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Observações:
Em 05-01-10, o Conselheiro Célio Luiz Levandovski 
foi convocado para assumir a titularidade no 
Plenário, na vaga deixada pela Conselheira Ana 
Tércia Lopes Rodrigues, que renunciou às funções 
de Conselheira.
De 08-04-10 a 16-12-10, o Conselheiro João Carlos 
Andriotti assumiu a titularidade no Plenário, na 
vaga deixada pelo Conselheiro Luiz Fernandes da 
Rosa Pohlmann, que solicitou licença.
De 08-04-10 a 31-12-11, o Conselheiro Paulo 
Ricardo Pinto Alaniz assumiu a titularidade no 
Plenário, na vaga deixada pela Conselheira Jovaina 
Vieira de Souza Santos, que solicitou licença e, em 
seguida, exonerou-se da função de Conselheira. Na 
ocasião, o Conselheiro Paulo Ricardo Pinto Alaniz 
assumiu como membro titular da Câmara de 
Desenvolvimento Profissional.
De 22-04-10 a 08-12-10, o Conselheiro José Baldo 
Bordignon Sordi assumiu como Conselheiro 
suplente da Câmara de Desenvolvimento 
Profissional, em substituição ao Conselheiro Paulo 
Ricardo Pinto Alaniz, que assumiu como titular em 
substituição à Conselheira Jovaina Vieira de Souza 
Santos.
Em 08-04-10, a Conselheira Marice Fronchetti 
Guidugli assumiu a titularidade no Plenário, na 
vaga deixada pelo Conselheiro Egídio Matiello, que 
renunciou às funções de Conselheiro em 25-03-10. 
Na ocasião, a Conselheira Marice Fronchetti 
Guidugli ocupou a vaga de Conselheiro titular na 
Terceira Câmara de Ética e Disciplina.
Em 10-11-10, o Conselheiro suplente Nadmir 
Pedro Colbachini perdeu seu mandato, em função 
da alteração da categoria profissional de Técnico 
em Contabilidade para Contador.
De 25-11-10 a 31-12-11, a Conselheira Solange 
Maria Pessi assumiu a vaga de Conselheiro 
suplente da Câmara de Controle Interno, em 
substituição ao Conselheiro Egídio Matiello.
De 15-06-11 a 31-12-11, o Conselheiro Silvio Luiz 
Taborda assumiu a titularidade no Plenário, na 
Câmara de Desenvolvimento Profissional e na 
Câmara de Recursos de Fiscalização, em função 
da renúncia do Conselheiro Célio Levandovski.
De 30-06-11 a 31-12-11, o Conselheiro suplente 
José Roberto dos Santos Pires ocupou a vaga de 
Conselheiro suplente da Câmara de Recursos de 
Ética e Disciplina, na vaga deixada pelo 
Conselheiro Silvio Luiz Taborda.
De 1º-09-11 a 1º-12-11, o Conselheiro Loris 
Jardim Guimarães assumiu a titularidade no 
Plenário e na Primeira Câmara de Ética e 
Disciplina, em função da licença do Conselheiro 
Marcos Gilberto Leipnitz Griebeler.
De 16-11-11 a 31-12-11, a Conselheira Beatriz 
Aparecida Ferreira Martins esteve de licença, sem 
substituição.
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COLEGAS

Quando fomos empossados, em janeiro de 2010, como 
dirigente desta Casa, ouvimos diversos tipos de 
manifestações, desejando uma profícua gestão e 
sucesso na condução dos trabalhos. Alguns foram 
além, afirmando que era um período que passava 
muito rapidamente, que quando menos se percebesse 
quatro anos teriam transcorrido.

E o dito consumou-se.

Não há razão para esconder que, a cada dia, sente-se 
mais tristeza com a proximidade do desfecho desta 
etapa. Trabalhar pelo Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul está sendo e foi 
muito gratificante mesmo. Fomos movidos pelo 
desafio de suceder gestões exitosas e cheias de ações 
pioneiras em âmbito nacional, que tornaram a 
entidade referência dentro do Sistema CFC/CRCs. A 
tarefa não foi fácil, mas contamos com o trabalho de 
um contingente de pessoas verdadeiramente 
comprometidas com a classe contábil e que tornou 
mais fácil a missão. Conselheiros, delegados 
regionais, membros das comissões de estudos, 
funcionários, dirigentes das entidades de classe, 
professores, diretores e coordenadores das institui-
ções de ensino; além de dirigentes das entidades com 
que nos relacionamos ao longo destes anos, e com 
muitas das quais firmamos termos de parceria que 
foram fundamentais nesse processo. Essa comunhão 
de esforços, essa boa vontade e disposição tornaram 
nossa missão facilitada na sua execução.

A prestação de contas sobre o trabalho executado 
está prevista regimentalmente, mas essa prática vem 
sendo adotada independentemente de sua obrigato-
riedade, mais em função da política de total transpa-
rência do que de uma imposição normativa. Para 
tanto, decidimos apenas apontar as principais ações 
encetadas em frentes diferentes que investimentos 
nossos esforços e recursos financeiros. Os relatórios 
anuais e os balanços sociais editados pelo CRCRS, 
disponíveis para serem consultados na página do 
CRCRS, apontam com maior grau de detalhamento 
muito do que foi feito. Lendo estas publicações, tem-
-se uma boa noção do quanto estivemos, ao longo 
destes anos, presentes nos mais recônditos pontos de 
nosso Estado, do quanto interagimos com as nossas 
entidades de classe, bem como com organismos 
públicos, representativos de outras profissões e 
aqueles civis de direito privado. Unir, juntar, aproxi-
mar foram palavras de ordem. Nada se faz sozinho. 
Políticas de relacionamento são fundamentais. Elas, 
por exemplo, permitiram que pudéssemos realizar 
8.939 eventos nestes quatro anos, com cômputo até 
setembro de 2013. Esta marca ainda será maior.

Ações pioneiras foram implantadas, com o intuito de 
facilitar o relacionamento dos profissionais contábeis 
com sua entidade, mediante o registro eletrônico; a 
novidade nos processos internos com a aplicação da 
fiscalização eletrônica, denominada e-crcrs-legal; e a 
transmissão, ao vivo, via web, de eventos realizados na 
sede do CRCRS, permitindo, inclusive, que os internau-
tas pudessem interagir por meio de perguntas aos 
palestrantes.

Destacamos, também, a participação do CRCRS em 
movimentos sociais, manifestando-nos publicamente 
em assuntos de interesse da sociedade; desenvolve-
mos ações de responsabilidade social, especialmente 
aquelas ligadas ao Programa de Voluntariado da 
Classe Contábil (PVCC); criamos o Fórum Permanente 
das Entidades de Classe do RS, para o congraçamento 
de ideias e posturas; participamos ativamente do 
Fórum dos Conselhos de Profissões Regulamentadas; 
inserimos o CRC no Sistema de Gestão de Ética, 
Controle Público e Transparência do Poder Executivo 
Estadual, com participação no Conselho de Ética 
Pública; incrementamos a parceria na idealização de 
cursos de pós-graduação e doutorado; realizamos as 
Convenções de Contabilidade.

Defendemos a profissão contábil e os profissionais de 
forma intransigente, sempre que deparamo-nos com 
situações que ferissem as prerrogativas profissionais 
ou afetassem a prestação do serviço contábil à 
sociedade.

Finalizamos nossas atividades tendo presente que 
fizemos tudo que estava ao nosso alcance, que demos o 
máximo, que nos multiplicamos para atender a todas 
as demandas. Não foi fácil, mas foi muito gratificante. 
Assim, agradecemos pela confiança deposi-
tada pelos mais de 37 mil profissionais da classe e 
pelo apoio recebido, em especial do Conselho Federal 
de Contabilidade e da Fundação Brasileira de 
Contabilidade.

Muito obrigado!

Apresentação

CONTADOR ZULMIR BREDA
Presidente do CRCRS
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 POSICIONAMENTOS 
E AÇÕES



AO LONGO DO QUADRIÊNIO 2010/2013, DIVERSAS FORAM AS AÇÕES DO 

CRCRS NA DEFESA DOS INTERESSES DA CLASSE CONTÁBIL. ALGUMAS 

DELAS ESTÃO AQUI DESTACADAS:

Diante da polêmica e da 
repercussão nacional gerada pela 
Emenda Constitucional 387-09, 
ocorrida em 2010, de autoria dos 
deputados federais Ibsen Pinheiro, 
Humberto Souto e Marcelo Castro, 
que estende para todos os Estados 
os benefícios da exploração do 
petróleo, até então, privilégio de 
dois Estados da Federação e muito 
poucos municípios, o presidente do 
CRCRS, Zulmir Breda, por entender 
que o Conselho é parte integrante 
da estrutura social e econômica do 
país, portanto, com o dever de estar 
atento aos problemas da sociedade 
como um todo, enviou 
manifestação, no mês de março, ao 
Congresso Nacional, de apoio à 
emenda.

A participação de profissionais da 
Contabilidade nos conselhos fiscais 
das empresas estatais e parcerias 
para cursos e palestras foram os 
temas que motivaram o encontro, 
em maio de 2010, entre o 
presidente do CRCRS, Zulmir 
Breda, o deputado estadual, Alberto 
Oliveira, e o secretário de Estado do 
Planejamento e Gestão, José 
Alfredo Parode. Na ocasião foi 
salientado que os profissionais que 
atuam na área contábil têm muito a 
colaborar e muito conhecimento a 
oferecer nos conselhos fiscais.

CRCRS apoia 
Emenda 
Constitucional

Ampliação da 
participação 
dos 
pro�ssionais 
contábeis em 
conselhos 
�scais

Em junho de 2010, foi 
assinado, por represen-
tantes do Fórum dos 
Conselhos Regionais 
das Profissões 
Regulamentadas do RS, 
do qual o CRCRS faz 
parte, documento 
solicitando o compro-
metimento da direção 
dos partidos políticos 
frente às disposições 
constantes na Lei 
Complementar nº 135 e 
sua aplicação ainda nas 
eleições de 2010. Tal 
iniciativa objetiva a 
moralização da 
atividade governamen-
tal e parlamentar.

Ficha 
limpa, já!

CRCRS e
OAB no combate
à corrupção

O CRCRS e a Ordem dos Advogados do Estado foram atuantes 
durante o período eleitoral do País. Ações em conjunto foram 
desenvolvidas, visando à transparência e à legalidade do processo.
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Conselho de 
Contabilidade 
diz �Não 
à CPMF�

Em 2010, 
ressurgiu 
uma dis-
cussão 
sobre a 
possibilida-
de de nova 
instituição 
de imposto 
para custear 
a saúde, em 
substituição 
à Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira, a cha-
mada CPMF. Movimentos contrá-
rios eclodiram por parte de diver-
sos segmentos da sociedade 
gaúcha. O Conselho Regional de 
Contabilidade do RS (CRCRS) não 
poderia se omitir frente à pos-
sível recriação desse tributo e 
engajou-se na mobilização que 
repudiou tal atitude, juntamente 
com as demais entidades inte-
grantes do Fórum dos Conselhos 
Regionais das Profissões Regu-
lamentadas: “Agora Chega. Diga 
não à CPMF. Diga sim à saúde. 
Reforma Tributária já.”

Em março de 2011, o 
presidente do CRCRS, 
Zulmir Breda, acompanhado 
do presidente do Sescon-
RS, Jaime Gründler 
Sobrinho, reuniu-se com o 
presidente e com o vice-
presidente da Fecomércio, 
respectivamente, Zildo de 
Marchi e Luiz Carlos Bohn 
para discutirem ações 
referentes à disseminação 
dos padrões internacionais 
de Contabilidade adotados 
pelo Brasil – novas Normas 
Brasileiras de 
Contabilidade, inclusive 
para pequenas e médias 
empresas – as IFRS. O 
objetivo foi difundir os 
benefícios da adoção das 
referidas normas e as 
consequências da não 
adoção aos empresários.

IFRS 
para todos

O CRCRS obteve decisões 
favoráveis em ações judiciais 
no ano de 2010, que trataram 
de temas relevantes ao exercício 
profissional. Nesse sentido, o 
Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região manteve autuação aplicada 
pela fiscalização do CRCRS, 
decidindo que, mesmo na área 
pública, o exercício da atividade 
contábil necessita de registro ativo 
perante o CRCRS, aplicando-se o 
disposto pelo Decreto-Lei nº 9.295-
46. Assegurou também a compe-
tência regulamentar do CFC, 
admitindo que sejam criados 
mecanismos com a finalidade de 
aprimorar a fiscalização, no 
momento em que afirma a 
legalidade da Resolução que 
dispõe sobre a Decore, mantendo 
autuação realizada por agente 
fiscal do CRCRS, em função do seu 
descumprimento.

Finalmente, a Justiça Federal, na 
esteira de decisões proferidas pelo 
Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região e pelo Superior Tribunal de 
Justiça garantiu que a realização 
de perícia contábil é privativa de 
contadores regularmente registra-
dos, ao decidir pela legalidade de 
auto de infração lavrado pela 
fiscalização do CRCRS, contra 
profissional de área diversa 
desempenhando perícia de 
natureza contábil em processo 
trabalhista.

Decisões 
judiciais 
garantem 
pleno 
exercício da 
pro�ssão
contábil
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Mais uma demonstração de 
que a mobilização da classe 
contábil pode surtir 
resultados positivos foi 
dada em 31 de agosto de 
2011, quando o Projeto de 
Lei Complementar 87-11, 
que reajusta em 50% as 
tabelas de enquadramento 
das micro e pequenas 
empresas no Simples 
Nacional, foi aprovado. O 
CRCRS e as entidades da 
classe contábil gaúcha há 
algum tempo já vinham 
discutindo e reivindicado a 
ampliação da faixa para as 
pequenas e microempresas 
que optaram pelo sistema.

O Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região confirmou, em 
setembro de 2011, a 
necessidade de as micro e 
pequenas empresas 
enquadradas no Super 
Simples terem escrituração 
contábil, mesmo que de 
forma simplificada. O 
acórdão é resultante de 
decisão judicial de ação 
movida contra o CRCRS por 
profissional que, autuado 
por deixar de efetuar a 
escrituração contábil de 
empresa integrante do 
Simples Nacional, alegou 
que a empresa sob sua 
responsabilidade estava 
isenta de apresentar a 
referida peça contábil. 

Em reunião do Fórum dos Conselhos das Profissões 
Regulamentadas, ocorrida em 2 de setembro de 2011, na sede da 
OAB-RS, o deputado estadual Carlos Gomes, que se fez presente na 
ocasião, anunciou que protocolou o Projeto de Lei nº 245-2011, no 
qual torna obrigatório que candidatos a concursos públicos, 
realizados no Rio Grande do Sul, pertencentes à categoria 
profissional regulamentada, sejam registrados nos respectivos 
conselhos. Dessa forma, foi dado encaminhamento a uma 
reivindicação formulada pelo Fórum. A criação de observatórios 
sociais no RS foi outro tema abordado na reunião. Participaram, o 
presidente da OAB-RS, Cláudio Lamachia; o presidente do CRCRS, 
Zulmir Breda; a secretária-geral adjunta da OAB-RS, Maria Helena 
Dornelles; presidente do CRECI/RS, Flávio Koch; o vice-presidente 
do CREA-RS, Moisés Soares; e representantes de Conselhos 
Regionais de Profissões Regulamentadas. 

O Conselho Regional de Contabilidade do RS obteve êxito em 
mandado de segurança que beneficia as sociedades prestadoras de 
serviços contábeis a pagarem seu ISSQN por alíquotas fixas nos 
exatos e estritos termos do que dispõe o DL 406-68. O juiz da 1ª Vara 
Federal Tributária de Porto Alegre assegurou respeito à legalidade, 
reconhecendo que as sociedades contábeis, por sua própria natureza 
e forma de prestação de serviços profissionais, possuem direito à 
tributação por alíquotas fixas, independentemente das regras que 
vêm sendo concebidas pela Prefeitura de Porto Alegre no sentido de 
inibir a tributação das sociedades de profissionais.



