 
Nessa versão é dado 
destaque às informações de 
interesse da classe.

O Portal da 
Transparência do 

CRCRS atende 
plenamente a Lei de 

Acesso à 
Informação.

A Ouvidoria 
promove a interface 
entre o profissional 

e a entidade.

Como forma de alinhar o 
CRCRS com as demandas da 
sociedade, no que se refere à 
transparência e ao controle 
social da gestão pública, já 
consolidada na Lei de Acesso 
à Informação, o CRCRS 
disponibiliza em sua página 
informações sobre a 
entidade por meio do Portal 
da Transparência. Nele, 

constam dados sobre a 
estrutura organizacional; atos 
normativos; calendário de 
reuniões; programas e 
projetos; execução 
orçamentária; licitações; 
contratos e convênios; diárias 
e passagens; concurso 
público; quadro de pessoal; 
demonstrações contábeis e 
prestações de contas; 

balanço socioambiental; 
dados estatísticos; perguntas 
e respostas; documentos - 
Lei nº 12.527-2011; e serviço 
de informação ao cidadão (e-
SIC).
Na página do CRCRS 
(www.crcrs.org.br) são 
encontrados diversos 
serviços, dentre os quais 
destacamos:

Ÿ ofertas de emprego – espaço que também envolve a divulgação de propostas de sociedade com 
outros profissionais da Contabilidade, de estágios aos estudantes dos cursos de Ciências Contábeis, 
de banco de currículos com oportunidade para Contadores e Técnicos em Contabilidade que 
procuram emprego divulgar seus currículos, e de concursos, especificamente os voltados à área 
contábil;

Ÿ o encaminhamento do pedido de registro, mediante o preenchimento do formulário de inscrição;

Ÿ a programação de cursos e eventos;

Ÿ a legislação da profissão contábil, sempre atualizada;

Ÿ o Portal da Transparência, que atende plenamente a Lei de Acesso à Informação;

Ÿ as publicações editadas, tanto para consulta quanto para download;

Ÿ a DECORE e a certidão de habilitação profissional eletrônicas;

Ÿ agenda CRCRS;

Ÿ a Revista Técnica do CRCRS;

Ÿ as instruções para encaminhamento de denúncias;

Ÿ as licitações; 

Ÿ a Rádio (para dispositivos móveis) e a TV Web do CRCRS;

Ÿ a Ouvidoria, para encaminhamento de sugestões, elogios, críticas ou reclamações;

Ÿ o Centro de Memória Virtual, que resgata a 
história da entidade, bem como apresenta 
históricos da Contabilidade no mundo, no 
Brasil e no Estado;

Ÿ o Espaço Acadêmico, que dá visibilidade e 
acessibilidade às pesquisas acadêmicas;

Ÿ consulta ao sistema cadastral;

Ÿ a emissão de certidão de regularidade e de 
alvarás para as organizações contábeis.
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ANUIDADE
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Anuidade

Para cumprir com suas 
funções legalmente 
atribuídas, ou seja, o registro, 
a fiscalização e a educação 
continuada dos profissionais 
contábeis, os Conselhos 
Regionais de Contabilidade 
necessitam de recursos, que 
são obtidos mediante o 
pagamento obrigatório das 
anuidades devidas pelos 
Contadores, Técnicos em 
Contabilidade e organizações 
contábeis. Estes recursos 
originados da classe contábil 
são a ela revertidos, os quais 
garantem o funcionamento 
da estrutura e o cumprimento 
de sua missão legal e de seu 
plano de metas.

O pagamento da anuidade 
está condicionado ao registro 
em vigor. O profissional que 
não estiver no exercício da 
profissão poderá solicitar a 
sua baixa, circunstância que 
evitará cobranças futuras da 
anuidade.

Ao profissional que 
completar setenta anos será 
concedida, a partir do 
exercício subsequente, a 
isenção da anuidade devida 
ao CRCRS, de forma 
automática. Porém, essa 
isenção não se aplica à 
sociedade contábil, cujo 
beneficiário seja sócio.
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FALE CONOSCO

Para mais informações:

Conselho Regional de Contabilidade 
do Rio Grande do Sul (sede provisória)

Av. Praia de Belas, 1554

90110-000 –  Porto Alegre-RS

(51) 3254-9400 – www.crcrs.org.br – crcrs@crcrs.org.br

Atendimento e Registro: registro@crcrs.org.br

Financeiro: financeiro@crcrs.org.br

Fiscalização: fiscalizacao@crcrs.org.br

Capacitação Profissional: cursos@crcrs.org.br

Secretaria: secretaria@crcrs.org.br

Ouvidoria: ouvidoria@crcrs.org.br

Publicações: editoria@crcrs.org.br

Comunicação Social: comunicacao@crcrs.org.br

Contato, ainda, pelo "Fale Conosco", situado 
na página do Conselho.

