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     Colegas, apresentamos o relatório das principais atividades realizadas pelo CRCRS, no
primeiro semestre de 2016. Nas próximas páginas, vocês poderão acompanhar as ações
desenvolvidas pela Diretoria, Conselheiros, Delegados e Comissões de Estudo, além dos principais
eventos realizados pelo CRCRS e pelas
delegacias regionais, que contaram com a
participação de representantes da entidade.
Importante destacar o trabalho de aproximação
do CRCRS com os órgãos públicos, entidades
associativas e representativas dos mais
diferentes segmentos da sociedade gaúcha.
     Considero necessário tornar pública as
atividades desenvolvidas por este Conselho e
seus representantes. Entendemos que dessa
forma conseguimos tornar a profissão e a
classe contábil mais visível, mostrando nossas
habilidades e nossas condições de contribuir
com a sociedade brasileira, dando
transparência e credibilidade aos resultados
das entidades públicas e privadas.
     É relevante, ainda, ressaltar que nesse
primeiro semestre consolidamos o nosso
Portal da Transparência, que agora está
integralmente ajustado às determinações da
Lei de Acesso à Informação e validado pelo
TCU. Por fim, resta destacar que esse primeiro
semestre ficou marcado pela tempestade que afetou
drasticamente a nossa sede, deixando-a sem
condições de ocupação e fazendo com que
tivéssemos que nos transferir, temporariamente,
para outro endereço. Esse fato também ocasionou
transtornos no desenvolvimento de diversos projetos previstos para os primeiros seis meses de 2016.
      Neste segundo semestre, estaremos empenhados em recuperar o que se perdeu na primeira
parte do ano. Estudaremos as possibilidades de recuperação de nossa sede à luz das avaliações
técnicas e financeiras que estão sendo desenvolvidas.Temos certeza que continuaremos contando
com o apoio da classe, como temos tido sempre nos últimos anos, e posso garantir que não
faltará esforço e dedicação de parte de nossa diretoria, conselheiros, delegados, comissões de
estudos e colaboradores para fazer com que o nosso Conselho continue sendo a entidade ética e
transparente que sempre foi, buscando a valorização da profissão mediante o exercício de suas
prerrogativas e agindo sempre em defesa da sociedade.
      Diante disso, lembro que, em junho, o Conselho passou a atender em outro endereço: Av.
Praia de Belas, 1554. Continuamos empenhados em nossa missão de promover o efetivo e regular
exercício da Contabilidade, com ética, transparência e inovação.

Contador Antônio Palácios
Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do RS

Palavra do Presidente
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Em 5 de janeiro de 2016,
foram empossados os 18 no-
vos conselheiros (nove titu-
lares e nove suplentes), que
representam 1/3 do plenário
do CRCRS, para mandato de
quatro anos, de 1º de janei-
ro de 2016 a 31 de dezem-
bro de 2019. Nessa mesma
reunião plenária, ocorreu a
eleição do novo conselho di-
retor para o biênio 2016-2017
e dos membros das nove Câ-
maras que compõem a estru-

tura da entidade. O atual presidente do CRCRS, contador Antônio Palácios, foi reconduzido ao
cargo para os próximos dois anos.

CRCRS tem nova diretoria e contador Antônio Palácios é reconduzido à presidência

Os vice-presidentes que compõem o
conselho diretor são (a partir da es-
querda): Celso Luft (Relações com
os Profissionais); Márcio Schuch
Silveira (Técnico); Pedro Gabril
Kenne da Silva (Relações
Institucionais); Ana Tércia Lopes
Rodrigues (Gestão); Antônio Paláci-
os, presidente reeleito; Magda Regina
Wormann (Desenvolvimento Profis-
sional); Ricardo Kerkhoff (Registro);

Paulo Gilberto Comazzetto (Controle Interno); Mário Antônio Karczeski (Fiscalização).