A fiscalização do Conselho 
Regional de Contabilidade do 
RS (CRCRS) autuou profissio-
nal sem formação e registro 
como contador que realizava 
perícia de natureza contábil em 
processo judicial trabalhista, 
impondo-lhe pena de multa. O 
autuado ajuizou ação anulató-
ria, mas o pedido foi julgado 
improcedente pela Vara 
Federal de Bagé, em sentença 
já confirmada pelo Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, 
ao reconhecer, conforme 
consta na decisão, que “a 
perícia judicial ou extrajudicial 
é atividade privativa de 
contadores diplomados. Assim, 
não importa se o demandante 
foi nomeado para tal mister 
por Juiz do Trabalho. Se não 
for contador diplomado e com 
registro no Conselho respecti-
vo, não poderá apresentar-se 
como habilitado a realizá-la, 
sob pena de enquadrar-se no 
disposto no art. 20 do Decreto-
-Lei nº 9.295-46”.

Perícia 
contábil é 
atividade 
privativa de 
contador

Em 28 de dezembro de 2011, os 
presidentes do CRCRS, Zulmir Breda; 
do Sescon-RS, Jaime Gründler 
Sobrinho; da Federacon, Sérgio 
Dienstmann; e do Sindiconta, Tito 
Celso Viero, reuniram-se com o 
secretário da Fazenda do Estado do 
RS, Odir Tonollier, para reforçar o 
diálogo e a parceria entre a classe 
contábil e o órgão, assim como 
propor a revisão de procedimentos 
técnicos, de forma a colaborar com o 
trabalho desempenhado pelos 
profissionais da contabilidade, entre 
eles: a obrigatoriedade de 
identificação do responsável pela 
área contábil no momento da 
inscrição de cada contribuinte no 
cadastro da Secretaria da Fazenda do 
RS; o atendimento aos profissionais 
contábeis em qualquer delegacia da 
Receita Estadual do RS, eliminando a 
restrição de esses subestabeleci-
mentos somente prestarem serviços 
em relação a contribuintes 
localizados na base de cada 
delegacia. Outro ponto tratado  esteve 
relacionado ao Sped – ICMS/IPI.

Representantes 
das entidades da 
classe contábil 
se reúnem
com Secretário 
da Fazenda do RS

Em função do grande número 
de relatos de profissionais da 
Contabilidade sobre as dificul-
dades que os seus clientes têm 
enfrentado para atender as 
exigências do Sped Fiscal, o 
CRCRS, as demais entidades da 
classe contábil e a Fecomércio 
encaminharam manifesto à 
Receita Estadual, com vista a 
prorrogar o prazo de entrega 
dos arquivos do Sped Fiscal.

Em atendimento à solicitação, 
em 10 de julho de 2012, a 
Secretaria da Fazenda divulgou 
a nova tabela de prazos.

CRCRS 
solicita 
prorrogação 
para envio do 
SPED Fiscal

Decisão judicial con�rma  
legalidade dos  processos 
administrativos do CRCRS

Confirmando sentença prolatada pela Juíza da 1ª Vara 
Federal de Porto Alegre, o Tribunal Regional Federal da 
4ª Região reconheceu a legalidade do procedimento 
administrativo disciplinar levado a efeito pelo CRCRS, o 
qual resultou na aplicação de penalidades ao profissional 
cuja atuação configurou-se como infratora às normas de 
regência da profissão.
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Foi entregue, no dia 4 de dezembro 
de 2012, um requerimento ao 
presidente da Comissão de 
Segurança e Serviços Públicos da 
AL/RS, deputado Luis Fernando 
Schmidt, assinado pelos Conselhos 
Regionais de Engenharia e 
Agronomia CREA/RS, de 
Administração CRA/RS, de 
Contabilidade CRCRS, de Economia 
Corecon/RS, pela Associação dos 
Servidores do Tribunal de Contas 
ASTC/RS e Centro de Auditores 
Públicos Externos do TCE/RS, no 
qual contestam a participação 
exclusiva de advogados em 
concurso público para provimento 
de Auditor Substituto de 
Conselheiro do TCE/RS, o que 
configura reserva de mercado, 
contrariando os termos 
constitucionais.

Conselho de 
Contabilidade 
se engaja em 
campanha para 
alterar exigência 
de concurso 
público

No encontro realizado em 8 
de março de 2012, o CRCRS 
foi representado pelo 
Conselheiro e Vice-
Presidente de Fiscalização, 
Contador Celso Luft

No dia 31 de outubro de 2012, representantes do CRCRS e do 
Sescon/RS estiveram na Secretaria Municipal da Fazenda para tratar 
da questão relativa ao ISS das empresas de serviços contábeis que 
foram autuadas pela Prefeitura de Porto Alegre, para recolherem o 
imposto calculado sobre a receita bruta. Essas empresas sempre 
recolheram o ISS em quotas fixas, conforme previsto no DL 406-68, 
sendo que a partir de um entendimento do Poder Judiciário, a 
Secretaria Municipal da Fazenda passou a exigir o pagamento do 
imposto sobre a receita bruta, especialmente no caso das empresas 
constituídas sob a forma de sociedades limitadas, o que onera em 
muito a carga tributária. 

ISS foi tema de reunião entre 
representantes da Classe 
Contábil e da Secretaria 
da Fazenda

Os presidentes do CRCRS, Zulmir Breda 
e do Sescon-RS, Jaime Gründler 
Sobrinho, além do assessor jurídico do 
Sescon-RS, Luciano Biehl se reuniram 
com o titular da Pasta, Roberto 
Bertoncini, o secretário adjunto, Loreno 
Soligo e o gestor da área Tributária 
Rodrigo Fantinel
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Representantes de entidades 
contábeis apresentam 
reivindicações à Receita Federal

Os presidentes do 
CRCRS, Zulmir 
Breda, do 
Sindiconta, Tito 
Celso Viero, da 
Federacon, Sérgio 
Rossetto, e o 
diretor financeiro 
do Sescon-RS, 
Diogo Chamun, 
foram recebidos, 
no dia 3 de abril de 
2013, pelo 
Superintendente 
Regional da 
Receita Federal – 
10ª Região Fiscal – 
Paulo Renato da 
Silva Paz, que 
ouviu as reivindicações trazidas pelos 
representantes da classe e esclareceu algumas 
situações abordadas. Dentre as questões levantadas 
estava o fechamento de agências da RF no interior 
do Estado. Essa afirmação foi contestada pelo 
superintendente, o qual alegou que somente a 
unidade de Dom Pedrito teve as suas atividades 
encerradas, por não ter demanda suficiente para 
justificar a permanência no município.

Também foi sugerida a criação de mecanismos que 
favoreçam e agilizem os atendimentos via 
telefônicos, como um cadastramento dos 
profissionais da contabilidade. Paulo Renato explicou 
que o problema está em estudo e visa a buscar uma 
sistemática que filtre as ligações, para evitar 
atendimento a ligações oriundas de outros Estados.

Ainda foram discutidos tópicos referentes às 
declarações retidas por rendimentos recebidos 
acumuladamente (RRA), ampliação dos serviços 
oferecidos pelo e-CAC, parcelamentos, dificuldades 
com os sistemas disponibilizados pela Receita, entre 
outros. Por sugestão dos participantes, agentes da 
RF, pelo menos uma vez por mês, farão palestra no 
auditório do CRCRS, que será transmitida ao vivo, via 
on-line, com interação do público, por meio de 
perguntas, sobre temas a serem definidos.

Tito Celso Viero, Sérgio 
Rossetto, Zulmir Breda, 
Diogo Chamun e Paulo 
Renato Paz

Em junho de 2013, o CRCRS encaminhou à 
Secretaria da Fazenda do RS pleito no qual 
solicitou ao titular da pasta, Odir Tonollier, a 
realização de um encontro com a equipe 
técnica do órgão, para que sejam avaliados 
problemas enfrentados por contadores e 
técnicos em contabilidade referentes à 
liberação do extrato onde constam as notas 
fiscais eletrônicas destinadas aos 
contribuintes e de emissão própria. A medida 
se deu após o recebimento de manifestações 
de profissionais da Contabilidade e análise 
por parte da Comissão de Estudos de 
Tecnologia da Informação deste Regional, 
uma vez que foi percebido que, nos últimos 
meses, o processo de atualização desta 
informação ficou mais lento do que o padrão.

CRCRS encaminhou 
pleito à Fazenda 
Estadual

A edição da revista Veja de 14 de agosto de 
2013 levantou uma polêmica sobre a 
aprovação das contas da campanha da 
presidente Dilma Rousseff, quando eleita em 
2011. Na matéria, o ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, na 
época presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, manifestou-se, por meio de e-mail 
enviado a uma assessora, a sua posição 
contrária à de um auditor que solicitava a 
rejeição das referidas contas, com a infeliz 
declaração: “Não estamos lidando com as 
contas de um 'boteco' de esquina, mas de um 
comitê financeiro de uma presidente eleita 
por mais de 50 milhões de votos. Se fosse 
assim, contrataríamos um técnico de conta-
bilidade de bairro”. O CRCRS aderiu à cam-
panha nacional de repulsa à declaração feita.

Pro�ssionais da 
Contabilidade repudiam 
palavras de ministro do STF



Em 29 de novembro de 
2012, o presidente do 
CRCRS, Zulmir Breda, 
esteve na Secretaria da 
Receita Federal (RF) a fim 
de solicitar informações 
sobre eventuais problemas 
que ocorreram com 
contribuintes que estão na 
malha em função de 
doações efetuadas no 
Imposto de Renda deste 
ano.

Foi dado conhecimento ao 
superintendente-adjunto da 
RF, Ademir Gomes de 
Oliveira alguns casos para 
exemplificar o fato, que 
prejudica as campanhas de 
doações aos fundos 
municipais e, 
consequentemente, as 
entidades beneficiárias.

Reunião com 
representantes 
da Receita 
Federal

Regime de 
Competência no 
setor público é 
fundamental

Em palestra so-
bre as altera-
ções da legis-
lação contábil 
e o impacto na 
gestão pública, 
ministrada, em 
30 de outubro 
de 2012, por 
ocasião do II 
Encontro Na-
cional sobre 
Controle e 
Gestão Pública, 
a presidência do 
CRCRS defen-
deu que a Contabilidade por 
Competência permite: confirmar a 
posse, exercer controle efetivo e 
proteger o valor econômico dos bens 
públicos; averiguar os tipos, 
quantidades, prazos e grau de incerteza 
da dívida pública; e avaliar a situação 
financeira e o desempenho das finanças 
públicas. A apresentação teve uma 
breve retrospectiva sobre a adoção das 
IFRS e abordou o processo de 
implantação das IPSAS. Citou ainda a 
Contabilidade de Custos como 
fundamental para governos e entidades 
públicas realizarem uma gestão com 
foco no desempenho.

O presidente do CRCRS, 
Zulmir Breda, defendeu 
que "a Contabilidade por 
Competência é essencial 
para determinar os 
custos totais das 
atividades do governo�

O Conselho Regional 
de Contabilidade do Rio 
Grande do Sul, o 
Sescon-RS, o Sescon-
Serra Gaúcha e a 
Federação dos 
Contabilistas do RS 
entregaram, em 18 de 
outubro de 2011, um 
manifesto ao 
Superintendente da 
Receita Federal, Paulo 
Renato da Silva Paz, 
explicitando as 
dificuldades encontra-
das por parte das 
empresas para 
cumprir o cronograma 
de implantação do 
Sistema Público de 
Escrituração Digital 
(SPED) da Escrituração 
Fiscal Digital (EFD) 
PIS/Cofins no prazo 
estabelecido.

Implantação 
do SPED

Em 27 de junho de 2011, os presidentes do CRCRS, Zulmir Breda, e do Sescon/RS, Jaime Sobrinho, visitaram o 
deputado federal Giovani Cherini a fim de empenharem apoio ao projeto de Lei 993-2011, proposto pelo referido 
deputado, o qual prevê a liberação às empresas de recursos creditados pela Caixa Econômica Federal oriundos 
das distorções no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos chamados planos econômicos Bresser e 
Collor.

Projeto de Lei recebe apoio dos 
presidentes do CRCRS e do SESCON/RS
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 REGISTROS



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

Quando o Estado institucio-
naliza esse agrupamento 
profissional, surge o âmbito 
privativo de atividades e a 
obrigatoriedade de registro 
como condição para o 
exercício profissional.

O REGISTRO
É OBRIGATÓRIO A

ssim, os Conselhos Re-

gionais exercem um papel 

de mediação entre o pro-

fissional, as coletividades e a 

sociedade. Conforme dispõe o 

Decreto-Lei nº 9.295-46, altera-

do pela Lei nº 12.249-2010, 

somente contadores e técnicos 

em contabilidade devidamente 

registrados podem exercer a pro-

fissão contábil.

Dessa forma, o ato de registrar-

-se em Conselho concede a lega-

lidade ao exercício profissional. 

E, na forma inversa, o contador 

ou técnico em contabilidade devi-

damente registrado comprova 

junto a terceiros a capacidade 

adquirida de exercer as ativida-

des contábeis, conferindo legiti-

midade perante seu cliente. E, 

nesse contexto, os Conselhos 

promovem a interface dos pro-

fissionais perante a sociedade, 

auferindo que aquele profissio-

nal recebeu a formação necessá-

ria para o exercício da profissão 

contábil. Para a obtenção do 

registro é condição a aprovação 

em Exame de Suficiência, realiza-

do em todo o território nacional.

Entre 2010 e 2013, a movimenta-

ção dos registros – de profissio-

nais e organizações contábeis – 

apresentou a seguinte movimen-

tação:

Registro de profissionais ativos

Contadores

Contadoras

Técnicos em contabilidade

Técnicas em contabilidade

Total

11.971

10.545

9.312

7.025

38.853

2010

Registros cadastrais ativos

Escritórios individuais

Sociedades

Total de organizações contábeis

7.284

2.225

9.509

11.723

10.243

8.989

6.664

37.619

2011

11.651

10.187

8.757

6.395 

36.990

2012

11.798

10.481

8.635

6.352

37.266

2013
(ATÉ SETEMBRO)

2010 2011 2012 2013
(ATÉ SETEMBRO)

6.886

2.419

9.305

6.599

2.770

9.369

6.301

2.998

9.299
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Exame de 
Su�ciência

A partir da alteração do Decreto-Lei 

n.º 9.295-46, por intermédio da Lei 

n.º 12.249-2010, tornou-se 

obrigatória a aprovação em Exame de 

Suficiência, após a regular conclusão 

do respectivo curso, devidamente 

reconhecido, para os profissionais 

obterem o registro no Conselho 

Regional de Contabilidade 

a que estiverem sujeitos. Dessa 

forma, no Diário Oficial da União, de 

28 de setembro de 2010, foi publicada 

a Resolução CFC nº 1.301, 

regulamentando o Exame de 

Suficiência, que ocorre duas vezes 

ano. Os números relacionados ao 

Exame de Suficiência em nosso 

Estado foram os seguintes:

EXAME SUFICIÊNCIA 2011 – RS

CONTADOR TÉCNICO EM CONTABILIDADE

EDIÇÃO PRESENTES APROVADOS % PRESENTES APROVADOS %

1ª

2ª

725

993

271

671

37,38%

67,57%

298

491

  73

177

24,50%

36,05%

 14     ///REGISTROS

Registro 
eletrônico

Os processos de registro, a partir de 2011, 

começaram a tramitar de forma eletrônica, por 

meio do Sistema de Processo Eletrônico de 

Registro. Idealizado pelo CRCRS junto ao CFC, 

tornou-se realidade e uma ferramenta moderna e 

indispensável para a agilização das solicitações de 

profissionais e organizações contábeis, 

contribuindo com o meio ambiente, em virtude de 

as comunicações das decisões favoráveis serem 

enviadas ao e-mail do interessado, e não mais por 

meio de ofício, evitando o uso de papel.