Estamos também 
nas redes sociais. 

Procure-nos no 
Facebook e no 

Twitter.
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DELEGACIAS E 
ESCRITÓRIOS 
REGIONAIS
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AGUDO
Delegado: Braulio Kesseler
(55) 3265-2001 – braulio@acjempresarial.com.br

ALEGRETE
Delegada: Marcia Salete de Vargas Basso
(55) 3422-6691 – msaletevargas@brturbo.com.br

ALVORADA
Delegado: Mauricio Farias Cardoso
(51) 3442-2416 – mauricio.cardoso@ibest.com.br

ANTÔNIO PRADO
Delegado: Gelso Carlos Girotto
(54) 3293-1944 – corverde1@gmail.com

BAGÉ
Delegado: Ezio Minotto Pereira
ESCRITÓRIO REGIONAL – (53) 3242-7239 – 
sindcont@alternet.com.br

BENTO GONÇALVES
Delegado: Marcos Beltrami
(54) 3452-3612 – marcos@beltramicontabilidade.com.br

CAÇAPAVA DO SUL
Delegado: Joelton Nunes dos Santos
(55) 3281-5072 – joelton@consulcont.cnt.br

CACHOEIRA DO SUL
Delegado: Marcelo de Barros Dutra
ESCRITÓRIO REGIONAL – (51) 3722-2645 – 
accachoeira@gmail.com

CAMAQUÃ 
Delegada: Silvana Scherer Vieira
(51) 3671-5979 – silvananoka@msn.com

CAMPO BOM 
Delegado: Sidnei Dieckow Lima
(51) 3598-2023 – sidnei@essencialassessoria.net

CANELA 
Delegado: Paulo Roberto Drechsler
(54) 3278-6000 – paulo@deport.com.br

CANGUÇU 
Delegada: Suzane Morales de Oliveira
(53) 3252-1093 – suzanemorales@brturbo.com.br

CANOAS 
Delegado: João Jorge dos Santos
ESCRITÓRIO REGIONAL – (51) 3472-6509 – 
joaojorge@systemcontabilidade.cnt.br

CAPÃO DA CANOA
Delegada: Evani Maria de Medeiros
(51) 3665-5150 – evanimm@terra.com.br

CARAZINHO 

Delegado: Clóvis da Rocha
(54) 3331-1225 – clovis@sollucao.net

CARLOS BARBOSA 

Delegada: Dalva Jani de Mello
(54) 3461-1127 – mello.dalva@redesul.com.br

CAXIAS DO SUL 
Delegada: Beatriz Caregnato da Silva
ESCRITÓRIO REGIONAL – (54) 3228-1909 – 

crcrscx@terra.com.br

CERRO LARGO 
Delegado: Edson Bolzan
(55) 3359-2012 – bolzanedson@via-rs.net

CRUZ ALTA 
Delegada: Josélia Inês Boufleur Stoffel
(55) 3322-4746 – jibstoffel@hotmail.com

DOIS IRMÃOS 
Delegado: Carlito Eidt
(51) 3564-1070 – carlito@unescon-di.com.br

DOM PEDRITO 
Delegado: José Valtair Bueno dos Santos
(53) 3243-2606 – valtaircontabilidade@provesul.com.br

ENCANTADO 

Delegada: Ilani Teresinha Bagatini
(51) 3751-3322 – ilanibagatini@conzatti.com.br

ERECHIM
Delegado: Mateus André Benincá
ESCRITÓRIO REGIONAL – (54) 3321-4882 – 

atendimento@delegaciaerechim.com.br

ESPUMOSO 
Delegado: Marcelo Zuffo
(54) 3383-1521 – zuffo.contabilidade@brturbo.com.br

ESTÂNCIA VELHA 
Delegada: Marlea Graeff Immig
(51) 3561-2340 – immig@immig.com.br

ESTEIO 
Delegado: Cleiton Luis Charutti
(51) 3458-0623 – cleiton@charutti.com.br
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ESTRELA 