Conselheiros empossados

Titulares
Contador Márcio Schuch Silveira
Contadora Belonice Fátima Sotoriva
Contadora Enise Massing
Contadora Laurise Martha Pugues
Contador Luis Augusto Maciel Fernandes
Contador Adauto Miguel Fröhlich
Contador Paulo Gilberto Comazzetto
Contador Pedro Gabril Kenne da Silva
Técn. Cont. Ricardo Kerkhoff

Suplentes
Contador Marcos Volnei dos Santos
Contador Evanir Aguiar dos Santos
Contador José Máximo Daronco
Contador Guilherme Pressi
Contador Alberto Amando Dietrich
Contadora Mônica Foerster
Contador Martin Lavies Spellmeier
Contador Gerson Luis dos Santos
Téc. Cont. Luis Fernando Ferreira de Azambuja

CRCRS
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Dia 16 de março, foi empossada, em Brasília, a nova diretoria do Conselho Federal de Contabilida-
de, eleita para o biênio 2016-2017; além dos conselheiros, eleitos para a gestão 2016-2019. O
contador Zulmir Breda, presidente do CRCRS no período de 2011 a 2014, assumiu a vice-presi-
dência Técnica. O Rio Grande do Sul conta com dois representantes no plenário do CFC: o vice-
presidente Técnico, Zulmir Breda, e o conselheiro Paulo Schnorr. O contador José Martonio Alves
Coelho foi reconduzido à Presidência.

Posse da nova diretoria e de conselheiros do CFC

CFC
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Representatividade

O novo presidente da Federação dos Contabilistas do RS
(Federacon), contador Glicerio Claristo Bergesch, visitou o
CRCRS, em 15 de janeiro, para apresentar o plano de trabalho
da nova gestão da Federacon ao presidente Antônio Palácios.

Presidente eleito da Federacon visita o CRCRS

Em 18 de janeiro, o presidente Antônio Palácios recebeu a
visita do presidente do Sescon - Serra Gaúcha, Ronaldo
Tomazzoni, da representante da diretoria, Shirlei Omizzolo, e
da diretora executiva, Thaís Trevisol. O objetivo do encontro
foi estreitar a parceria entre as duas entidades.

Presidente Palácios recebe representantes do Sescon -
Serra Gaúcha

Diego Moreira é o novo presidente do Sindiconta. Tomou pos-
se na noite de 21 de janeiro, na sede do Sindicato. Na ocasião,
também foram empossados os integrantes da diretoria executi-
va: vice-presidente, Soeli Rinaldi, diretor Financeiro, Ademir
Wanderer, e o vice-diretor Financeiro, Alberto Dietrich. O pre-
sidente do CRCRS, Antônio Palácios, e a vice-presidente de
Gestão, Ana Tércia Lopes Rodrigues, prestigiaram o evento.

CRCRS presente na posse do novo presidente e diretoria do Sindiconta

O contador Zulmir Breda, vice-presidente Técnico do CFC e presi-
dente do CRCRS no período de 2010-2013, participou da primeira
plenária ordinário de 2016.

Primeira plenária do ano recebe visita do ex-presidente do
CRCRS e atual vice-presidente Técnico do CFC

Relações Institucionais

Com o intuito de reforçar as relações institucionais existentes entre o CRCRS
e o Ministério Público, o vice-presidente de Relações Institucionais do
CRCRS, Pedro Gabril Kenne da Silva, e a conselheira Marice Fronchetti,
reuniram-se com o procurador-geral de Justiça do Estado, Dr. Marcelo Le-
mos Dorneles, em 15 de fevereiro. Durante o encontro foram abordados o
Termo de Cooperação mantido entre as entidades, que tem por objetivo a
troca de informações e a realização de ações conjuntas em relação à investi-
gação de irregularidades, e o Programa de Voluntariado da Classe Contábil,

com seus três subprogramas, dentre eles, a criação dos observatórios sociais.

Conselho de Contabilidade estreita relações com Ministério Público do RS
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Representatividade

Relações Institucionais

A primeira edição do "Tá na Mesa" de 2016, foi no dia 9 de março,
com a participação do governador José Ivo Sartori. O presidente An-
tônio Palácios foi um dos convidados do tradicional evento da
Federasul. Sartori, ao citar os projetos que vem desenvolvendo, se re-
feriu à campanha "Escolha o Destino" e, nesse momento, elogiou a
grande contribuição dada pelos profissionais da contabilidade, no sen-
tido de estimular o contribuinte a destinar parte do imposto de renda
devido a entidades cadastradas no Funcriança e Fundo do Idoso.