Exame de Quali�cação Técnica
O Exame de Qualificação Técnica foi instituído pelo Conselho Federal de Contabilidade e sua aprovação permite 

ao contador o registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI), com vista à atuação no mercado 

de valores mobiliários, financeiro e de seguros privados.

O quadro a seguir mostra o quantitativo do Exame de Qualificação Técnica em nosso Estado, no período 2010 a 2013:

EDIÇÃO INSCRITOS APROVADOS % INSCRITOS APROVADOS %

1ª

2ª

 1.347

1.512

720

465

56,38%

33,99%

573

666

39,23%

36,02%

 213

219

EDIÇÃO INSCRITOS APROVADOS % INSCRITOS APROVADOS %

1ª

2ª

1.696 729 46,7 905   447 55,3

INSCRITOS

APROVADOS

2010  2011  2012  2010  2011  2012  2013

63

14

63

38

76

14

5

2

11

1

10

-

2011  2012  

14

2

21

3

2013 2010  

80

27

9

5

2013

5

1

10

-

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA GERAL QUALIFICAÇÃO SUSEPQUALIFICAÇÃO BANCO CENTRAL

EXAME SUFICIÊNCIA 2013 – RS

CONTADOR TÉCNICO EM CONTABILIDADE

EXAME SUFICIÊNCIA 2012 – RS

CONTADOR TÉCNICO EM CONTABILIDADE
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2.086 1.076

* A 2ª edição do Exame de Suficiência ocorreu em 29-09-13 e, de acordo com o Edital, a relação dos aprovados será publica-

da no Diário Oficial da União (DOU) e divulgada nos sites da FBC e do CFC em até 60 (sessenta) dias contados a partir da data 

de aplicação das provas.



 FISCALIZAÇÃO DO 
EXERCÍCIO PROFISSIONAL



O
s Conselhos são entidades 

profissionais que recebe-

ram o poder de se organi-

zarem e de se disciplinarem. Uma 

das principais funções do CRCRS é 

a fiscalização do exercício da pro-

fissão contábil. Sua ação se 

desenvolve no profissional que exe-

cuta as atividades contábeis, bem 

como na empresa por ele integra-

da, primando pela ética e qualida-

de na prestação dos serviços, medi-

ante o esclarecimento e a vigilân-

cia sobre os padrões legais e téc-

nicos que regem o exercício pro-

fissional.

São realizadas diligências por todo 

o Estado do RS para fiscalizar tan-

to 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 e, havendo 

irregularidades, são instaurados 

processos que são julgados nas 

Câmaras de Fiscalização e de Éti-

ca e Disciplina, posteriormente 

submetidos à homologação do Ple-

nário, que redundam em alguma 

forma de penalidade.

Porém, além da forma punitiva, a 

fiscalização do CRCRS tem desen-

volvido intensa atividade sob a for-

ma preventiva, mediante a educa-

ção continuada. Presume-se que o 

infrator não obedeceu às normas 

por desconhecimento ou por inter-

pretação equivocada. Procura-se, 

pois, primeiro orientar o profissio-

nal em relação aos padrões técni-

cos, éticos e legais, e depois punir. 

Prefere-se não aplicar penalidade 

a profissional que, no prazo esti-

pulado, tenha regularizado a sua 

situação. Essa ação proporciona a 

valorização e a qualificação da ati-

vidade contábil, na medida em 

que resguarda os interesses 

daqueles da fazem uso dos servi-

ços prestados pelos profissionais 

contábeis.

Das ações desenvolvidas destaca-

ram-se a fiscalização das organi-

zações contábeis com o objetivo de 

constatar possíveis atuações de lei-

gos; de profissionais suspensos e 

baixados; a verificação do recebi-

mento de numerários pelos profis-

sionais dos seus clientes, relativos 

a tributos e a conferência do res-

pectivo recolhimento; a constata-

ção da elaboração dos contratos 

de prestação de serviços; o exame 

dos documentos que dão base 

legal à emissão das Declarações 

Comprobatórias de Percepção de 

Rendimentos (DECOREs); a averi-

guação da execução da escritura-

ção contábil e se estão sendo 

observadas as Normas Brasileiras 

de Contabilidade nas demonstra-

ções contábeis; a verificação dos 

trabalhos de auditoria e perícia 

contábil; a observância sobre o 

cumprimento do Código de Ética 

Profissional do Contador (CEPC); e 

a inspeção das organizações con-

tábeis sem registro no CRCRS.

Também se incumbiu do 
atendimento prioritário às 
denúncias protocoladas no 
CRCRS, da verificação dos 
anúncios de emprego e da 
oferta de serviços contábeis 
divulgados nos jornais, assim 
como da verificação de 
publicações das demonstra-
ções contábeis e relatórios de 
auditoria independente, do 
atendimento aos profissio-
nais por telefone, por correio 
eletrônico e pessoalmente, 
respondendo às consultas 
formuladas, assim como, 
fiscalizou os profissionais, as 
organizações contábeis e a 
observância das NBCs, com 
base nos dados obtidos nos 
convênios firmados com a 
Jucergs, a Cage e a Agergs.

DENÚNCIAS PROTOCOLADAS
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Fiscalização a distância (eletrônica): pioneirismo na forma de fiscalizar

Outra novidade foi a implantação do projeto de fiscalização eletrônica a distância, denominado e-crcrs-legal que 

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 escri-

turação (demonstrações contábeis) e contrato com seu cliente.

O e-crcrs-legal é um procedimento fiscalizatório que tem como objetivo racionalizar e agilizar os procedimentos 

de fiscalização, utilizando a tecnologia da informação para aprimorar e ampliar as atividades ligadas à fiscalização.

Na gestão 2010/2013 registraram-se os seguintes dados:

DILIGÊNCIAS EFETUADAS

PROCESSOS INSTAURADOS

PROCESSOS JULGADOS

NOTIFICAÇÕES LAVRADAS

MUNICÍPIOS VISITADOS

2010  2011  2012  2013 (ATÉ SETEMBRO)

33.638

597

1.012

466

195

35.149

598

548

257

193

21.566

595

673

109

308

19.196

379

425

250

212

No julgamento dos processos de fiscalização, as decisões foram as seguintes:

ARQUIVAMENTOS

SUSPENSÕES

MULTAS

ADVERTÊNCIAS RESERVADAS

CENSURAS RESERVADAS

CENSURAS PÚBLICAS

CASSAÇÃO

2010  2011  2012  2013 (ATÉ SETEMBRO)

331

74

506

161

102

31

-

151

34

346

292

67

12

-

215

47

442

390

95

4

-

87

34

216

164

76

8

7

Outras ações relacionadas à fiscalização do exercício profissional

CRCRS e Sefaz assinam Termo de 
Cooperação Técnica

Mediante a assinatura do Termo de Cooperação 

Técnica entre o CRCRS e a Secretaria Estadual 

da Fazenda foram disponibilizadas ao Conselho 

informações sobre os profissionais que atuam 

na área contábil, cadastrados junto ao órgão, 

assim como as empresas pelas quais são 

responsáveis, de forma a colaborar com a 

promoção do efetivo e regular exercício da 

Contabilidade.

Em 2010, foi assinado Protocolo de Intenções com o governo 

do RS, por meio da Secretaria do Planejamento e Gestão, e 

do Comitê de Governança Corporativa das Estatais (CGCE), 

cujo objeto é a conjugação de esforços para viabilizar a pro-

moção de ações que visem ao aperfeiçoamento dos conse-

lhos fiscais das empresas estatais. O Estado se compromete 

a oportunizar aos Conselhos Regionais de Contabilidade, de 

Administração, de Economia a indicação de representantes 

para composição dos conselhos fiscais das empresas estatais. 

Assinado protocolo de intenções entre 
o CRCRS e governo do Estado
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CRCRS e Ministério Público do RS assinam 
Termo de Cooperação

O Termo de 

Cooperação 

assinado com 

o Ministério 

Público 

Estadual 

objetivou a 

troca de 

informação e 

a realização 

de ações conjuntas, com vista a investigar 

irregularidades cometidas no exercício da profissão 

contábil, que sejam alçadas do Ministério Público. 

Com a assinatura do termo, os partícipes 

comprometeram-se ainda a fomentar o intercâmbio 

de experiências e de conhecimentos técnicos por 

meio de palestras, cursos, oficinas e outros meios 

de capacitação recíproca.

O convênio 

firmado entre 

o CRCRS e a 

Junta 

Comercial do 

Estado do RS 

possibilitou a 

atuação da 

fiscalização 

em relação à 

análise das demonstrações contábeis transcritas nos 

livros diários, assim como no confronto das 

organizações contábeis registradas na Jucergs com 

o cadastro do CRCRS.

Convênio com a Jucergs

Convênio com a Cage

O convênio assinado entre o CRCRS e a Contadoria e 

Auditoria-Geral do Estado do RS (Cage) permitiu a 

atuação da fiscalização na verificação das 

demonstrações contábeis das empresas 

fornecedoras de bens e serviços do Estado do Rio 

Grande do Sul, que estão em busca certificado de 

capacidade financeira.

O convênio 

assinado 

entre o 

CRCRS e a 

Agência 

Estadual de 

Regulação 

dos Serviços 

Públicos 

Delegados do 

Rio Grande do Sul (Agergs) proporcionou a atuação 

da fiscalização na verificação das demonstrações 

contábeis das empresas que são concessionárias de 

serviços regulados pela referida agência.

Convênio com a Agergs

Denúncias sobre irregularidades

Para facilitar o encaminhamento de denúncias 

relativas à pratica de atos que caracterizem infração 

à legislação profissional, o CRCRS disponibilizou o 

endereço eletrônico fiscalizacao@crcrs.org.br. Os 

procedimentos para efetivar as denúncias ficaram 

disponíveis no endereço www.crcrs.org.br, no link 
Fiscalização.

Carteiras falsificadas

O CRCRS encaminhou à Superintendência Regional da 

Polícia Federal representação sobre casos de 

carteiras de identidade profissional falsificadas.
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C
om o intuito de subsidiar os 

profissionais da Contabili-

dade na busca do seu apri-

moramento para as atividades na 

área contábil, o CRCRS desenvolve 

o Programade Fiscalização Pre-

ventiva – Educação Continuada.

Esse programa, de caráter peda-

gógico, se dá mediante a realiza-

ção de cursos, palestras, mesas-

-redondas, seminários e encontros 

regionais, com assistência gratuita 

de seus registrados, que oportuni-

zam a discussão e o debate de 

temas de interesse direto dos pro-

fissionais contábeis.

A cada dois anos, o CRCRS realiza 

a sua “Convenção de Contabilidade 

do Rio Grande do Sul”, sempre um 

sucesso de público em cada edição.

Abaixo apresentamos quadro sin-

tético dos eventos promovidos 

pelo CRCRS, nos anos de 2010 a 

2013 (até setembro):

No quadriênio 2010/2013, 
foram realizados 8.939 
eventos, que reuniram 
318.723 participantes, até 
setembro de 2013.

EVENTOS REALIZADOS

8.939
EVENTOS
REALIZADOS

318.000
PARTICIPANTES
EM EVENTOS

INTERIOR   VIRTUAL VIRTUAL INTERIOR   CAPITAL   

Nº DE APRESENTAÇÕES Nº DE PARTICIPANTES 

325

429

542

392

3.358

968

1.212

1.430

6.419

4.079

5.819

3.348

25.883

29.198

23.419

23.033

29.722

68.875

54.735

44.193

2010

2011

2012

2013
(ATÉ SET.)

ANO CAPITAL   

89

64

73

57

MAIS DE

No ano de 2010, foi implantada a 

transmissão ao vivo, via web das 

palestras realizadas nas quartas-

feiras, na sede do CRCRS. Esse 

serviço beneficia diretamente os 

profissionais do interior do Estado, 

que podem assistir simultanea-

mente ao evento. Também pode-

rão fazê-lo via TV CRCRS, que 

armazena e disponibiliza as pales-

tras efetuadas na sede do Conse-

lho, as quais podem ser acessadas 

e assistidas a qualquer momento.

Nesse universo de quase nove mil 

eventos promovidos, destacam-se:
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XX Encontro dos Contabilistas da 
Zona Sul

Curso de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público

7º Encontro do Estado do Rio Gran-
de do Sul - A Mulher na Profissão 
Contábil

Encontro Estadual de Estudantes 
de Ciências Contábeis

Seminário IFRS Para Pequenas e 
Médias Empresas – com transmis-
são ao vivo

Curso de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público – Turma Multipli-
cadores – Secretaria do Tesouro 
Nacional, CFC e CRCRS

Workshop: Aspectos práticos rela-
cionados a confirmações externas 
de Auditoria (NBC TS 505)

Workshop: Aspectos práticos na 

definição de materialidade e de 
amostragem em auditoria (NBC 
TAs 320 e 530)

Workshop: Aspectos práticos quan-
to à formação da opinião e a emis-
são do relatório de auditoria (NBC 
Tas 70, 705 e 706)

Encontro Estadual de Coordenado-
res e Professores dos Cursos de 
Ciências Contábeis

Seminário de Perícia Contábil

As tendências do mercado da perí-
cia – Palestra em homenagem ao 
Dia do Contador

IFRS para pequenas e médias 
empresas – Palestra alusiva ao 
Dia do Profissional da 
Contabilidade

Curso de Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público

EVENTOS 

2010

SEMINÁRIOS DE ASSUNTOS CONTÁBEIS EM:

Estrela – 14-05-10
Camaquã – 28-05-10
Caxias do Sul – 11-06-10
Pelotas – 16-07-10 e 17-07-10
São Leopoldo – 30-07-10
Nova Prata – 13-08-10
Palmeira das Missões – 27-08-10

Canela – 10-09-10
Ijuí – 21 a 24-09-10
Santana do Livramento – 24-09-10
Taquara – 08-10-10
Santa Cruz do Sul – 15-10-10
Rio Grande – 29-10-10
Novo Hamburgo – 19-11-10

XXI Encontro dos Contabilistas da Zona Sul

Seminário: IFRS Para Pequenas e Médias 
Empresas – CFC e CRCRS

Escrituração Fiscal Digital do PIS/Pasep e 
Cofins – Receita Federal e CRCRS

Seminário de Contabilidade Pública

Encontro Estadual de Coordenadores e Pro-
fessores dos Cursos de Ciências Contábeis

Evento Terceiro Setor – Aspectos contextuais 
e atuação profissional

CVM e CRCRS: contadores e auditores inde-
pendentes conversando com a CVM

EVENTOS 

2011

Panambi – 25-02-11
Cachoeira do Sul – 15-04-11
Santiago – 15-04-11
Uruguaiana – 13-05-11
Passo Fundo – 27-05-11
Santa Rosa – 17-06-11
Santa Maria – 15-07-11
Sto. Ant. da Patrulha – 29-07-11
Três Passos - 16-09-11
Bento Gonçalves – 30-09-11
São Borja – 14-10-11
Santo Ângelo – 28-10-11
Bagé – 18-11-11
Capão da Canoa – 09-12-11

SEMINÁRIOS EM:
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XXII Encontro dos Contabilistas da 
Zona Sul

Seminário Direção do Orçamento 
na Aplicação de Recursos – CFC e 
CRCRS

Encontro Estadual de Coordenado-
res e Professores dos Cursos de 
Ciências Contábeis do RS

Homenagem ao Dia do Profissional 
da Contabilidade e comemoração 
dos 65 anos do CRCRS – CRCRS e 
entidades da Classe Contábil

Nota Fiscal Gaúcha – Receita Esta-
dual e CRCRS

Encontro Estadual de Estudantes 
dos Cursos de Ciências Contábeis.