Delegada: Elaine Gorgen Strehl
(51) 3720-2447 – elaine_gs@terra.com.br

FARROUPILHA
Delegado: Charles da Rocha Paesi

(54) 2628-2600 – charles@copase.com.br

FLORES DA CUNHA 

Delegado: Marcelo Costa

(54) 3292-1882 – marcelo@costacontabilidade.com.br

FREDERICO WESTPHALEN 
Delegado: Cleo Alberto Marchesan

(55) 3744-1802 – escritório1802@gmail.com

GARIBALDI 
Delegada: Maria Isabel Postingher Verzeletti

(54) 3462-2349 – verzeletti@contabilverzeletti.com.br

GETÚLIO VARGAS
Delegado: Luciano Ilson Troczinski

(54) 3341-3995 – accytus@itake.net.br

GRAMADO 
Delegada: Elis Andreia Altreiter

(54) 3286-3340 – elis@visaogramado.com.br

GRAVATAÍ 
Delegada: Sandra Maria Lunardi Baumgartner

ESCRITÓRIO REGIONAL –(51) 3484-6095 – 
crcgravatai@hotmail.com

GUAÍBA 

Delegado: Roque Marim Brzezinski

(51) 3480-2999 – roquecontabil@brturbo.com.br

GUAPORÉ
Delegado: Edmilson Norberto Zortea

(54) 3443-4206 – edmilson@escritorioasseplan.com.br

HORIZONTINA 

Delegado: Sérgio Luis Meinertz

(55) 3537-1017 – sergio@somarsc.com.br

IBIRUBÁ
Delegado: Mário Romildo Pedersen

(54) 3324-1136 – escritoriozeni@escritoriozeni.com.br

IGREJINHA
Delegado: Evan Carlo Machado Pioly dos Santos
(51) 3545-1866 – piolyevan@terra.com.br

IJUÍ 
Delegado: André Hoffmann
ESCRITÓRIO REGIONAL – (55) 3332-8841 – 
crcijui@terra.com.br

IRAÍ 
Delegado: Francisco Pertile
(55) 3745-1463 – pertile@speedrs.com.br

ITAQUI
Delegado: Edson Serres da Silva
(55) 3433-2839 – serres@bnet.com.br

IVOTI 
Delegado: Elton Carli Sturm
(51) 3563-8400 – eltonsturm@terra.com.br

JAGUARÃO
Delegado: Darcy Lemos de Faria
(53) 3261-1333 – darcy@escritoriofariars.com.br 

JAGUARI 
Delegado: João Ricardo Rosa Battaglin
(55) 3255-2175 – jrbattaglin@gmail.com

JÚLIO DE CASTILHOS 

Delegado: Daniel Moresco da Rosa
(55) 3271-1676 – escritorio.rosa@bol.com.br

LAGOA VERMELHA
Delegada: Iascara Giovana Munaretti
(54) 3358-2311 – iascaracontec@hotmail.com

LAJEADO 

Delegado: Dani José Petry
ESCRITÓRIO REGIONAL – (51) 3709-2816 – 
crcrslajeado@sincovat.com.br

MARAU 

Delegada: Vanessa Segala
(54) 3342-1411 – vanessa@segalacontabilidade.com.br

MONTENEGRO
Delegado: Vilson José Fachin
(51) 3632-4577 – tocco@fachineferla.com.br

NÃO-ME-TOQUE 
Delegado: Aristeu Kochem
(54) 3332-1668 – kowil@dgnet.com.br

NOVA PETRÓPOLIS 

Delegado: Werner Drechsler
(54) 3281-1019 – contato@emedecontabilidade.com.br
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NOVA PRATA 
Delegado: Rogério Marcos Dall Agnol
(54) 3242-2942 – service@service.inf.br

NOVO HAMBURGO
Delegado: Daniel Antônio de Campos
ESCRITÓRIO REGIONAL – (51) 3582-2210 – 
crcrsnh@hotmail.com

OSÓRIO
Delegada: Divina da Silva Ribeiro
(51) 3663-3044 - divaribeiro@terra.com.br

PALMEIRA DAS MISSÕES
Delegado: Eroni Cosmam
(55) 3742-4159 – delegaciacrc@hotmail.com

PANAMBI 
Delegado: Getson Dhein
(55) 3375-3450 – crcpanambi@lider.cnt.br

PASSO FUNDO
Delegado: Paulo Roberto Salvador
ESCRITÓRIO REGIONAL – (54) 3312-2440 – 
sinditc@via-rs.net

PELOTAS
Delegada: Lair Coimbra Rezende
ESCRITÓRIO REGIONAL – (53) 3227-1812 – 
crcrspe@gmail.com

PORTO ALEGRE
ESCRITÓRIO REGIONAL ZONA NORTE 
(51) 3343-2090 – crcrszn@crcrs.org.br

QUARAÍ 
Delegada: Ivanilda Lopes da Costa
(55) 3423-1369 – ciajuri@brturbo.com.br

RIO GRANDE
Delegado: Márcio Pereira das Neves
(53) 3035-1510 – marcioneves@vetorial.net