CRCRS prestigia participação do governador Sartori no
Tá na Mesa

Na 18ª edição do tradicional evento Marcas de Quem
Decide, ocorrida em 8 de março, no centro de eventos
do Hotel Plaza São Rafael, o presidente Antônio Paláci-
os entregou a premiação das marcas líderes do seguinte
grupo: curso pré-vestibular: Unificado; cidade turística:
Gramado; empresas de ônibus: Ouro e Prata, Unesul;
empresas públicas: Petrobrás, Corsan; energia: CEEE;
ensino de idiomas: Yázigi; ensino superior privado:
Unisinos, FGV; ensino médio: Rede Marista e Anchieta.

Presidente do CRCRS entrega certificado a marcas líderes no Marcas de Quem Decide

Com o objetivo de analisar os resultados da pesquisa reali-
zada pelo TCU junto aos conselhos, com vistas ao cumpri-
mento da Lei de Acesso à Informação, e expressar algumas
preocupações em relação ao assunto, por parte das entida-
des, o presidente do Fórum dos Conselhos Regionais e das
Ordens das Profissões Regulamentadas do RS e do CRCRS,
Antônio Palácios, solicitou audiência com o secretário de
Controle Externo do TCU-RS, Guilherme Yadoya de Souza.

O encontro ocorreu em 8 de março, na sede do TCU-RS, com a participação do vice-presidente do
Fórum e presidente do CRA-RS, Valter Luiz de Lemos, do representante da OAB, Júlio César
Caspani, do diretor do TCU-RS, Daniel Saldanha Toledo, do auditor federal de Controle Externo
do TCU-RS, Carlos Bosak, e do diretor executivo adjunto do CRCRS, João Victor de Oliveira.

Presidente Palácios reúne-se com TCU para discutir pesquisa realizada com conselhos
regionais  sobre Lei de Acesso à Informação



8

Representatividade

Relações Institucionais

Com vistas a analisar processos de credenciamento de cur-
sos e eventos, a contadora Magda Wormann, vice-presi-
dente de Desenvolvimento Profissional do CRCRS parti-
cipou, nos dias 15 e 16 de março, em Brasília, da reunião
da  Comissão de Educação Profissional Continuada do CFC.

Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCRS discute análise de processos em
reunião da Comissão de Educação Profissional
Continuada do CFC

O vice-presidente de Relações Institucionais do CRCRS, Pedro
Gabril Kenne da Silva, participou, em 15 de março, da reunião da
Comissão Gestora Nacional do Programa de Voluntariado da Clas-
se Contábil (PVCC) que definiu as ações de trabalho para 2016. O
objetivo do encontro, que ocorreu em Brasília, foi discutir sobre
importantes frentes de trabalho, como, por exemplo, a participação
do Sistema CFC/CRCs no Comitê Nacional de Educação Financei-

ra. O PVCC visa sensibilizar os profissionais da contabilidade sobre a importância das ações de
voluntariado para a construção de uma sociedade mais justa e solidária.

Comissão Nacional do PVCC discute estratégias para 2016

Lançamento da campanha Conselheiro Cidadão

Em 9 de março, o Sindicato de Auditores Públicos Externos
do Tribunal de Contas do Estado do RS (CEAPE) lançou a
campanha "Conselheiro Cidadão". O contador Antônio Pa-
lácios, presidente do CRCRS e do Fórum dos Conselhos Re-
gionais e Ordens das Profissões Regulamentadas do RS, foi
um dos convidado a se manifestar, na ocasião.
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                                         Representatividade
Relações Institucionais

Representantes do CRCRS participam da posse da nova diretoria da Federacon-RS

Em 18 de março, o contador Gildo Freire de Araújo assumiu a presi-
dência do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, onde
permanecerá pelo biênio 2016-1017. Na ocasião, também foram
empossados os conselheiros e os membros do Conselho Diretor, que é
formado, além do presidente, pelos vice-presidentes Marcia Ruiz Alcazar
(Administração e Finanças), José Donizete Valentina (Fiscalização, Ética
e Disciplina), José Aparecido Maion (Desenvolvimento Profissional) e
Neusa Prone Teixeira da Silva (Registro). O presidente Antônio Paláci-
os, e a vice-presidente de Gestão, Ana Tércia Lopes Rodrigues, estive-
ram presentes na cerimônia de posse.