Seminário do Terceiro Setor

Workshop: Auditoria tributária

Workshop: Planejamento com foco 
no entendimento de negócios

Workshop: Auditoria de tecnologia 
da informação

Seminário de Perícia Contábil: “O 
contador e suas atribuições na 
perícia”

Seminário sobre Inovações na Pro-
fissão Contábil

Seminário de Contabilidade Apli-
cada ao Setor Público

Seminário de Transparência na 
Prestação de Contas Eleitorais

EVENTOS 

2012

SEMINÁRIOS DE ASSUNTOS CONTÁBEIS EM:

Encantado – 02-03-12
Cruz Alta – 09-03-12
Gravataí – 27-04-12
Caxias do Sul – 08-05-12
Ijuí – 18-05-12
Erechim – 01-06-12
Cerro Largo – 15-06-12
Soledade – 06-07-12

São Leopoldo – 26-07-12
Pelotas – 10-08-12
Sapiranga – 18-09-12
Palmeira das Missões – 28-09-12
Santa Cruz do Sul – 19-10-12
Frederico Westphalen – 09-11-12
Alegrete – 30-11-12
Torres – 14-12-12

XXIII Encontro dos Contabilistas
da Zona Sul

Workshop Aplicado ao Setor Públi-
co “NBCASP e Sistema de Custos” 
– Receita Federal e CRCRS

Evento em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher

VIII Encontro Nacional de 

Coordenadores e Professores do 
Curso de Ciências Contábeis – CFC 
e CRCRS

Workshop Jovens Empresários

Seminário de Auditoria 
Independente

Seminário sobre Organizações Con-
tábeis e Tecnologia da Informação

EVENTOS 

2013 (ATÉ SETEMBRO)

SEMINÁRIOS DE ASSUNTOS CONTÁBEIS EM:

Guaporé – 15-03-13
Uruguaiana – 05-04-13
Santa Rosa – 10-05-13
Venâncio Aires – 07-06-13
Novo Hamburgo – 28-06-13
Vacaria – 05-07-13
Passo Fundo – 09-08-13

Está prevista a realização 

de seminários em: Santana 

do Livramento (4-10); Rio Grande 

(25-10); Campo Bom (8-11); 

Tramandaí (22-11); e Garibaldi (6-12).
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A Academia Brasileira de Ciências Contábeis, em parceria com o 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e a Fundação Brasileira 

de Contabilidade (FBC), trouxe a Porto Alegre a exposição itine-

rante Contabilidade � um balanço da história, com peças do 

Museu da Contabilidade do CFC. A mostra se realizou de 23 de 

março a 28 de abril de 2012, no saguão da Biblioteca Central 

Irmão José Otão da PUCRS. A entrada foi gratuita. 

O objetivo da exposição foi o de mostrar a história da profissão 

contábil, por meio de artefatos e equipamentos utilizados na con-

tabilidade desde os tempos mais antigos aos mais modernos. A 

iniciativa teve o apoio do Conselho Regional de Contabilidade do 

RS e da PUCRS.

Exposição Itinerante “Contabilidade: um balanço da história”

VISITAÇÕES

Durante a sua permanência, a exposição 
recebeu 4.764 visitantes.

4.764  
visitantes

Palestras técnicas, versando sobre temas atuais; multidisciplina-

res, que trataram de tópicos pertinentes ao cotidiano daqueles 

que atuam ou se preparam para atuar na área contábil; apresen-

tação de trabalhos técnicos e científicos, que fomentaram a aná-

lise e despertaram reflexões; foram os principais responsáveis 

pelo êxito obtido na XIII Convenção de Contabilidade do RS, reali-

zada de 24 a 26 de agosto de 2011, em Gramado. Os trabalhos 

foram compilados em um DVD, juntamente com 71 programas da 

série Contabilidade em Debate veiculados na Rádio CRCRS no 

período de setembro de 2009 a julho de 2011.

Todo o cuidadoso planejamento, elaboração e execução do evento 

foi laureado com a participação de um público de mais de 1.600 

pessoas, entre profissionais e estudantes.

XIII Convenção de Contabilidade do RS

FREQUÊNCIA

Foram realizadas durante a Convenção 
22 palestras com 1.670 participantes.

22 
palestras

1.670
participantes

>

Mais uma vez, a classe contábil gaúcha teve a oportunidade de 

comprovar a importância da atualização do conhecimento profis-

sional, da reflexão sobre temas atuais e a necessidade da troca 

de ideias, consagrando a XIV Convenção de Contabilidade do RS 

como o maior evento contábil do Estado. Durante três dias, de 22 

a 24 de maio de 2013, cerca de 1.600 profissionais e estudantes 

se reuniram em Bento Gonçalves, onde participaram de palestras 

e painéis de cunho técnico e comportamental. Na oportunidade 

também foram apresentados 19 trabalhos científicos e cinco téc-

nicos. Integraram os anais do evento 43 trabalhos aprovados 

pelos comitês Científico e Técnico.

XIV Convenção de Contabilidade do RS
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Instituto Insero

EBS/IOB/Folhamatic

IGAM

Caixa Econômica Federal

Prefeitura de Bento Gonçalves

Ministério Público do RS

ARF – Associação Rio-
Grandense de Fundações

POG

PUCRS

Unisinos

SCI

Primeira turma de Mestrado 
em Contabilidade em Porto Ale-
gre (parceria Unisinos/CRCRS, 
2012)

Primeira turma de Doutorado 
em Contabilidade no Rio Gran-
de do Sul (parceria Unisi-
nos/CRCRS, 2013)

Primeira turma exclusiva para 
contadores com registro no 
CRCRS em Porto Alegre para 
realização do MBA em Contro-
ladoria (parceira Unisi-
nos/CRCRS, 2012)

Parcerias e apoiadores

Termos de cooperação firmados e renovados no quadriênio 2010/2013

O CRCRS firmou termos de cooperação com 45 instituições de ensino do Estado, representando 74 campi univer-
sitários, com a finalidade de proporcionar atualização e renovação dos conhecimentos tanto para professores 
quanto para estudantes de Ciências Contábeis, além de descontos especiais.

CRCRS mais próximo das universidades

Cesuca – Faculdade Inedi – Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha

Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul - Fadergs/Esade

Faculdades Integradas de Taquara - Faccat

Faculdade Cenecista Nsa. Sra. dos Anjos - Facensa

Faculdade Cenecista de Osório - Facos

Faculdade Anhanguera - FACS

Faculdade Anglicana de Erechim - FAE/FAT

Faculdade dos Imigrantes - FAI

Faculdades Porto Alegrense - Fapa

Faculdade Anhanguera - FAPF/Faplan

Faculdade Cenecista de Nova Petrópolis - FACENP

Faculdade Cenecista de Bento Gonçalves - FACEBG

Sociedade Educacional Santo Augusto e Ijuí - Faisa

Faculdade Monteiro Lobato - Fato

Centro Universitário Feevale

Faculdade de Integração do Ensino Superior do Conesul – Fisul

Faculdade Serra Gaúcha

Faculdade de Tecnologia – FTEC

FACCA – Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas – Fundasul

Faculdade Ideau – Instituto de Desenvolvimento do Alto Uruguai

Instituto de Ensino Superior de Santo Ângelo – Iesa

Centro Universitário Metodista – IPA

Faculdade São Marcos

Faculdades Integradas Machado de Assis – Fema

Sociedade Educacional Rio Claro

Instituto de Educação São Judas Tadeu

Cachoeirinha

Porto Alegre

Taquara

Gravataí

Osório

Caxias do Sul

Erechim/Tapejara

Caxias do Sul

Porto Alegre

Passo Fundo

Nova Petrópolis

Bento Gonçalves

Santo Augusto

Porto Alegre

Novo Hamburgo

Garibaldi

Caxias do Sul

Caxias do Sul

Camaquã

Getúlio Vargas

Santo Ângelo

Porto Alegre

São Marcos

Santa Rosa

Ijuí

Porto Alegre
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Universidade Católica de Pelotas – UCPel

Universidade de Caxias do Sul – UCS – Campus Universitário da Região dos Vinhedos

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM

Universidade Luterana do Brasil – Ulbra

Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI

Faculdade Metodista de Santa Maria – Fames

Universidade de Cruz Alta – Unicruz

União das Faculdades Integradas de Negócios Ltda. – Unifin

Centro Universitário Franciscano – Unifra

Universidade Regional do Noroeste do RS – Unijuí

Universidade de Santa Cruz do Sul – Unisc

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos

Universidade Ritter dos Reis

Unidade Vale do Taquari Ensino Superior – Univates

Universidade Norte do Paraná – Unopar

Universidade de Passo Fundo – UPF

Universidade da Região da Campanha – Urcamp

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI

Pelotas
Bento Gonçalves, Caxias do Sul, São Sebastião do Caí, 
Farroupilha, Vacaria, Guaporé, Nova Prata e Canela

Carazinho, Casca, Lagoa Vermelha, Passo Fundo, 
Sarandi e Soledade

Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Itaqui, Santana do
Livramento, São Borja e São Gabriel

Cerro Largo, Erechim, Frederico Westphalen, 
Santiago, Santo Ângelo e São Luiz Gonzaga

Convênio CRCRS e Unisinos - Aperfeiçoamento profissional, sempre mais!

A partir da renovação do convênio firmado entre a 

Unisinos e o CRCRS, foi possível criar uma turma 

especial no município de Porto Alegre para o MBA em 

Contabilidade – Área Controladoria e Finanças, com 

aulas no Campus da Unisinos em Porto Alegre, 

concedendo, assim, um caráter pioneiro à iniciativa, 

bem como com a concessão de um percentual de 

desconto diferenciado aos profissionais com registro 

ativo e em dia com o CRCRS. 

Ainda na área acadêmica, outra importante conquista: 
a aprovação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) do Doutorado em 
Ciências Contábeis, na área de Controladoria e 
Finanças, ministrado pela Unisinos em 2013.
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Porto Alegre

Santa Maria

Canoas

Porto Alegre

Santa Maria

Cruz Alta

Porto Alegre

Santa Maria

Ijuí, Santa Rosa, Panambí e Três Passos

Santa Cruz do Sul, Montenegro e Sobradinho

São Leopoldo

Porto Alegre

Lajeado

Caxias do Sul



O CRCRS renovou o convênio de 

cooperação técnica e cultural 

com a Fundação Brasileira de 

Contabilidade, que tem por obje-

tivo a realização de cursos, 

palestras e outros eventos de edu-

cação continuada, edição de 

publicações técnicas e informati-

vas, bem como a valorização pro-

fissional de contadores e técnicos 

em Contabilidade do Estado do RS.

O escritório regional da Fundação 

Brasileira de Contabilidade no 

Rio Grande do Sul funciona junto 

à sede do CRCRS, tendo sido 

designados os contadores João 

Marcos Leão da Rocha e Enory 

Luiz Spinelli para os cargos de 

coordenador acadêmico e coor-

denador administrativo e finan-

ceiro, respectivamente.

Fundação Brasileira 
de Contabilidade

Convênios para Programa de 
Educação Continuada

Foi promovido convênio com 

Lefisc para realização de pales-

tras com transmissões on-line, 

durante o período. Com base nes-

se convênio o CRCRS apresentou 

nas quartas-feiras do ano, no 

auditório da sede, palestras ao 

vivo com transmissão via web 
para profissionais registrados em 

todo Estado.

Assinado um Convênio de Coope-

ração Operacional, entre o 

CRCRS e o Sescon-RS, visando à 

realização de cursos e palestras 

no Estado do RS sobre temas rela-

cionados à profissão contábil, 

para a atualização dos profissio-

nais da Contabilidade.

CRCRS e Sescon-RS na busca 
da qualificação

O presidente do CRCRS, Zulmir 

Breda, e o presidente do Ibracon 

– 6ª Seção Regional, Marcelo 

Saweryn, renovaram o Convênio 

de Cooperação Operacional cujo 

objetivo consiste na conjugação 

de esforços no sentido de realizar 

cursos, palestras e eventos liga-

dos ao Projeto de Educação Con-

tinuada. A parceria que já tem 14 

anos de existência.

Renovado convênio de 
cooperação entre CRCRS 
e Ibracon

O Conselho Regional de Contabi-

lidade do RS (CRCRS) firmou, em 

maio de 2013, um acordo de co-

operação técnica com o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural 

(Senar), que consiste na conjuga-

ção de esforços para a execução 

de ações de cada uma das partes, 

possibilitando, especialmente, a 

divulgação da legislação previ-

denciária rural em eventos reali-

zados pelo CRCRS.

CRCRS e Senar firmam 
convênio de cooperação técnica

Parcerias em cursos de 
pós-graduação

Para estimular a participação nos 
cursos de pós-graduação da área 
contábil, o CRCRS promoveu par-
cerias, tais como:

Faculdades Integradas de Taqua-
ra (Faccat): MBA em Consultoria 
e Gestão de Negócios;

Instituto de Pós-Graduação e Gra-
duação (Ipog): concessão de des-
contos especiais no curso de 
Pós-Graduação em Contabilidade 
e Direito Tributário, com ênfase 
em Gestão do Risco Fiscal.

Convênio com a Fipecafi

Em agosto de 2013, foi firmado 
convênio com a Fipecafi, com a 
concessão de 30% de desconto 
sobre o valor integral dos cursos 
eLearning, oferecidos, por meio 
de seu site, aos contadores e téc-
nicos em Contabilidade, regular-
mente inscritos no CRCRS, que 
se inscreverem durante a vigên-
cia do acordo.
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Integrando o Programa de Fiscalização Preventiva – Educa-

ção Continuada estão as publicações editadas pelo CRCRS. 

São livros que divulgam a legislação da profissão contábil, 

os Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras de 

Contabilidade, com distribuição gratuita. Além disso, há tam-

bém publicações que esclarecem questões práticas do dia a 

dia do profissional contábil, que se encontram à disposição, 

na íntegra, na página do Conselho.

Ao longo destes quatro anos, foram impressos 165 mil exem-

plares de publicações, que foram distribuídos gratuitamen-

te, além de serem disponibilizadas com conteúdo integral na 

página do CRCRS, que geraram mais de 245 mil acessos, 

figurando entre as 10 páginas mais acessadas do site do 

CRCRS.

Ainda, o CRCRS edita, desde 1972, a Revista Técnica do Con-

selho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, con-

vertida em 2010 para a mídia eletrônica, disponível gratuita-

mente na internet, com a finalidade de promover a ciência 

contábil. Nestes quatro anos,  até setembro de 2013, as edi-

ções da revista técnica receberam 67.310 acessos. Outra ino-

vação está relacionada à inclusão da coleção completa da 

Revista Técnica na página do CRCRS.

Publicações

EDIÇÕES IMPRESSAS E VIRTUAIS

165 mil
exemplares 
impressos

245 mil
acessos pelo
site do CRCRS

67,3 mil
acessos à
revista técnica

Centro de Cultura Suportes físicos

Livros

Anais de congressos

Artigos de periódicos

Monografias

Dissertações

Teses

Fotos registradas

Títulos de periódicos

Cds

Boletins atualizáveis

DVDs

Obras raras

Quantidade

5.710

2.142

16.501

17

50

26

3.479

239

85

33

136

251

O Centro de Cultura foi inau-

gurado em 1º-11-2001 e nele 

estão instaladas a biblioteca, 

com acervo especializado na 

área contábil, e uma sala dota-

da de computadores com aces-

so à internet, à disposição 

para utilização por contado-

res, técnicos em contabilidade 

e estudantes da área contábil, em especial daqueles residen-

tes no interior do Estado. Fica situado na Rua Barão do Grava-

taí, nº 301. Também é disponibilizada uma sala de vídeo, para 

assistência de eventos e cursos promovidos pelo CRCRS gra-

vados em DVD.

A Biblioteca do CRCRS apresentou os seguintes materiais e 

suas respectivas quantidades:

Biblioteca Virtual - A Biblioteca Virtual do CRCRS conta com títulos cadastrados.24.109 
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As comissões de estudos desem-
penham um importante papel de 
suporte às ações do CRCRS, seja 
estudando matérias pertinentes à 
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 conteú-
do de impressos e publicações de 
grande interesse para a classe 
contábil.
Estiveram em funcionamento 10 
comissões de estudos: de Audito-
ria Independente; de Acompanha-
mento da Área do Ensino Superior; 
de Cooperativismo (criada em 

2013); de Organizações Contábeis; 
de Perícia Contábil; de Contabili-
dade Aplicada ao Setor Público; do 
Terceiro Setor; CRCRS Jovem; da 
Mulher que atua na Área Contábil 
do Estado do RS; de Responsabili-
dade Social; e de Tecnologia da 
Informação; e um grupo de estu-
dantes em apoio ao CRCRS Jovem.