RIO PARDO
Delegado: Carlos Alberto da Luz Granada
(51) 3731-1440 – callmgranada@gmail.com

ROSÁRIO DO SUL 

Delegada: Janete Stefanello Murari
(55) 3231-4893 – delegaciacrcrosariodosul@gmail.com

SANANDUVA
Delegado: Adriano Lourensi
(54) 3343-1551 – osvaldolourensi@terra.com.br

SANTA CRUZ DO SUL
Delegado: José Augusto Waechter
ESCRITÓRIO REGIONAL – (51) 3713-3798 – 
crcscs@terra.com.br

SANTA MARIA
Delegada: Simone Terezinha Zanon
ESCRITÓRIO REGIONAL – (55) 3222-2808 – 
crcsm@sincotecsm.org.br

SANTA ROSA
Delegado: Clóvis Molinari
ESCRITÓRIO REGIONAL –(55) 3512-8349 – 
contabil.santarosa@terra.com.br

SANTA VITÓRIA DO PALMAR
Delegado: Paulo Gerson da Silveira Evald
(53) 3263-5548 – paulo@cs.cnt.br

SANTANA DO LIVRAMENTO
Delegado: Valdeir Elguy Fernandes
(55) 3242-3231 – conelguy@v-expressa.com.br

SANTIAGO
 Delegado: Eduardo Fank Saldanha
(55) 3251-2239 – saldanha@urisantiago.br

SANTO ÂNGELO
Delegada: Neusa Maria da Costa Gonçalves Salla
(55) 3312-6455 – neusalla@santoangelo.uri.br

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
Delegada: Isidra Ramos Lopes
(51) 3662-3243 – administrativo@procorcontabil.com.br

SANTO AUGUSTO
Delegada: Nielca Maria Pilau Philippsen
(55) 3781-4275 – nielcampp@hotmail.com

SÃO BORJA
Delegado: Aldori Luis Tambara Zanini
(55) 3431-2349 – aldorizanini@yahoo.com.br

SÃO GABRIEL
Delegado: Cilon Lopes de Siqueira
(55) 3232-4080 – siqueiracadastro@hotmail.com

SÃO JERÔNIMO
Delegada: Christiane Ostroski Genz
(51) 3651-1665 – cgenz@terra.com.br 

SÃO LEOPOLDO
Delegado: José Tadeu Jacoby
ESCRITÓRIO REGIONAL – (51) 3592-6493 – 
sindicato@sincontecsinos.org.br
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SÃO LOURENÇO DO SUL 

Delegado: Gilnei Oliveira de Almeida
(53) 3251-3000 – gilneioalmeida@hotmail.com

SÃO LUIZ GONZAGA 
Delegado: José Luiz Ferreira Pes
(55) 3352-2242 – jpesassessoriacontabil@gmail.com

SÃO MARCOS
Delegado: Pablo Luiz Rech
54) 3291-1400 – pablorech@brsulnetrs.com.br

SÃO SEBASTIÃO DO CaÍ
Delegada: Ligia Helena Poersch Viana
(51) 3635-1202 – ligia@lcbohn.com.br

SÃO SEPÉ
Delegado: Gilnei Augusto Hammel
(55) 3233-3223 – ghammel@terra.com.br

SAPIRANGA
Delegado: Nestor Schmitt Carraro
(51) 3599-1812 – contato@contabilalfa.com

SAPUCAIA DO SUL
Delegada: Marcia Mendes de Oliveira
(51) 3474-2105 – marciamatual@gmail.com

SARANDI
Delegado: Vilson Cesar Barichello
(54) 3361-3302 – assiscon_vilson@yahoo.com.br

SOBRADINHO
Delegado: Loreno Herath
(51) 3742-1302 – servisul@viavale.com.br

SOLEDADE
Delegada: Adriana Jainne Faoro Teixeira
(54) 3381-2713 – contabilfaoro@brturbo.com.br

TAPEJARA
Delegado: Marcos Francisco Zanini
(54) 3344-1200 – marcos@netvisual.com.br

TAPERA
Delegado: Vilson Roque Hübner
(54) 3385-1671 – mbmhubner@brturbo.com.br

TAPES
Delegado: Paulo Gelom Domingues da Silva
(51) 3672-1991 – gelom@paulogelom.com.br

TAQUARA
Delegado: Cristiano Gomes
(51) 3542-2575 – cristiano@tca.com.br

TAQUARÍ
Delegado: Manoel Valfreu Faleiro
(51) 3653-1416 – valfreu.del.taquari@tknet.com.br