Presidente Palácios prestigia posse de conselho diretor e
conselheiros do CRCSP

O contador Glicério Claristo Bergesch assume a Federação
dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Estado do
Rio Grande do Sul (Federacon-RS) para o triênio 2016-2018.
A posse festiva ocorreu em 17 de março, na sede do Sindica-
to dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do
Taquari (Sincovat) e contou com as presenças do presidente
do CRCRS, Antônio Palácios, vice-presidente de Ges-
tão, Ana Tércia Lopes Rodrigues, vice-presidente de
Relações com os Profissionais, Celso Luft, vice-presi-
dente de Fiscalização, Mário Karczeski, conselheiro
Mário Kist, conselheira, Roberta Salvini, delegado regi-
onal do CRCRS em Lajeado, Dani Petry, delegada regi-
onal do CRCRS em Vacaria, Solange Deon, além de
autoridades, lideranças do meio contábil, presidentes de
sindicatos filiados e profissionais da contabilidade.

Nos dias 15 e 16 de março, ocorreu, em Brasília, o
Seminário de Gestão e Planejamento do Sistema
CFC/CRCs, que reuniu os 27 presidentes dos Con-
selhos Regionais de Contabilidade. O presidente do
CFC, José Martonio Alves Coelho destacou a im-
portância do seminário. “Vamos, nesta ocasião, ali-
nhar as metas propostas para as entidades do Siste-
ma”, concluiu Martonio. Antônio Palácios ratificou
o compromisso com o planejamento estratégico do
Sistema para os próximos dois anos. Participaram do evento, o presidente do CRCRS, Antônio
Palácios, os vice-presidentes de Gestão, Ana Tércia Lopes Rodrigues, de Desenvolvimento Profis-
sional, Magda Wormann, e de Relações Institucionais, Pedro Gabril Kenne da Silva.

Presidente do CRCRS participa de Seminário de Gestão e
Planejamento do Sistema CFC/CRCs
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Representatividade

Relações Institucionais

CRCRS e TCE reforçam parcerias

Com o objetivo de retomar e reforçar acordos e parce-
rias entre o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) e
o CRCRS, além de dar prosseguimento a demandas
dos observatórios sociais implantados no Estado, o
presidente Antônio Palácios, o vice-presidente de Re-
lações Institucionais, Pedro Gabril Kenne da Silva, e o
diretor executivo adjunto João Victor Oliveira, reuni-
ram-se com o presidente do TCE, Marco Peixoto, em
22 de março. Na ocasião, foram abordados o Termo de
Cooperação Técnica entre o Tribunal de Contas do
Estado e o CRCRS, com envolvimento também da

Famurs, que visa a realização conjunta de atividades relativas à formação, capacitação e qualificação
de agentes públicos, bem como ações voltadas à cidadania, além do acordo operacional de coopera-
ção mútua já existente entre as entidades, no que se refere ao intercâmbio de informações.

O presidente Antônio Palácios visitou ao Sindicato dos Con-
tadores e Técnicos em Contabilidade da Cidade de Pelotas
e Região (Sincotecpel), no dia 1º de abril. Durante o encon-
tro, de caráter informal, foram discutidos assuntos de inte-
resse da profissão.

Presidente do CRCRS visita Sincotecpel

Representantes do CRCRS participam de cerimônia de assinatura de convênio com 22
entidades beneficiadas pelo Fundo Estadual da Criança e do Adolescente

O governador do Estado, José Ivo Sartori, a primeira-
dama e secretária de Políticas Sociais, Maria Helena
Sartori, e o, então, secretário de Justiça e dos Direitos
Humanos, César Faccioli assinaram convênios com 22
entidades, de 18 municípios, beneficiadas pelo Fundo
Estadual da Criança e
do Adolescente prove-
nientes da campanha
'Escolha o Destino",
que tem como parceiro
o Conselho Regional de
Contabilidade. Os vice-
presidentes do CRCRS
Ana Tércia Lopes
Rodrigues e Pedro
Gabril Kenne da Silva;
os integrantes da Comissão de Estudos de Responsabilida-
de Social do CRCRS, Silvia Grewe e José Carlos Garcia de
Mello; e o contador Adão Vargas participaram da cerimônia, que ocorreu em 1º de abril, no Salão
Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini. Mais uma vez, Maria Helena ressaltou a importante cola-
boração que a classe contábil, por meio do Conselho de Contabilidade, tem prestado à campanha.
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Representatividade

Relações Institucionais

Diante de um número expressivo de
autoridades e representantes das co-
munidades de Gravataí e Glorinha,
aproximadamente 200 pessoas, foi re-
alizada a assembleia de fundação do
Observatório Social dos citados mu-
nicípios, na noite de 7 de abril, na sede
do Sindilojas de Gravataí.