Comissões de Estudos

Acompanhamento da Área de Ensino Superior

Elaboração e preparação dos Encontros Estaduais e Nacional de Coorde-
nadores e Professores do Curso de Ciências Contábeis; do projeto do Prê-
mio Contador Zilmar Bazerque de Vasconcellos; do projeto Mérito Docên-
cia Universitária; análise do Exame Nacional de Desempenho de Estudan-
tes (ENADE); elaboração de cartilha direcionada aos professores sobre as 
Normas Brasileiras de Contabilidade e do processo de convergência aos 
padrões internacionais.

Auditoria Independente

Elaboração e preparação dos Ciclos de Estudos de Auditoria Independen-
te; dos workshops sobre auditoria; redação de artigos para publicação na 
Revista do CRCRS; análise da Lei nº 11.638-2007 e seus reflexos na legis-
lação societária e fiscal; análise sobre a implementação de controle de 
qualidade em firmas de auditoria.

Contabilidade Aplicada ao Setor Público

Elaboração e preparação dos Seminários de Contabilidade Pública; reda-
ção dos livros Processo Licitatório e a Lei Complementar nº 123-2006 � 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte � Teoria e Prática e Normas Bra-
sileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público sob a ótica das IPSAS: 
um estudo comparativo; elaboração de artigos para a Revista do CRCRS.

CRCRS Jovem

Elaboração e preparação dos eventos Encontro Estadual de Estudantes de 
Ciências Contábeis; participação em eventos dos cursos de Ciências Con-
tábeis em instituições de ensino superior; discussões sobre impactos e 
resultados do Exame de Suficiência; criação de subgrupos de estudantes 
nas cidades de Lajeado, Caxias do Sul e Porto Alegre.
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Organizações Contábeis

Análise sobre a operacionalidade do SPED Contábil; revisão da publicação 
Manual de Orientação e de Procedimentos para as Organizações Contábeis; 
análise de norma do CFC para contabilidade de condomínios; estudos 
sobre a implantação das IFRS nas pequenas e médias empresas e sobre o 
microempresário individual; Nota Fiscal Gaúcha; sugestões para a 
audiência pública da ITG 1000.

Perícia Contábil

Elaboração e preparação dos Seminários de Perícia Contábil; redação do 
livro Manual de Perícia Contábil, editado pelo CRCRS; redação de artigos 
para a Revista do CRCRS; participação dos membros da comissão em 
palestras e painéis sobre o tema, em eventos promovidos pelo CRCRS; 
Decore Eletrônica; peticionamento eletrônico; preparação de um ciclo teó-
rico/prático de aperfeiçoamento em perícia.

Responsabilidade Social

Mapeamento sobre a merenda escolar no RS; participação na fundação 
dos observatórios sociais; apoio à ONG Parceiros Voluntários; elaboração 
do projeto do Mês da Solidariedade Contábil e Dia da Ação Contábil; atua-
lização da publicação Manual de Incentivos Fiscais � para investimentos so-
ciais, desportivos e culturais; participação no Consocial; elaboração da car-
tilha Orçamento Familiar � Finanças organizadas, sonhos realizados; ações 
relacionadas ao Programa de Voluntariado da Classe Contábil; coopera-
ção no Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa; ela-
boração de artigos veiculados na Revista do CRCRS; colaboração na assi-
natura do Termo de Cooperação entre o CRCRS, Secretaria de Educação 
do Estado e Contadoria e Auditoria-Geral do Estado; Ação Fome Zero.

Tecnologia da Informação

Reuniões com a Secretaria Estadual da Fazenda para tratar assuntos 
como Nota Fiscal Eletrônica, SPED Fiscal e Contábil, Registro J800 do 
SPED Contábil, Certificação Digital e Projeto ART; participação nos Semi-
nários de Assuntos Contábeis como palestrantes; reuniões com a Receita 
Federal do Brasil levando questionamentos sobre os livros diário e auxi-
liares; elaboração de artigos publicados na Revista do CRCRS; Nota Fiscal 
Gaúcha; preparação do Seminário Inovações na Profissão Contábil e da 
palestra A Contabilidade na era digital.

Mulher que Atua na Área Contábil

Elaboração e preparação dos Encontros do Estado do RS: a Mulher na 
Profissão Contábil; de evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher; do 
projeto Plantando Sementes; participação nos seminários pelo interior do 
Estado, divulgando a comissão e o Encontro Nacional da Mulher 
Contabilista.
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No quadriênio 2010/2013 várias ações de comunicação social foram implementadas, com os seguintes destaques:

Comunicação social: informação e atualização constantes

coluna semanal no Jornal do Comércio, no encarte Jornal da Conta-
bilidade, que apresentou notícias de interesse da classe contábil.

envio de boletins eletrônicos on-line, em média três por semana, 
como forma ágil e direta de divulgar ações e atividades direcionadas 
à classe.

página do Conselho como garantia de comunicação com a classe e 
de prestação de serviços, com média de 3,9 milhões de acessos 
anuais.

Rádio CRCRS Web, com uma grade de programação diversificada e 
abrangente, composta por entrevistas, programas como o Contabili-
dade em Debate e Depois do Expediente, com abordagem de diversos 
temas atuais. Nesse período, a Rádio teve mais de 25 mil acessos, 
proporcionando informações úteis aos ouvintes.

criação e implementação do Blog News do CRCRS, como instrumen-
to de comunicação, informações em seguida do fato ocorrido, com 
mais de 40 mil visitas anuais.

TV CRCRS Web com suas transmissões ao vivo, coberturas de even-
tos, entrevistas, vídeos institucionais e outras palestras, com mais 
de 130 mil visitas durante o quadriênio 2010/2013.

mensagens institucionais e orientativas, veiculadas nas rádios Ban-
deirantes, Guaíba e Gaúcha.

remdelação da Revista do CRCRS, com quatro edições anuais, conci-
liando informação técnica com notícias de interesse geral da classe, 
sem pagamento de assinatura e com leitura agradável e prática.

Terceiro Setor

Elaboração de projeto de capacitação, prestação de contas em fundações 
em parceria com o Ministério Público do RS; elaboração do livro Terceiro 
Setor: Guia de Orientação para o Pro�ssional da Contabilidade; preparação 
do Seminário do Terceiro Setor; redação de artigos publicados na Revista 
do CRCRS; contribuições para a audiência pública da ITG 2002 e encami-
nhamento de documento ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis; estu-
dos sobre a aplicação da Lei de Filantropia.

GT sobre Cooperativismo

Estudos sobre a aplicação da Contabilidade – gestão de custos; auditoria – 
interna e externa; preparação de seminário sobre Contabilidade do Setor 
Cooperativo; estudo sobre a tributação das cooperativas para apresenta-
ção aos profissionais.
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 INTERIORIZAÇÃO
DE ATIVIDADES



Delegacias e Escritórios Regionais

Os encontros regionais mostram-
-se momentos propícios para tro-
ca de experiências e informa-
ções, bem como para conhecer 
os anseios e as necessidades dos 
profissionais residentes no interi-
or do RS. No período 2010/2013 
foram realizados os seguintes 
eventos:

10-03-2010, em Porto Alegre, 
com a presença de 77 delegados;

09-09-2010, em Canela, com a 
presença de 92 delegados;

17-12-2010, em Imbé, com a pre-
sença de 48 delegados;

25-03-2011, em Porto Alegre, 
com a presença de 87 delegados;

26-08-2011, em Gramado, com a 

presença de 106 delegados;

1º-12-2011, em Canela, com a pre-
sença de 83 delegados;

23-03-2012, em Porto Alegre, com 
a presença de 83 delegados;

17-08-2012, em Bento Gonçalves, 
com a presença de 91 delegados;

22-11-2012, em Porto Alegre, com 

a presença de 82 delegados;

04 e 05-03-2013, em Caxias do Sul, 

com a presença de 83 delegados;

22 a 24-05-2013 em Bento Gonçal-

ves, com a presença de 104 

delegados;

21 a 23-08-2013, em Canela, com 

a presença de 89 delegados.

Encontros de Delegados
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Para viabilizar a interiorização das 

atividades, o CRCRS mantém em 

funcionamento 104 delegacias e 17 

escritórios regionais. A finalidade 

principal das delegacias e dos 

escritórios é auxiliar o Conselho 

nos serviços de registro e fiscali-

zação de profissionais e das orga-

nizações contábeis. Os escritórios 

regionais estão instalados em 

regiões com grande concentração 

de profissionais registrados e fun-

cionam mediante acordos opera-

cionais com os sindicatos da 

respectiva região.

O delegado regional é o represen-

tante do CRCRS junto a autorida-

des, contadores, técnicos em Con-

tabilidade e estudantes, como tam-

bém o elo para o atingimento do 

objetivo da ação administrativa de 

facilitar o atendimento no interior.

As delegacias regionais foram cria-

das em 1958. A primeira instalada 

foi a de Pelotas, fundada em 13-9-

58, seguida da de Cachoeira do 

Sul, em 27-11. Em 5-12-58, foram 

criadas as Delegacias em Dom 

Pedrito, Rosário do Sul e São 

Gabriel, em 20-12-58, a de Alegrete 

e em 29-12, a de Novo Hamburgo.

Em 1994, foram instalados os 

escritórios regionais nas cidades 

de Caxias do Sul, Pelotas e Santa 

Maria; em 1995, em Canoas, Novo 

Hamburgo, Passo Fundo e Porto 

Alegre (zona norte); em 1996, em 

Lajeado e Ijuí; em 1997, em Santa 

Cruz do Sul; em 2000, em Santa 

Rosa, São Leopoldo e Erechim; em 

2001, em Uruguaiana e Cachoeira 

do Sul; em 2002, em Bagé; e, em 

2013, de Gravataí.



O CRCRS, em 2010, concedeu a 
láurea de Delegado Honorário 
para 23 delegados regionais, que, 
por 20 ou mais anos, representa-
ram o Conselho em suas regiões, 
prestando inestimável serviço 
aos profissionais do interior do 
Estado. 

Foram eles: Artêmio José Mattei 
(Sarandi); Áureo Goersch da Cos-
ta (Cacequi); Benedito Bicca Pires 
(Santa Cruz do Sul); Carlos Alber-
to Wittee Neetzow (Tapejara); Dar-
mos Francisco Giacomoni (Carlos 
Barbosa); Ênio Luiz Boff (Torres); 
Flávio José Fritzen (Não-Me-
Toque); Gilney Dri de Lima (Lagoa 
Vermelha); Guido Wiest (Dois 
Irmãos); Helene Weber (Estância 
Velha); Hugo Pedro Ferrari Fin-
ger (Quaraí); Ibanor Cofferi (Gari-
baldi); João Daniel Lucero Muniz 
(Santa Vitória do Palmar); José 
Aristóteles Silva Silveira (Dom 
Pedrito); José Paulo Correa 
André (São Lourenço do Sul); 
Jovino Segala (Marau); Leonildo 
Osmar Vanzella (Guaporé); Marta 
da Silva Canani (São Francisco de 
Paula); Osmar Gerhardt (Hori-
zontina); Sirlésio Canever Carbo-
ni (Bento Gonçalves); Walter Luiz 
Rech (São Marcos). Na plenária 
realizada no dia 14 de outubro, 
foram laureados Dair Borges (So-
ledade) e Otacílio Arena Neto 
(Encruzilhada do Sul).

Em 25 de agosto de 2011, o 
CRCRS homenageou mais nove 
delegados regionais com o título 
de Delegado Honorário. São eles: 

Selvino Santos Franco 
(Cruz Alta); Adroaldo 
Conzatti (Encantado); 
Anildo Bolfe (Grama-
do); Cândido Leri Ribe-
iro de Assis (Grava-
taí); Lauro Dreher 
(Igrejinha); Eldo Luft 
(Lajeado); Edi Bauer-
mann Seibel (Tapera); 
Ovídio Júlio Drieme-
yer (Teutônia); e Giné-
sio Roennau (Três 
Coroas).

Em 2012, no dia 16 de agosto, o 
CRCRS foi a vez de 20 delegados 
regionais serem agraciados com o 
título Delegado Honorário: Vilson 
Marion Flores da Silva (Alegrete); 
João Carlos Brum (Alvorada); Jane-
te Inês Beppler Gravina (Bom Reti-
ro do Sul); Primo Moyses Zuffo 
(Espumoso); Elson Bender  (Estre-
la); David Antônio dos Santos (ijuí); 
Elzio Ari Cardozo Paines (Itaqui); 
Roberto Brandt (Novo Hamburgo); 
Ildomar Antonio Sauer (Sanandu-
va); Edson Oliveira Alves (Santana 
do Livramento); Celita Schuch 

Petry (Santo Augusto); Carlos Val-
deli Scherer (São Sepé); Jose Nel-
mar Vanini Borges (Tapes); Lori 
Sita Fagundes (Taquara); Jair Fran-
cisco da Silveira (Taquari); Luiz 
Carlos Bordignon (Uruguaiana); 
Manoel Arino Eliseu (Viamão); Marí-
lia Hatzenberger (São Sebastião do 
Caí); Wallace Hoff Junior (Barra do 
Ribeiro) e Luiz Carlos da Luz Gra-
nada (Rio Pardo).

Já em 2013, mais oito delegados 
regionais receberam a titulação de 
Delegado Honorário do CRCRS: 
Darlan Batalha (Jaguarão); Atemir 

Zimmermann (San-
ta Rosa); Edson Ket-
zen (Panambi); Willi 
Renato Salla (Santo 
Ângelo); Mariângela 
Moreira (São Gabri-
el); Lesi Tedesco 
(Tramandaí); Mar-
celo Müller (Venân-
cio Aires); e Andréia 
Peixoto dos Santos 
(Santo Antônio da 
Patrulha).

Delegados Honorários
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Os 1.162 profissionais que atuam 
na área contábil na jurisdição de 
Gravataí e as 279 organizações 
contábeis passaram a contar, a 
partir de 3 de junho de 2013, com 
um escritório regional do 
CRCRS, com atendimento na 
sede do Sindilojas, e está à dis-
posição dos profissionais da 
jurisdição, que engloba também 
as cidades de Cachoeirinha e Glo-
rinha, para dirimir dúvidas, ori-
entar ou encaminhar solicitações 
à entidade.

O evento reuniu autoridades 
municipais, representantes de 
entidades e profissionais da con-
tabilidade. O presidente do 
CRCRS, Zulmir Breda, no ato inau-
gural, parabenizou o Sindilojas, na 
pessoa do seu presidente, José 
Rosa, pelo trabalho desenvolvido 
e enfatizou a importância de fir-
mar uma parceria, que acolheu o 
escritório do CRCRS em sua 
ampla sede, possibilitando, inclu-
sive, a realização de palestras e cur-
sos de atualização e capacitação. 

Gravataí recebe 
Escritório Regional 
do CRCRS

Acordos 
operacionais

No exercício de 2011, o CRCRS 
manteve os 16 acordos operacio-
nais com entidades da classe con-
tábil do Rio Grande do Sul, para fun-
cionamento de escritórios regionais, 
que tiveram como objetivo principal 
facilitar o atendimento dos profissio-
nais da Contabilidade do interior do 
Estado nos assuntos relacionados 
com as atividades do Conselho, efe-
tuados em anos anteriores.

Esses acordos permitiram que o 
CRCRS chegasse aos principais 
municípios do Rio Grande do Sul, 
especialmente naqueles com 
maior concentração de profissio-
nais. Todos eles observaram rigo-
rosamente as disposições previs-
tas no art. 116 da Lei nº 8.666-93.

A Resolução CRCRS nº 419-2005, e 

alterações posteriores, estipula em 

15 anos o mandato máximo de efe-

tivo exercício na função de delega-

do regional. Atingindo este tempo, 

é condecorado com o título Delega-

do Honorário, por seus préstimos à 

classe contábil da região. Em cum-

primento ao disposto, em 2010 

foram substituídos cinco delega-

dos; em 2011, 24; em 2012 foram 

22; e, em 2013, 11 delegados.