TEUTÔNIA
Delegado: Gustavo Luiz Schnoremberger

(51) 3762-8088 – gustavo@digiservcontabilidade.com.br

TORRES
Delegada: Tatiani Margutti Brocca Pedrotti

(51) 3626-3801 – tottalcontabilidade@brturbo.com.br

TRAMANDAÍ
Delegado: Zigomar da Silva

(51) 3661-1354 – delegaciacrctdai@contabilisrs.com.br

TRÊS COROAS
Delegado: Eduardo Kellermann

(51) 3546-1384 – eduardo.kellermann@terra.com.br

TRÊS DE MAIO
Delegado: Laudomir Lampert

(55) 3535-1147 – escritorioabc@escritorioabc.com.br

TRÊS PASSOS
Delegado: Ralph Foerch

(55) 3522-1282 – ralph.foerch@gmail.com

TUPACIRETÃ 

Delegado: Antonio Carlos Borsa dos Santos

(55) 3272-1881 – contabeissolucoes@bol.com.br

URUGUAIANA
Delegado: Luiz Manoel Alves da Trindade

ESCRITÓRIO REGIONAL – (55) 3414-2987 – 
sindcur@sindcur.com.br

VACARIA
Delegada: Solange Daros Deon

(54) 3232-2666 – solange.daros@bol.com.br

VENÂNCIO AIRES
Delegado: André Fernando Gerlach

(51) 3793-3600 – andre.gerlach@adcontec.com.br

VERANÓPOLIS
Delegado: Jean Carlos Foragato

(54) 3441-1652 – jean@foragato.com.br

VIAMÃO
Delegado: Flavio Duarte Ribeiro Junior
(51) 3046-9999 – flavioribeiro@flavioribeiro.com.br
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Plenário 
do CRCRS

Gestão 2016/2017

CONSELHO DIRETOR

Presidente: Contador Antônio Carlos de Castro Palácios

Vice-Presidente de Gestão: Contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues

Vice-Presidente de Fiscalização: Contador Mário Antonio Karczeski

Vice-Presidente de Registro: Técn. Cont. Ricardo Kerkhoff

Vice-Presidente de Controle Interno: Contador Paulo Gilberto Comazzetto

Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional: Contadora Magda Regina Wormann

Vice-Presidente de Relações com os Profissionais: Contador Celso Luft

Vice-Presidente de Relações Institucionais: Contador Pedro Gabril Kenne da Silva

Vice-Presidente Técnico: Contador Márcio Schuch Silveira

COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO

Conselheiros(as) Titulares

Contadores: Antônio Carlos de Castro Palácios, Adauto Miguel Fröhlich, Adriel Mota Ziesemer, 
Ana Tércia Lopes Rodrigues, Ane Elisa Moller Dapper, Belonice Fátima Sotoriva, Celso Luft, 
Enise Massing, Flávio Flach, Laurise Martha Pugues, Luís Augusto Maciel Fernandes, Magda 
Regina Wormann, Marcelo Paveck Ayub, Márcio Schuch Silveira, Mário Antônio Karczeski, 
Mário Kist, Nádia Emer Grasselli, Paulo Gilberto Comazzetto, Paulo Ricardo Pinto Alaniz, 
Pedro Gabril Kenne da Silva, Rodrigo Kich.

Técnicos em Contabilidade: Carlos Eli Debom Rocha, João Roberto Hoerbe, Marice 
Fronchetti, Marlene Teresinha Chassott, Marta da Silva Canani, Ricardo Kerkhoff.

Conselheiros(as) Suplentes

Contadores: Alberto Amando Dietrich, Anabeli Galvan Perera, Andreia Altenhofen, Artur 
Roberto de Oliveira Gibbon, David Antonio dos Santos, Eduardo Hipolito Dias Sinigaglia, 
Evanir Aguiar dos Santos, Gerson Luís dos Santos, Grace Scherer Gehling, Guilherme Pressi, 
João Carlos Mattiello, João Luis Lucas Maracci, José Máximo Daronco, Marcos Volnei dos 
Santos, Martin Lavies Spellmeier, Mônica Foerster, Osmar Antônio Bonzanini, Roberta 
Salvini, Saulo Armos, Simone Loureiro Brum Imperatore, Susana Fagundes Garcia. 

Técnicos em Contabilidade: Cassiana Tonini Carbone, Cristiani Fonseca de Souza, Luís 
Fernando Ferreira de Azambuja, Luiz Alberto Souto Jacques, Magali do Nascimento Santini, 
Moises Luiz Togni.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Praia de Belas, 1554
Porto Alegre - RS,  CEP 90110-000

Telefone: (51) 3254.9400

www.crcrs.org.br
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