CRCRS apoia criação do
Observatório Social de Gravataí e Glorinha

CRCRS e Famurs reforçam parcerias para incentivar deduções incentivadas no imposto de
renda devido e capacitar gestores públicos

Reforçar a parceria entre a Famurs e o CRCRS foi o
objetivo principal da reunião realizada, em 6 de abril,
entre os presidentes Antônio Palácios (CRCRS) e Luiz
Carlos Folador (Famurs) - prefeito de Candiota. Parti-
ciparam também da reunião Pedro Gabril Kenne da Sil-
va, vice-presidente de Relações Institucionais do
CRCRS; José Calos de Mello, integrante da Comissão
de Responsabilidade Social do CRCRS; João Victor Oli-
veira, diretor executivo; além do secretário municipal
de Planejamento de Cristal, Sandro Luiz Ávila Dias.

Presidente do Observatório Social do Bra-
sil, Nei Ribas; presidente do CRCRS,
Antônio Palácios; vice-presidente de Re-
lações Institucionais do CRCRS, Pedro
Gabril Kenne da Silva; e o presidente do
Observatório Social de Gravatái e
Glorinha, Marco Antônio Diniz

Entre os dias 6 e 10 de abril, ocorreu, em Caxias do Sul, o Ciclo
Orientativo Declare Certo, que teve como objetivo atender gratuita-
mente pessoas com dúvidas sobre o preenchimento da declaração
do Imposto de Renda da Pessoa Física. Ao todo, 175 pessoas foram
beneficiadas com a ação, que contou com a participação de 35 vo-
luntários. A ação foi uma realização do curso de Ciências Contábeis
da UCS, por meio do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, CRCRS,
Fenacon, do Sescon-Serra Gaúcha, Sincontec Serra e Delegacia da
Receita Federal de Caxias do Sul.

Declare Certo!
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Em Pelotas, vice-presidente do CRCRS fala sobre o pacto pelo Brasil, propósitos e forma
de atuação de um Observatório Social

Pedro Gabril Kenne da Silva, vice-presidente de Re-
lações Institucionais do CRCRS e vice-presidente para
Assuntos Institucionais e de Alianças do Observató-
rio Social do Brasil,  proferiu palestra sobre "O Pacto
pelo Brasil: propósitos e forma de atuação de um Obser-
vatório Social", no dia 13 de abril, no III Encontro
Mobilizador do Observatório Social de Pelotas, que ocor-
reu no auditório do Sincotecpel.

O CRCRS participou do Seminário Diálogo Público Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de
Fiscalização Profissional, realizado pelo Tribunal de contas da União (TCU), em 25 de abril, no Auditó-

rio Mondercil Paulo de Moraes, no edifício sede do Mi-
nistério Público do RS, em Porto Alegre. O vice-presi-
dente de Relações Institucionais, Pedro Gabril Kenne da
Silva; o diretor- geral, Ricardo Vitória; o diretor geral-
adjunto, João Victor Oliveira; o gerente operacional,
Luciano Juskoska; a funcionária Luciane Veiga Dias e o
assessor de controles internos Décio Neves formaram a
representação do CRCRS no evento, reforçando o traba-

lho permanente da entidade em aperfeiçoar suas práticas de transparência junto à sociedade.