Novos Delegados



 OUTRAS ATIVIDADES



O dia 10 de março de 2010 reuniu 
duas cerimônias importantes 
para a classe contábil gaúcha. O 
contador Olivio Koliver, um dos 
ícones da profissão no Brasil, 
recebeu, do Conselho Regional 
de Contabilidade do Rio Grande 
do Sul (CRCRS), uma homena-
gem póstuma pela sua dedicação, 
pelos serviços prestados e pela 
sua colaboração intelectual à con-
tabilidade. Na ocasião, foi inau-
gurado o busto e lançado o livro 
Olivio Koliver – uma vida dedica-
da à cultura e profissão contábil, 
que contém todos os artigos 
publicados pelo contador na 
Revista do Conselho Regional de 

Contabilidade do RS. A solenidade 
também marcou a posse do presi-
dente do CRCRS, Zulmir Breda, e 
os conselheiros eleitos para com-
por dois terços do plenário na ges-
tão 2010/2013.

Prestigiaram a cerimônia de pos-
se: o prefeito de Porto Alegre, 
José Fogaça; a secretária Geral do 
Governo do Estado, contadora Ana 
Maria Pellini, representando a 
governadora do Rio Grande do Sul; 
secretários estaduais e munici-
pais; deputados e vereadores; o 
presidente do CFC, Juarez Domin-
gues Carneiro; presidentes e vice-
-presidentes dos Conselhos 

Regionais de Contabilidade e de 
outros conselhos de profissões 
regulamentadas; representantes 
de órgãos públicos das três esfe-
ras de governo e de entidades 
contábeis.

Cerimônia homenageou ícone da Contabilidade brasileira

Criado Fórum Permanente das Entidades da Classe Contábil do Rio Grande do Sul

Em maio de 2010, representantes 

das entidades da classe contábil 

gaúcha, reuniram-se na sede do 

Conselho Regional de Contabilida-

de do Rio Grande do Sul (CRCRS), 

onde aprovaram a criação de um 

Fórum Permanente das Entidades 

da Classe Contábil do RS, com o 

intuito de promover a discussão e o 

debate de temas de interesse da 

profissão. Assuntos como o 

Simples Nacional, a ITG 1000 – Nor-

mas Contábeis para PMEs, o SPED 

Fiscal e Contábil, dentre outros tan-

tos, foram debatidos pelos líderes 

de nossa classe nestes encontros.

Em maio de 2013, foi aprovado o 
Estatuto da Associação do Fórum 
dos Conselhos Regionais e Ordens 
das Profissões Regulamentadas do 
Estado do Rio Grande do Sul 
(FÓRUM-RS).

Aluno-destaque

Desde o ano de 2000, quando foi implementado mediante a Resolução CRCRS nº 379-00, o CRCRS concede diplo-
ma de mérito ao aluno-destaque da turma de formandos das faculdades de Ciências Contábeis e dos cursos Téc-
nicos de Contabilidade do nosso Estado.

A iniciativa visou à integração do CRCRS com as instituições de ensino, para estimular os alunos na aquisição 
constante do conhecimento na busca da desejada excelência no processo ensino-aprendizagem.

No quadriênio 2010/2013, até setembro, foram entregues 259 diplomas a formandos em Ciências Contábeis, e 56 
a formandos do curso de Técnicos em Contabilidade, por ocasião da solenidade de formatura.
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Inserida nas ações do CRCRS de 
maior integração com as insti-
tuições de ensino, a entidade este-
ve representada em solenidades 
de formatura, por intermédio de 
conselheiros, delegados ou mem-
bros de Comissão de Estudos.

Na gestão 2010/2013, o CRCRS 
esteve presente em 333 soleni-
dades de formaturas, sendo 276 
do curso de Ciências Contábeis 
e 57 do curso Técnico de 
Contabilidade.

Formaturas

De 10 e 11 de novembro de 2011, 

os contadores e técnicos em Con-

tabilidade com registro ativo no 

CRCRS participaram das eleições 

de 1/3 do seu Plenário. A votação 

aconteceu pela internet, por meio 

da página do CRCRS: 

www.crcrs.org.br. E, de 19 a 21 

de novembro de 2013, ocorrem 

as eleições para renovação de 2/3 

do seu Plenário. A votação igual-

mente se dará pela internet, por 

meio da página do CRCRS.

Eleições pela internet

A láurea Mérito Contábil Ivan Car-
los Gatti homenageia, por ocasião 
das Convenções de Contabilida-
de, um contador e um técnico em 
contabilidade, alternadamente, 
com atuação destacada perante a 
classe contábil.

Em 2011, o contador Enory Luiz 
Spinelli, de Porto Alegre, recebeu 
a homenagem e, em 2013, foi des-
tinada ao técnico em contabilida-
de Renato João Kerkhoff, de 
Viamão.

Mérito Contábil Ivan Carlos Gatti

Este espaço, localizado na página 

do CRCRS, tem o objetivo de re-

unir, preservar e divulgar a pro-

dução acadêmica de Ciências Con-

tábeis do Rio Grande do Sul, me-

diante o acesso livre à íntegra de 

trabalhos de conclusão, teses e 

dissertações. O intuito é de pres-

tigiar o trabalho realizado, garan-

tindo, assim, a acessibilidade à 

comunidade contábil da produção 

científica contábil e a sua pesqui-

sa. O espaço acadêmico entrou 

no ar em dezembro de 2009 e, no 

período de 2010 a 2013, teve mais 

de 30 mil acessos.

Espaço Acadêmico

Centro de Memória Virtual

Este trabalho visa a preservar a 

história da entidade, no tocante à 

sua evolução, seus presidentes, 

delegados regionais, conquistas e 

principais marcos. Na página tam-

bém constam pesquisas e relatos 

realizados sobre a história da 

Contabilidade no mundo, no Bra-

sil e no Rio Grande do Sul. A 

página em 2011 foi permanen-

temente atualizada e recebeu, 

de 2010 a 2013, mais de 26.600 

acessos.

CRCRS e Caixa Federal 
assinam convênio

O convênio Aporte Caixa com o 

CRCRS ofereceu taxas diferen-

ciadas aos profissionais registra-

dos no Regional. Respondendo 

pela Caixa estavam o gerente 

regional da Caixa Federal em Por-

to Alegre, Ruben Danilo Pickrodt; 

o gerente-geral, César Lunkes, e 

os gerentes de relacionamento, 

Marcelo Marimom e Volmar Fer-

nando Dal Santo, da agência da 

Praça da Alfândega.

O CRCRS manteve o serviço da Ouvidoria, que tem a finalidade de receber, processar, instruir e encaminhar à pre-
sidência do órgão, após avaliação e parecer, propostas, projetos, sugestões, reclamações ou denúncias formula-
das que visem:

a) ao aperfeiçoamento dos processos de decisão, à melhoria e à qualidade dos serviços e das atividades do 
CRCRS e de suas delegacias regionais;

b) à correção de erros, omissões ou abusos de ordem administrativa ou funcional, praticados por conselheiros, 
funcionários, assessores ou delegados regionais do CRCRS;

c) ao desenvolvimento científico e cultural dos profissionais da Contabilidade. O acesso pôde ser feito pelos inte-
ressados por meio do endereço eletrônico <ouvidoria@crcrs.org.br>.

O cargo de ouvidor foi preenchido pelo contador Cláudio Morais Machado, que compareceu na sede do CRCRS 
nas quartas-feiras, para despachos e atendimentos.

Ouvidoria
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Na última reunião plenária de 
2011, realizada no dia 21, na sede 
do CRCRS, os três primeiros colo-
cados na categoria Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC), do Prê-
mio Zilmar Bazerque Vasconcellos, 
receberam as condecorações.

Recebeu uma placa alusiva ao 
prêmio, o primeiro lugar: Roberta 
Cristine da Silva Santos, da Ulbra 
– Canoas; a segunda colocada foi 
Patrícia de Lima de Oliveira, da 
UCS – Caxias do Sul; e o terceiro, 
Saulo Cristian Santin Viau, da 
Faculdade São Judas Tadeu – 
Porto Alegre.

O prêmio tem o objetivo de incenti-
var a pesquisa no campo científico 
e profissional, bem como no plano 
ético do exercício da profissão con-
tábil, mediante concurso de traba-
lhos de conclusão de curso (TCCs) 
elaborados por aqueles que con-
cluíram o curso de Ciências Contá-
beis e elaboraram monografias 
sobre temas de interesse da pro-
fissão contábil, apresentados 
como um dos requisitos para a 
obtenção do título de bacharel em 
Ciências Contábeis.

A comissão julgadora foi integrada 
pelos contadores e professores 

Jessé Alencar da Silva, Odone San-
tos da Luz, Inês Maria Rech, Artur 
de Oliveira Gibbon e Laura Elaine 
Cabral Domingos.

Prêmio Zilmar Bazerque Vasconcellos

Pregão eletrônico

Visando à transparência, à efi-

ciência e à economicidade, o 

CRCRS adotou o pregão eletrô-

nico como modalidade de licita-

ção para aquisição de bens e 

serviços.

Fórum dos Conselhos Regionais das Profissões Regulamentadas

O CRCRS teve participação 
ativa no Fórum dos Conse-
lhos Regionais das Profis-
sões Regulamentadas, cria-
do para debater sobre 
assuntos comuns aos Con-
selhos. Nesses encontros, o 
CRCRS levou temas como 
Parceiros Voluntários, Pac-
to Federativo e Observatório 
Social.

Nova sede

Mais uma mudança vem pela 

frente: uma nova sede, com apro-

ximadamente 6.000 m² de área 

construída, sete pavimentos, 

mais subsolo, um espaço que 

proporcionará um melhor aten-

dimento aos profissionais em 

suas diversas demandas.

CRCRS: 65 anos
De 1947 a 2012, 65 anos de atuação em prol da profissão contábil 
e da sociedade gaúcha

Fundado em 25 de abril de 1947, o 

Conselho Regional de Contabilida-

de do Rio Grande comemorou em 

2012, 65 anos de atuação em nosso 

Estado. Traz em sua trajetória a 

marca do crescimento, da inovação 

e do comprometimento com a cau-

sa contábil. Em alusão à data e 

também em homenagem ao Dia do 

Profissional da Contabilidade, even-

to foi realizado. Totens foram con-

feccionados contando a trajetória 

da entidade.

O Conselho Regional de Contabilidade do RS é uma entidade que não para 

de crescer e de se modernizar, buscando novos desafios, novas metas, 

acompanhando a evolução dos encargos e da responsabilidade da entidade.
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CRCRS integra o Conselho de Transparência Pública

O Conselho Regional de Contabilidade do RS integrou o Conselho de 
Transparência Pública, criado pelo Projeto de Lei nº 259-2010, convertido 
na Lei nº 13.596, de 30-12-2010, que “consolida a criação do Portal da 
Transparência do Estado do RS, sítio eletrônico de divulgação de infor-
mações relativas à Administração Pública Estadual por meio da Rede 
Mundial de Computadores - Internet -, e cria o Conselho de Transparência 
Pública do Estado do RS - CTP/RS”. Foi reconhecida a importância dos pro-
fissionais da área contábil na elaboração dos demonstrativos contábeis 
necessários à manutenção, ao desenvolvimento e à fiscalização do portal.

Dentro do Mês da Solidariedade 
Contábil ocorreu o Dia da Ação 
Contábil, que consiste numa fren-
te integrada por membros vincu-
lados ao CRCRS, que prestam 
esclarecimentos em relação à 
aplicação das leis de incentivos 
fiscais.

Dia da Ação Contábil

Mês da Solidariedade Contábil

Anualmente, o CRCRS, a Federa-

con-RS, o Sindicato dos Contabi-

listas de Porto Alegre, o Sescon-

RS, o Sescon-Serra Gaúcha, o Sin-

dicato dos Contadores do RS e o 

Ibracon – 6ª Seção Regional pro-

moveram, de 6 de novembro a 5 

de dezembro (Dia Internacional 

do Voluntariado), o Mês da Soli-

dariedade Contábil. Os donativos 

arrecadados (alimentos não pere-

cíveis, roupas, medicamentos) 

foram encaminhados a entidades 

assistenciais.

Também é promovida anualmen-

te a Gincana Solidária entre con-

selheiros, delegados e funcioná-

rios do CRCRS, com a coleta de 

alimentos, medicamentos e 

peças de vestuário, que foram 

entregues ao Banco de Alimentos 

e ao Banco de Medicamentos.

Programa de Voluntariado 
da Classe Contábil
Responsabilidade Social – 
Balanço Social

O Programa de Voluntariado da 

Classe Contábil – PVCC, é um pro-

grama desenvolvido em nível na-

cional, pelo Sistema CFC/CRCs, 

desde o ano de 2008. O PVCC 

desenvolvia, até o ano de 2011, 

cinco projetos, sendo que, em 

2012, foram acrescidos mais três, 

passando o Programa a contar 

com oito áreas de atuação espe-

cífica, quais sejam: Gestão E�ci-
ente da Merenda Escolar, Assis-
tência a Organizações da Socieda-
de Civil, Mobilização Social para 
Doações ao Funcriança (e no Rio 

Grande do Sul, foi acrescido ao 

projeto o Fundo do Idoso), Rede 
Nacional de Cidadania Fiscal, 
Ações Localizadas de Voluntariado 
em Políticas Sociais e Comunitá-
rias; Prestação de Contas do Ter-
ceiro Setor; Controle Social e Orça-
mento Familiar e Ações de Susten-
tabilidade Ambiental.

No Rio Grande do Sul, o planeja-

mento e o desenvolvimento dos 

projetos estiveram a cargo da 

Comissão de Estudos de Respon-

sabilidade Social do CRCRS e o 

Programa tem 420 voluntários 

cadastrados.

Mérito Docência Universitária

Visando à transparência, à eficiência e à 

economicidade, o CRCRS adotou o pre-

gão eletrônico como modalidade de lici-

tação para aquisição de bens e serviços.
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Assinatura do Termo de Cooperação Técnica

O Conselho Regional de Contabili-

dade do Rio Grande do Sul (CRCRS), 

a Contadoria e Auditoria-Geral do 

Estado (Cage) e a Secretaria de Edu-

cação do Estado do Rio Grande do 

Sul (Seduc), firmaram, em agosto 

de 2012, Termo de Cooperação Técnica, com o objetivo de realizar ações con-

juntas para assegurar o acompanhamento da aplicação, nas escolas esta-

duais, dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

e da Gestão Democrática do Ensino Público (GDE). A parceria, proposta 

pelo CRCRS, trouxe grande avanço, pois fortaleceu a possibilidade de contro-

le social nos Conselhos Estaduais de Alimentação Escolar, sendo o papel do 

profissional da Contabilidade que atua como voluntário, de fundamental 

importância na orientação e no acompanhamento na aplicação dos recursos.

Gestão Eficiente da Merenda Escolar

Nos eventos Seminários de 
Assuntos Contábeis que o CRCRS 

realizou em diversas cidades do 

Estado do Rio Grande do Sul, 

foram feitos contatos com as 

autoridades, em que o PVCC e, 

especialmente, a questão do pro-

jeto Gestão E�ciente da Merenda 
Escolar foram abordados, num 

verdadeiro engajamento nas ques-

tões sociais da entidade.

Observatórios Sociais

O trabalho desenvolvido no Esta-

do do RS com relação aos Obser-

vatórios Sociais (OSs) foi bastante 

intenso. A coordenadoria estadu-

al realizou palestras de sensibili-

zação para a criação de OSs em 

diversas cidades do Estado, des-

de o ano de 2010, quando foi ins-

talado o primeiro OS, na cidade 

de Santa Maria.

Os OSs objetivam estimular a par-

ticipação efetiva da sociedade na 

administração pública, auxiliando 

e avaliando, por exemplo, as pre-

feituras em processos licitató-

rios, compras e contratações de 

serviços. Estruturam-se a partir 

do trabalho voluntário. No RS, 

foram instalados Observatórios 

Sociais em também em Lajeado, 

Cruz Alta e Pelotas.