CRCRS participa do Seminário Diálogo Público - Transparência e Boas Práticas nos
Conselhos de Fiscalização Profissional, realizado pelo TCU

      Representatividade

    Relações Institucionais

CRCRS representado na posse da presidente da
Federasul

O Conselho Superior da Federasul, formado por 55
conselheiros, escolheu, em 13 de abril, a empresária
Simone Leite como a nova presidente da entidade. O
presidente Antônio Palácios esteve presente ao even-
to de posse, que ocorreu, no último dia 16 de maio,
em cerimônia realizada no Salão Nobre do Palácio
do Comércio, às 19h. Dois fatos marcaram esta elei-
ção: Simone é a primeira mulher a presidir a entidade
e, este ano, foi a primeira vez, em 88 anos, que houve
disputa para a presidência da Federasul.

O delegado regional do CRCRS em Alvorada, Maurício
Cardoso, assumiu a vice-presidência regional da
Federasul para Região Metropolitana, gestão 2016/2018.
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      Representatividade

    Relações Institucionais

O presidente Palácios e o vice-presidente Pedro Gabril esti-
veram presentes na solenidade de posse da nova presidente
do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), Liselena Schifino
Robles Ribeiro, e do vice-presidente e corregedor do órgão,
Carlos Cini Marchionatti. Liselena é a primeira mulher a
comandar o tribunal e, entre seus desafios, está conduzir as
eleições para prefeitos e vereadores de outubro deste ano. A
solenidade ocorreu no plenário do TRE-RS, em 24 de maio.

CRCRS participa da posse da nova presidente do TRE-RS

Aproveitando a data comemorativa aos 139 anos de fundação da
Junta Comercial do RS, em 24 de maio, o presidente Antônio Palá-
cios fez uma visita à instituição e, em reunião com o presidente
da Jucergs, Paulo Roberto Kopschina, reforçou a parceria entre
as entidades, especialmente, no que diz respeito à participação em
seminários e palestras. No encontro também estiveram presentes a
contadora Marlene Chassott, vogal da Jucergs, e Cleverton Signor,
secretário-geral da Jucergs.

Encontro entre CRCRS e Jucergs reforça parceria

Audiência sobre segurança pública reúne representantes da sociedade civil

A OAB-RS reuniu, no dia 19 de maio, na sua sede, representantes da
sociedade civil, em audiência pública, para discutir problemas e pers-
pectivas da gestão de segurança pública no Rio Grande do Sul. O
presidente Antônio Palácios participou do evento e ressaltou, ao pre-
sidente da OAB-RS, Ricardo Breier, a importância da iniciativa, já
que a insegurança está chegando a níveis intoleráveis e so-
mente com a união da sociedade civil poderá se ter uma ação
mais efetiva, uma vez que o Estado não está conseguindo
cumprir seu papel.
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A Junta Comercial do RS lançou, na manhã de 29 de junho, em
cerimônia realizada no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio
Piratini, o projeto "Junta Digital", que vai possibilitar a abertura,
alteração e extinção de empresas, assim como demais atos societários
pela Web. A redução de tempo de espera do usuário no setor de Proto-
colo e a redução de custos são algumas das vantagens do projeto. O
presidente Palácios prestigiou o evento.

Jucergs lança o projeto Junta Digital

Antecedendo o evento, o presidente participou de uma entrevista coletiva
acompanhado do vice-presidente Pedro Gabril.

“Tá na Mesa” com o presidente do CRCRS: “A
Contabilidade como instrumento de gestão ética

e transparente”

A tradicional reunião-almoço da Federasul, Tá na Mesa,
teve como convidado, em 8 de junho, o presidente An-
tônio Palácios, que falou sobre “A Contabilidade como
instrumento de gestão ética e transparente”.

Vice-presidente de Relações com os Profissionais
do CRCRS ministra palestra no CDL de Erechim

Celso Luft, vice-presidente de Relações com os Profis-
sionais do CRCRS, ministrou a palestra "Riscos da Ativi-
dade Empresarial Frente ao Cruzamento de Informações
Fiscais, Econômicas e Financeiras", em 24 de maio, no
Salão de Eventos do Clube de Diretores Lojistas (CDL)
de Erechim.

Celso Luft também ministrou a referida palestra sem Santa Rosa
e Horizontina, no mês de junho. O evento foi desenvolvido em par-
ceria com as associações comerciais locais.

    Representatividade
 Relações Institucionais
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Eventos

Fórum de Fiscalização Preventiva

O CRCRS iniciou, em 29 de março, nova rodada do Fórum de Fiscalização Preventiva, com o
objetivo de esclarecer e orientar os profissionais da contabilidade sobre os procedimentos aplica-
dos e as sistemáticas adotadas pela Divisão de Fiscalização do Conselho de Contabilidade e,
assim, evitar autuações e multas.
Em Ivoti e Dois Irmãos, o encontro foi com o vice-presidente de Fiscalização do CRCRS, Mário
Karczeski, e integrantes da equipe de Fiscalização da entidade.

São Sebastião do Caí Dois Irmãos

Ivoti
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Eventos

Fórum de Fiscalização Preventiva

Santa Cruz do Sul, Venâncio Air es e Taquari recebem o
Fórum de Fiscalização Preventiva do CRCRS

Profissionais e empresários contábeis das jurisdições das delegacias regionais de Santa Cruz do
Sul, Venâncio Aires e Taquari receberam, em 16 de maio, o Fórum de Fiscalização Preventiva do
CRCRS, com o vice-presidente de Relações com os Profissionais, Celso Luft, e o integrante da
equipe de Fiscalização do Conselho, Dirceu Ruibasciki.

Fórum de Fiscalização em Erechim e Iraí

O Fórum de Fiscalização Preventiva do CRCRS também foi levado às cidades de Erechim e Iraí,
no dia 25 de maio.

Taquari

Erechim
Iraí
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Eventos

Fórum de Fiscalização Preventiva

Mais quatro cidades receberam o Fórum de Fiscalização Preventiva, em junho

Canela (21/6), Cerro Largo (16/6), Montenegro (21/6) e Nova Petrópolis (21/6).

Canela

Cerrro Largo

Montenegro

Nova Petrópolis
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                                              Eventos

Os 18 novos conselheiros do CRCRS,
empossados em 5 de janeiro, foram convidados
a participar de um treinamento realizado no au-
ditório do Conselho (21/1), cujo objetivo era o
de esclarecer e dirimir as dúvidas referentes aos
procedimentos processuais de fiscalização.

Tr einamento dos novos conselheiros

Conselho de Contabilidade comemora Dia Internacional da Mulher com um talk show
sobre os desafios do mercado econômico em cenário de crise

O presidente Antônio Palácios, procedeu à entrega da carteira de iden-
tidade profissional ao coordenador nacional do Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped), auditor fiscal da Receita Federal do Bra-
sil (RFB), Clóvis Belbute Peres, em reunião plenária, realizada em
31 março, na sede da ADVB, em Porto Alegre. Na oportunidade, o
presidente Palácios destacou que profissionais como Belbute Peres
orgulham e enaltecem a classe contábil gaúcha e brasileira. Citou
algumas de suas realizações, como o Sped e os Núcleos de Apoio
Contábil e Fiscal (NAFs), implantados nas faculdades. Ele lembrou,
ainda, a indicação de Belbulte Peres para a 80ª cadeira da Academia
Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon), no último dia 15 de
março, que até então era ocupada por seu patrono, o contador gaúcho Werno Herckert.

Presidente do CRCRS entrega carteira de identidade profissional

Débora Morsch, especialista em Mercado de Ca-
pitais; Eugênio Esber, diretor da Revista Amanhã;
e o jornalista Diego Casagrande foram os convi-
dados do talk show que debateu os "Desafios do
Mercado Econômico em Cenário de Crise", em
evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher. O
evento, intitulado 3º Fórum Mulheres Movidas por
Desafios, foi realizado pelo Conselho de Contabi-
lidade, em parceria com o Sescon-RS, no dia 8 de
março, no Senge-RS.

Antecedendo ao talk show, a vice-presidente Ana Tércia apre-
sentou as integrantes da Comissão de Estudos do CRCRS
Mulher: Cristiani de Souza, Cassiana Carbone, Andréa Reolon,
Carmen Tigre, Elaine Strehl, Josiane Schneider, Marlea Immig,
Rosana Spellmeier.
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Eventos

A Comissão de Estudos de Responsabilidade Social do
CRCRS, a Federação das Associações de Municípios do
RS (Famurs) e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre pro-
moveram, em 4 de abril, o 2º Encontro de Orientação para
Captação de Recursos de Doação de Imposto de Renda de
Pessoa Física, direcionado a prefeitos, gestores dos fun-
dos e representantes da área fazendária.