O CRCRS esteve engajado em propostas reivindicatórias, incentivando a 

destinação de recursos provenientes de incentivos fiscais aos Fundos 

Municipais de Direito da Criança. Igualmente participou de campanha que 

objetivou ampliar as doações ao Fundo do Idoso, no tocante ao incentivo 

dos clientes dos profissionais contábeis, na realização de doações ao 

Imposto de Renda.

Orçamento Familiar

O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, por meio da 
Lei nº 13.949-12, passou a integrar o Sistema de Gestão de Ética, Contro-
le Público e Transparência do Poder Executivo Estadual, com participação 
no Conselho de Ética Pública.

Nesse campo de atuação, compete ao Conselho a formulação de diretri-
zes quanto à ética nos controles públicos, a proposição de normas e polí-
ticas com transparência e ainda, com a formulação de diretrizes da políti-
ca pública de transparência e acesso às informações.

CRCRS passou a integrar o Sistema de Gestão de Ética, Controle 
Público e Transparência do Poder Executivo Estadual
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Para atuação no projeto Orçamento Familiar, o 

CRCRS optou pelo desenvolvimento de mate-

rial específico para subsidiar os voluntários. 

Foi elaborada a cartilha – Orçamento familiar: 
�nanças organizadas, sonhos realizados, usada 

como suporte às ações do PVCC.

Funcriança e Fundo do Idoso



CRCRS participou do Consocial - Transparência e Controle Social
Consocial é um movimento instituído em nível nacional que busca, entre 
outros objetivos, promover a transparência e o acesso à informação e aos 
dados públicos; criar mecanismos de controle social; atuar nos conse-
lhos de políticas públicas como instâncias de controle; e fornecer diretri-
zes para prevenção e controle à corrupção.

O RS indicou delegados municipais, visando à representação na Confe-
rência Nacional de Transparência e Controle Social, em Brasília. O 
CRCRS participou do eixo que trata dos mecanismos de controle social.

Prêmio Responsabilidade Social – Assembleia Legislativa

Desde que instituído por meio da Lei Estadual nº 11.440-2000, o CRCRS 
participa ativamente do Prêmio Responsabilidade Social, instituído pela 
Assembleia Legislativa do RS, que certifica empresas que elaboram seu 
balanço social. Inclusive, sugestões encaminhadas pelo Conselho foram 
incorporadas ao texto legal, como a obrigatoriedade de o balanço social 
estar respaldado em demonstrações contábeis e a obrigatoriedade da 
assinatura de um profissional contábil nas peças contábeis que o 
compõem.

O CRCRS também participou ativamente na Comissão Mista Julgadora do 
prêmio. Nos anos de 2010/2011, a representação se deu por intermédio 
da Contadora Neusa Monser; e em 2012/2013, pela contadora Simone 
Imperatore, que assumiu o cargo de coordenadora da referida comissão.

Representação gaúcha no CFC

Tradicionalmente, o Rio Grande do Sul atua em diversas atividades realizadas pelo CFC, mediante a ativa partici-
pação em comissões de estudos e grupos de trabalho:

Adriel Mota Ziesemer

Comissão de Educação Profissional 
Continuada – CEPC-CFC.

Alexandre Fetter Kalikoski

Grupo de Trabalho para analisar as normas 
do IASB.

Ana Tércia Lopes Rodrigues

Comitê Gestor e Subcomitês para realizar 
estudos, viabilizar e implementar o Projeto 
de Transferência do Conhecimento da 
Profissão contábil para os países de Língua 
Portuguesa – Experiências do Brasil e 
Portugal.

Comitê de Divulgação e Recepção do 19º 
Congresso Brasileiro de Contabilidade.

Comissão para organizar eventos CILEA no 
Brasil e participar de grupos de trabalho 
demandados pelo CILEA.

Conselheira suplente do Conselho Federal 
de Contabilidade.

Comissão de Assessoramento ao 
Planejamento do Desenvolvimento 
Educacional do Sistema CFC/CRCs, das 
Subcomissões.

Comissão de Educação Profissional 
Continuada – CEPC-CFC.

Comissão de Acompanhamento do Exame de 
Suficiência para validação das provas e 
procedimentos.

Comissão voltada ao desenvolvimento de 
projetos na área de Educação Continuada.

Diretora de Operações da Fundação 
Brasileira de Contabilidade.

Comissão Organizadora do 3º Encontro 
Luso-brasileiro de Contabilidade.

Comitê para divulgação e realização de 
projetos conforme Memorando de 
Entendimento assinado entre o CFC, FBC e 
AICPA.

Comissão Gestora dos Programas de 
Mestrado e Doutorado realizados em 
parceria entre o CFC, a FBC e instituições de 
ensino superior nacionais e internacionais.

Antonio Carlos Nasi

Comissão de Estudo e Assessoramento de 
Atividades que contribuam para a Pesquisa, 
o Desenvolvimento e o Estímulo do 
Conhecimento Científico e Tecnológico da 
Contabilidade no Brasil.

Avenir Régis Nunes de Souza

Comissão para Revisão do Manual de 
Contabilidade do Sistema CFC/CRCs.

Bruna Faccin

Comissão do Jovem Contabilista e da 
Integração Estudantil Nacional.

Celso Luft

Comissão para viabilizar a revitalização e 
modernização dos procedimentos 
fiscalizatórios desenvolvidos pelo Sistema 
CFC/CRCs.

Cláudia Remião Franciosi

Comissão Gestora Nacional, Comitê 
Operacional e Comitê de Assessoramento do 
Programa de Voluntariado da Classe 
Contábil (PVCC).

Cláudio Morais Machado

Comissão Administradora do Exame de 
Qualificação Técnica (CAE).

Dirceu Ruibasciki

Comissão para assessoramento a 
Fiscalização dos trabalhos de revisão 
oriundos do CRE a ser realizada em todo  
o território nacional.

Eduardo Schiehll

Equipe Editorial da Revista de Educação e 
Pesquisa em Contabilidade (REPeC).

Dorly Dickel

Grupo de Estudo para analisar as normas 
contábeis sobre sociedades cooperativas.

Enory Luiz Spinelli

Vice-Presidente de Desenvolvimento 
Operacional do CFC.

Coordenador Administrativo e Financeiro da 
FBC/RS.

Comitê Financeiro do 19º Congresso 
Brasileiro de Contabilidade.

Grupo de Estudo para analisar o Código de 
Ética da IFAC.

Comissão para tratar da revisão das 
Resoluções CFC nº 1.363-11 e 1.364-11 e 
estabelecimento dos procedimentos de sua 
aplicação.

Comitê Estratégico para tratar da relação 
Institucional entre o CFC e a Receita 
Federal.
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Comissão para realizar estudos e definir 
critérios para implementação da Lei de 
Acesso à Informação nos CRCs.

Comissão para revisar e propor reformula-
ção das Resoluções CFC nºs 1.340-11 e 
1.341-11, que dispõem, respectivamente, 
sobre as eleições diretas para os CRCs e fixa 
o valor da multa por ausência não justificada 
e sobre a justificativa.

Comissão para organizar eventos CILEA no 
Brasil e participar de grupos de trabalho 
demandados pelo CILEA.

Comissão para estudo e acompanhamento 
da aprovação do novo Código Comercial 
Brasileiro.

Comissão para tratar da anuidade e multas 
exigíveis dos profissionais e organizações 
contábeis e cobrança de créditos dos CRCs.

Comissão para normatizar procedimentos a 
serem observados pelos profissionais e 
organizações atuantes na área contábil, para 
cumprimento da Lei nº 12.683-12, que 
alterou a Lei nº 9.613-98.

Grupo de Estudo para acompanhar, 
assessorar e coordenar o processo eleitoral 
dos CRCs.

Comissão para estudo e proposição de 
adequação do regulamento geral dos CRCs e 
regimento interno do CFC.

Ernani Ott

Comitê Científico do 19º Congresso 
Brasileiro de Contabilidade.

Comissão para analisar os processos de 
Autorização, Reconhecimento e Renovação 
de Reconhecimento de Cursos na Área de 
Contabilidade.

Equipe Editorial da Revista de Educação e 
Pesquisa em Contabilidade (REPeC).

Flávio Jair Zanchin

Comissão de Integração Sindical.

Jaime Gründler Sobrinho

Comissão de Integração Sindical.

João Marcos Leão da Rocha

Coordenador Acadêmico da FBC/RS

José Inácio Lenz

Comissão de Integração Sindical.

José João Appel Mattos

Comissão para tratar da elaboração do 
Manual de Prestação de Contas das 
Campanhas Eleitorais.

Lúcia Regina Faleiro Carvalho

Grupo de Estudo para analisar as normas 
contábeis sobre Terceiro Setor e demais 
entidades.

Luiz Mateus Grimm

Comitê Financeiro do 19º Congresso 
Brasileiro de Contabilidade.

Comissão para Estudos e Propostas para 
implantar o Processo Eletrônico de Registro, 
estudar a alteração do Manual de Registro 
do Sistema CFC/CRCs e do Manual do 
Sistema Cadastral do Sistema CFC/CRCs.

Comissão para realizar estudos e apresentar 
propostas para alavancar a emissão da 
Carteira de Identidade Profissional.

Comissão para tratar da revisão das 
Resoluções CFC nº 1.363-11 e 1.364-11 e 
estabelecimento dos procedimentos de sua 
aplicação.

Comissão para tratar da elaboração do 

Manual de Prestação de Contas das 
Campanhas Eleitorais.

Comissão para revisar e propor 
reformulação das Resoluções CFC nºs 
1.340-11 e 1.341-11, que dispõem, 
respectivamente, sobre as eleições diretas 
para os CRCs e fixa o valor da multa por 
ausência não justificada e sobre a 
justificativa.

Comissão para tratar da anuidade e multas 
exigíveis dos profissionais e organizações 
contábeis e cobrança de créditos dos CRCs.

Comissão para acompanhar, assessorar e 
coordenar o processo eleitoral dos CRCs.

Marcos Antonio de Souza

Equipe Editorial da Revista de Educação e 
Pesquisa em Contabilidade (REPeC).

Marlene Teresinha Chassott

Comissão de representantes estaduais de 
aprimoramento técnico-cultural da mulher 
contabilista.

Paulo Ricardo Pinto Alaniz

Comissão Administradora do Exame de 
Qualificação Técnica (CAE).

Paulo Roberto da Silva

Representantes do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) no Projeto do Sistema 
Público de Escrituração Digital (SPED).

Comitê Estratégico do Projeto XBRL – 
Extensible Business Reporting Language.

Subcomitê Técnico do Projeto XBRL – 
Extensible Business Reporting Language.

Comissão para realizar estudos e viabilizar a 
implementação do Sistema Eletrônico de 
Documentos dos Conselhos de Contabilidade 
(e-Sistema CFC/CRCs)

Comissão Coordenadora dos Fóruns do 
Sistema Público de Escrituração Digital 
(SPED).

Paulo Walter Schnorr

Grupo de Assessoria Especial da Vice-
presidência Técnica.

Grupo de Estudo de revisão da IFRS para 
Pequenas e Médias Empresas.

Comissão para criação e regulamentação da 
Carta de Responsabilidade da 
Administração.

Regina Souza Pedra

Grupo de Estudo sobre Normas de Perícia 
Contábil.

Renato Francisco Toigo

Comissão de Integração Sindical.

Rogério Rokembach

Comissão para analisar alternativas de 
ajustamento da adoção da IFRS para 
Pequenas e Médias Empresas.

Grupo de Estudo para analisar o Código de 
Ética da IFAC.

Comissão  para analisar e revisar a 
Resolução CFC nº 1.323-11, que aprova NBC 
PA 11 - Revisão Externa de Qualidade pelos 
Pares.

Comissão de Assessoramento ao 
Planejamento do Desenvolvimento 
Educacional do Sistema CFC/CRCs, das 
Subcomissões.

Coordenador do Comitê Administrador do 
Programa de Revisão Externa de Qualidade 
(CRE).

Grupo de Assessoria Especial da Vice-
-presidência Técnica.

Comitê para divulgação e realização de 
projetos conforme Memorando de Entendi-
mento assinado entre o CFC, FBC e AICPA.

Grupo de Trabalho destinado a revisar a NBC 
T 10.13 – Aspectos Contábeis específicos em 
Entidades Desportivas Profissionais, 
aprovada pela Resolução CFC nº 1.005-04 e 
desenvolver, especificamente, o Manual de 
Contabilidade para os Clubes de Futebol.

Comissão responsável pelas diretrizes que 
nortearão as ações de divulgação e fomento 
do “Ano da Contabilidade no Brasil”.

Ronaldo Tomazzoni

Comissão de Integração Sindical.

Ronei Xavier Janovik

Comissão de Educação Profissional 
Continuada – CEPC-CFC.

Selia Gräbner

Comissão para analisar os processos de 
Autorização, Reconhecimento e Renovação 
de Reconhecimento de Cursos na Área de 
Contabilidade.

Sérgio Gilberto Dienstmann

Comissão de Integração Sindical.

Sílvio Luís da Silva Zago

Comissão para realizar estudos e definir 
critérios para implementação da Lei de 
Acesso à Informação nos CRCs.

Simone Loureiro Brum Imperatore

Grupo de Estudo para evidenciar o uso das 
técnicas contábeis no alinhamento de 
informações sociais e de sustentabilidade.

Tania Moura da Silva

Comissão para analisar os processos de 
Autorização, Reconhecimento e Renovação 
de Reconhecimento de Cursos na Área de 
Contabilidade.

Comissão Gestora Nacional, Comitê 
Operacional e Comitê de Assessoramento do 
Programa de Voluntariado da Classe 
Contábil (PVCC).

Comissão de Aprimoramento Técnico-
Cultural para inserção da mulher 
profissional contábil na política e na 
sociedade e Comitê Nacional da Mulher na 
Contabilidade.

Conselho Editorial da Revista Brasileira de 
Contabilidade (RBC).

Tiago de Boni Dal Corno

Comissão de Integração Sindical.

Tito Celso Viero

Comissão de Integração Sindical.

Zulmir Breda

Comissão para analisar alternativas de 
ajustamento da adoção da IFRS para 
Pequenas e Médias Empresas.

Comissão para analisar e revisar a 
Resolução 1.323-11, que aprova NBC PA 11 - 
Revisão Externa de Qualidade pelos Pares.

Comissão responsável pela avaliação das 
cidades candidatas a sediar o 20º Congresso 
Brasileiro de Contabilidade.

Comissão responsável pelas diretrizes que 
nortearão as ações de divulgação e fomento 
do “Ano da Contabilidade no Brasil”.

Comissão para tratar de educação 
continuada do Sistema CFC/CRCs, e dá 
outras providências.
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2013: Ano da Contabilidade no Brasil

Homenagens

CRCRS recebe certificado do Fórum Democrático da Assembleia Legislativa

Em dezembro de 2010, os 

Grupos Executivos de Acom-

panhamento de Debates do 

Fórum Democrático de 

Desenvolvimento Regional 

(GEADs) apresentaram ao 

presidente da Assembleia 

Legislativa, Giovani Cherini, 

seus relatórios finais do tra-

balho executado durante o 

ano. O relatório do grupo Par-

ticipação e Controle Social, 

coordenado pelo vice-

presidente de Relações Insti-

tucionais do CRCRS, conta-

dor Pedro Gabril Kenne da 

Silva, foi apresentado pela contadora Silvia Grewe, que apontou a criação do Observatório Social em Santa 

Maria e o processo de sensibilização em outras cidades gaúchas como o coroamento das atividades desem-

penhadas por esse grupo. O presidente do CRCRS, contador Zulmir Breda, recebeu certificado pela participa-

ção ativa da entidade nos GEADs.
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O Sistema CFC/CRCs elegeu 2013 
como o Ano da Contabilidade no 
Brasil. O propósito é transmitir 
aos brasileiros a imagem real da 
ciência contábil, suas atribuições 
e aplicações no dia a dia. Buscou 
mostrar para os cidadãos que a 
Contabilidade faz parte do seu coti-
diano, que a função desenvolvida 

pelo profissional contábil é funda-
mental nas áreas pública e priva-
da, em atividades de geren-
ciamento, planejamento, controla-
doria, análises econômicas e 
financeiras das empresas, entre 
outras. Também há que se citar a 
prestação de serviços em auditoria 
e perícia contábil, especialidades 

de grande relevância para a socie-
dade. A campanha conta com a par-
ticipação de todas as entidades 
representativas da classe contábil 
brasileira.

No âmbito de nosso Estado, a cam-
panha foi lançada oficialmente no 
dia 2 de maio, em sessão solene 
realizada na Assembleia Legislati-
va do RS, por proposição do depu-
tado estadual Adilson Troca, que 
culminou com a entrega, durante o 
Grande Expediente, da Medalha da 
53ª Legislatura.



Assembleia Legislativa 
prestou homenagem 
alusiva ao dia 25 de abril 
e aos 65 anos do CRCRS

No dia 26 de abril de 2012, a 

Assembleia Legislativa do Estado 

do Rio Grande do Sul dedicou a 

sessão do Grande Expediente 

para homenagear os profissio-

nais da Contabilidade pela passa-

gem do seu dia (25 de abril) e o 

Conselho Regional de Contabili-

dade pelos 65 anos de fundação, 

comemorados em 25 de abril. O 

ato, proposto pelo deputado esta-

dual Adilson Troca, se realizou no 

Plenário 20 de Setembro do Palá-

cio Farroupilha, da Assembleia 

Legislativa.

Homenagens da Câmara Municipal de Porto Alegre

A Câmara Municipal de Porto Ale-

gre prestou, no dia 15 de maio de 

2012, uma homenagem ao Conse-

lho Regional de Contabilidade do 

RS pela passagem dos seus 65 

anos de fundação, comemorados 

em 25 de abril. No Ato Solene, pro-

posto pelo vereador e contador 

João Carlos Nedel, também foi 

homenageado o Contador Dr. Oli-

vio Koliver, com a designação de 

uma rua do bairro Espírito Santo, 

zona Sul, com seu nome, por solicitação do CRCRS.

O presidente do CRCRS, Zulmir Breda, citou o planejamento, a constante 

busca pela defesa das prerrogativas profissionais, a preocupação em pro-

teger a sociedade e ações sociais como algumas das iniciativas marcantes 

da entidade. Evidenciou o destaque que a profissão contábil vem adquirin-

do e reforçou a merecida homenagem ao Dr. Olivio Koliver, contador que, 

por seu notável saber e personalidade marcante, conquistou a admiração 

e respeito da classe contábil brasileira.

A placa foi entregue à viúva 
Irma Koliver
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CRCRS recebe homenagem 
da Fundação Pão dos Pobres

No dia 15 de agosto, durante 

evento comemorativo aos 117 

anos da Fundação O Pão dos 

Pobres de Santo Antônio, o 

CRCRS recebeu o Certificado 

de Apoio ao Pão dos Pobres. 

A homenagem foi dada à enti-

dade devido à sua parceria 

com a Pão dos Pobres, em 

especial o convênio firmado 

entre as duas instituições 

que permite que o Conselho 

contrate jovens aprendizes 

no seu quadro funcional. A 

fundação atende, atualmente, 

1.200 crianças e adolescentes 

e trabalha para potencializar o 

desenvolvimento integral em 

uma perspectiva solidária, 

construída por meio de prá-

ticas socioeducativas.

Em agosto de 2013, profissionais que atuam na área contábil, professores 
e vereadores de Pelotas e região lotaram a Câmara Municipal para parti-
cipar da audiência pública referente à campanha 2013: Ano da Contabilida-
de. Ademar Ornel, proponente do evento e presidente da Câmara, abriu a 
cerimônia exaltando a importância de contadores e técnicos em contabili-
dade em todos os segmentos da sociedade, inclusive no Legislativo.

Câmara Municipal de Vereadores de Pelotas homenageou 
profissionais da Contabilidade em audiência pública

Em 25 de maio de 2012, ocorreu a entrega do Prêmio Destaques do Ano 

2011, do Jornal do Comércio. Na ocasião, o Conselho Regional de Conta-

bilidade do Rio Grande do Sul foi uma das entidades homenageadas. O 

troféu foi entregue pelo diretor comercial da publicação, Luiz Borges, ao 

presidente do CRCRS, Zulmir Breda. Esta foi a segunda vez que o CRCRS 

recebe a distinção. A primeira ocorreu em 2003.

CRCRS recebe homenagem do Jornal do Comércio - 
Prêmio Destaques do Ano 2011
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Anualmente, o CRCRS realiza pesquisa junto 

aos profissionais registrados, com o propósito 

de ter conhecimento sobre a avaliação dos ser-

viços prestados. É uma peça obrigatória para 

integrar o Balanço Social da entidade e, ao 

mesmo tempo, forneceu subsídios importan-

tes sobre o andamento das atividades propos-

tas.

Por meio dessa avaliação, pudemos conhecer 

quais serviços foram bem aceitos e quais deve-

riam ser melhorados ainda mais.

A média geral de satisfação sempre esteve aci-

ma dos 84%, e seu comportamento foi ascen-

dente, conforme mostra o gráfico ao lado:

2013

2012

2011

2010

84  84,5  85  85,5  86  86,5  87

86,49

86,04

85,7

84,98

Média (%) 

Pesquisa 
de satisfação

CRCRS é homenageado

O deputado estadual Alberto Oliveira, em ses-

são plenária realizada em outubro de 2010, 

outorgou a Medalha da Quinquagésima Segun-

da Legislatura ao CRCRS, em função do enga-

jamento da entidade na questão do combate às 

drogas no Estado. A medalha é uma prerroga-

tiva parlamentar dedicada a pessoas ou enti-

dades que se destacam pela sua atuação e 

colaboração junto à  sociedade.

CRCRS recebe homenagem da 
Assembleia Legislativa

Foto: Guerreiro.Ag/AL

O presidente da Assembleia Legislativa, Giovani Cherini, 

entregou uma placa e um certificado às entidades da 

sociedade que participaram, em 2010, do Fórum Demo-

crático de Desenvolvimento Regional. O presidente do 

CRCRS, Zulmir Breda, recebeu a homenagem em sole-

nidade no dia 25 de janeiro de 2011, em função de a enti-

dade integrar o Grupo Executivo de Acompanhamento e 

Debates (GEADs) sobre controle social e, com isso, dar a 

sua parcela de contribuição à sociedade gaúcha.



 APROVAÇÃO DE CONTAS



As prestações de contas dos exercícios de 2010, 2011 e 2012 foram 

apresentadas ao CFC e tiveram a aprovação, respectivamente, mediante as 

deliberações CFC nº 31, de 18-5-2011; nº 102, de 26-10-2012; e nº 56, de 

20-6-2013.

Fiscalização (Ostensiva)

Educação Continuada (Fiscalização Preventiva)

Registro (Órgão Central e Escritórios Regionais)

Apoio ao Registro e Fiscalização

Reserva Financeira

Total

40,56%

28,10%

23,55%

3,59%

4,20%

100 %

24,64%

27,44%

13,80%

13,96%

20,16%

100%

28,62

22,85

16,51

30,80

1,22

100%

2010 2011 2012 2013*

* Os percentuais de 2013 têm como base as receitas e despesas efetivas até o mês de setembro e projeção de arrecadação e gastos para os meses 
de outubro a dezembro.

Aplicação das 
anuidades

26,94 

26,01

19,26

27,54

0,25

100%

CRCRS |  ///      49RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2010 - 2013



 50     ///APROVAÇÃO DE CONTAS

Na página do CRCRS, menu Institucional – Prestação de Contas, foi divulgada e disponibilizada a prestação de 

contas de cada exercício, com o respectivo relatório anual, as demonstrações contábeis dos exercícios anterio-

res, bem como os Balanços Sociais do CRCRS.

Transparência nas prestações de contas

2010 2011

2012 2013

4,23,59

23,55

28,1

40,56

24,6420,16

13,96

13,8 27,44

1,22

30,8

16,51

22,85

28,62 27,54

Educação Continuada

Reserva Financaira

Fiscalização

Registro

Apoio ao Registro e Fiscalização

Educação Continuada

Reserva Financaira

Fiscalização

Registro

Apoio ao Registro e Fiscalização

Educação Continuada

Reserva Financaira

Fiscalização

Registro

Apoio ao Registro e Fiscalização

Educação Continuada

Reserva Financaira

Fiscalização

Registro

Apoio ao Registro e Fiscalização

0,25

26,94

26,01

19,26



COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA

Presidente: 
Contador ZULMIR BREDA

Vice-Presidente de Gestão: 
Contador ANTÔNIO CARLOS DE CASTRO 
PALÁCIOS

Vice-Presidente de Fiscalização: 
Contador CELSO LUFT

Vice-Presidente de Registro: 
Contador MOACIR CARBONERA

Vice-Presidente de Controle Interno: 
Contador CÉLIO LUIZ LEVANDOVSKI

Vice-Presidente de Desenvolvimento 
Profissional: Contador ADRIEL MOTA 
ZIESEMER

Vice-Presidente de Relações com os 
Profissionais: Contadora ROBERTA 
SALVINI

Vice-Presidente de Relações Institucionais: 
Técn. Cont. NAIR GIACOBBO DE LIMA

Vice-Presidente Técnico: Contador 
PAULO WALTER SCHNORR

COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS

PRIMEIRA CÂMARA DE ÉTICA E 
DISCIPLINA

Coordenadora: Técn. Cont. MARLENE 
TERESINHA CHASSOTT.

Membros Titulares: Técn. Cont. MARCOS 
GILBERTO LEIPNITZ GRIEBELER, Técn. 
Cont. IBANOR COFFERI e Técn. Cont. LUÍS 
AUGUSTO MACIEL FERNANDES.

Membros Suplentes: Técn. Cont. MARTA 
DA SILVA CANANI, Contadora NÁDIA EMER 
GRASSELLI e Técn. Cont. ÂNGELO 
GIARETTON.

SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA E 
DISCIPLINA

Coordenador: Contador LINO BERNARDO 
DUTRA.

Membros Titulares: Contador GILBERTO 
ZANIN DE SOUZA, Contador CARLOS 
OSVALDO PEREIRA HOFF e Contadora 
SOELI MARIA RINALDI.

Membros Suplentes: Contadora MAGDA 
REGINA WORMANN, Contador ALBERTO 
AMANDO DIETRICH e Contadora 
ROSANGELA MARIA WOLF.

TERCEIRA CÂMARA DE ÉTICA E 
DISCIPLINA

Coordenador: Contador ERINEU CLÓVIS 
XAVIER.

Membros Titulares: Técn. Cont. MARICE 
FRONCHETTI GUIDUGLI, Contador PAULO 
GILBERTO COMAZZETO e Técn. Cont. 
RICARDO KERKHOFF.

Membros Suplentes: Contador JOÃO 
CARLOS MATTIELLO, Contador CESAR 
EDUARDO STEVENS KROETZ e Contadora 
ROSEMARY DIAS GONÇALVES DA SILVA.

CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO

Coordenador: Contador SILVIO LUÍS DA 
SILVA ZAGO.

Membros Titulares: Técn. Cont. MARCO 
AURÉLIO BERNARDI e Contador LUIZ 
EURICO BOEIRA DA SILVA.

Membros Suplentes: Contador JOSÉ 
BALDO BORDIGNON SORDI e Contadora 
ANGÉLICA DOS SANTOS MINASI.

CÂMARA DE RECURSOS DE ÉTICA E 
DISCIPLINA

Coordenadora: Contadora TANHA MARIA 
LAUERMANN SCHNEIDER.

Membros Titulares: Contador ERINEU 
CLÓVIS XAVIER, Contador LINO BERNARDO 
DUTRA e Técn. Cont. MARLENE 
TERESINHA CHASSOTT.

Membros Suplentes: Contador JOSÉ 
ROBERTO DOS SANTOS PIRES, Contadora 
GRACE SCHERER GEHLING e Contadora 
INELVA FÁTIMA LODI.

CÂMARA DE RECURSOS DE FISCALIZAÇÃO

Coordenadora: Técn. Cont. MARICE 
FRONCHETTI GUIDUGLI.

Membros Titulares: Contadora SOELI 
MARIA RINALDI, Técn. Cont. SILVIA 
REGINA LUCAS DE LIMA e Técn. Cont. 
MARCOS GILBERTO LEIPNITZ GRIEBELER.

Membros Suplentes: Técn. Cont. LORIS 
JARDIM GUIMARÃES, Técn. Cont. 
HILDEGARD RECH e Técn. Cont. GERSON 
DIAS FRAGA.

CÂMARA DE DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL

Coordenador: Contador ADRIEL MOTA 
ZIESEMER.

Membros Titulares: Contadora TANHA 
MARIA LAUERMANN SCHNEIDER e 
Contador PAULO RICARDO PINTO ALANIZ.

Membros Suplentes: Contador SILVIO LUIZ 

TABORDA e Contadora NEUSA TERESINHA 
BALLARDIN MONSER.

CÂMARA DE REGISTRO

Coordenador: Contador MOACIR 
CARBONERA.

Membros Titulares: Técn. Cont. MARCO 
AURÉLIO BERNARDI e Contador LUIZ 
EURICO DA SILVA BOEIRA.

Membros Suplentes: Contador MÁRIO KIST 
e Técn. Cont. ABILIO ROZEK.

CÂMARA DE CONTROLE INTERNO

Coordenador: Contador CÉLIO LUIZ 
LEVANDOVSKI.

Membros Titulares: Contador CARLOS 
OSVALDO PEREIRA HOFF e Técn. Cont. 
IBANOR COFFERI.

Membros Suplentes: Contador PEDRO 
GABRIL KENNE DA SILVA e Técn. Cont. 
ROBERTO DA SILVA MEDEIROS.

COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO

TITULARES:

Contadores: Zulmir Breda, Adriel Mota 
Ziesemer, Erineu Clóvis Xavier, Luiz Eurico 
da Silva Boeira, Paulo Walter Schnorr, 
Antonio Carlos de Castro Palácios, Lino 
Bernardo Dutra, Paulo Ricardo Pinto 
Alaniz, Tanha Maria Lauermann Schneider, 
Gilberto Zanin de Souza, Celso Luft, 
Roberta Salvini, Moacir Carbonera, Carlos 
Osvaldo Pereira Hoff, Paulo Gilberto 
Comazzetto, Soeli Maria Rinaldi, Célio Luiz 
Levandovski, Sílvio Luís da Silva Zago. 

Técnicos em Contabilidade: Ibanor Cofferi, 
Marcos Gilberto Leipnitz Griebeler, 
Marlene Teresinha Chassott, Marice 
Fronchetti Guidugli, Nair Giacobbo de Lima, 
Marco Aurélio Bernardi, Luís Augusto 
Maciel Fernandes, Sílvia Regina Lucas de 
Lima, Ricardo Kerkhoff.

SUPLENTES:

Contadores: César Eduardo Stevens 
Kroetz, José Baldo Bordignon Sordi, José 
Roberto dos Santos Pires, Nádia Emer 
Grasselli, Silvio Luiz Taborda, João Carlos 
Mattiello, Mário Kist, Magda Regina 
Wormann, Patrícia Dutra, Neusa Teresinha 
Ballardin Monser, Grace Scherer Gehling, 
Angélica dos Santos Minasi, Alberto 
Amando Dietrich, Pedro Gabril Kenne da 
Silva, Inelva Fátima Lodi, Rosangela Maria 
Wolf, Rosemery Dias Gonçalves da Silva. 

Técnicos em Contabilidade: Loris Jardim 
Guimarães, Hildegard Rech, Maria Rosa de 
Freitas, Marta da Silva Canani, Gerson Dias 
Fraga, Ângelo Giaretton, Abílio Rozek, 
Airton Luiz Fleck, Roberto da Silva 
Medeiros.
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