CRCRS, Famurs e Prefeitura de Porto Alegre promovem o 2º Encontro de Orientação para
Captação de Recursos de Doação de Imposto de Renda de Pessoa Física

Encontro reúne presidentes, diretores e assessores jurídicos dos Conselhos Regionais de
Contabilidade do Sul/Sudeste

Nos dias 5 e 6 de maio, o presidente do CRCRS,
participou do encontro de presidentes dos Con-
selhos Regionais de Contabilidade das regiões
Sul/Sudeste, na sede do CRCRJ, ocasião em que
foram discutidos problemas e ações em comum,
compartilhadas situações e iniciativas.
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O Gabinete de Políticas So-
ciais do Governo do Estado
promoveu, em 18 de maio, o
2º Encontro de Primeiras-
Damas Protagonistas da So-
lidariedade, no qual o presi-
dente Antônio Palácios participou, juntamente com
o presidente do Sescon-RS, Diogo Chamun, e o
presidente da Famurs e prefeito de Candiota, Luiz
Carlos Folador, do painel "Escolha o Destino".

2º Encontro de Primeiras-
Damas Protagonistas da
Solidariedade aborda as
destinações incentivadas

do imposto de renda

Solenidade de abertura do IX Simpósio de Contabilidade
do Mercosul conta com a participação do Conselho de

Contabilidade

O presidente Antônio Palácios, participou da abertura do IX Simpósio
de Contabilidade do Mercosul, promovido pela Unijuí, de 2 a 6 de
maio, no Salão de Atos do Campus Ijuí. Na oportunidade, Palácios
enfatizou a importância e as responsabilidades dos profissionais da
contabilidade no momento vivido atualmente pelo nosso País, e o
quanto poderia ter se evitado essa situação se o trabalho do profissi-
onal que atua na área contábil fosse mais valorizado e reconhecido
pela sociedade. Destacou a importância da credibilidade e da trans-
parência que a Contabilidade pode oferecer nas contas públicas.

A 1ª edição do Conexão Sped, realizada em 12 de
maio, no Teatro do CIEE, em Porto Alegre, teve
uma abordagem tecnológica e focado na inova-
ção. O evento buscou auxiliar no desenvolvimento
de habilidades e competências necessárias aos
profissionais envolvidos na adequação das em-
presas ao cenário do Sistema Público de Escritu-
ração Digital (Sped). O painel sobre a ECD e a
ECF contou com a participação da vice-presidente
de Gestão do CRCRS, Ana Tércia Lopes
Rodrigues, além do supervisor nacional do Sped,
FCONT e ECF, José Jayme Moraes Junior; e do
presidente do Sescon-RS, Diogo Chamun.

CRCRS participa da 1ª edição do Conexão Sped, em Porto Alegre

Maria Helena Sartori, José Ivo Sartori,
Ana Tércia Rodrigues, Diogo Chamun e
Pedro Gabril da Silva
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Eventos

Nos dias 13 e 14 de junho, o Ibracon promo-
veu a 6ª Conferência Brasileira de Contabili-
dade e Auditoria Independente, no Theatro Net,
em São Paulo. O evento contou com
palestrantes de relevância no cenário nacional
e internacional. O CRCRS esteve presente, re-
presentado pela vice-presidente Ana Tércia,
pelo conselheiro Paulo Alaniz e pelo coorde-
nador da Comissão de Estudos em Auditoria
Independente, Carlos Hoff. A conselheira Mo-
nica Forster e o ex-presidente do CRCRS e
atual o vice-presidente do CFC, Zulmir Breda,
foram painelistas na Conferência.

CRCRS presente na 6ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente

A vice-presidente de Gestão, Ana Tércia Lopes Rodrigues, no
exercício da presidência, representou o CRCRS no evento que
marcou a passagem dos 29 anos do Sindicato das Empresas
de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Rio Grande
do Sul (Sescon-RS), realizado na noite de 16 de junho, no
Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre.

Sescon-RS comemroa 29 anos e lança nova logomarca

Durante o evento, foram apresentados os novos produtos
que modernizam a comunicação do Sescon-RS: a nova

logomarca, o novo slogan "Sindicato a serviço da sociedade", o projeto gráfico e editorial da
revista e um jingle.

Vice-presidente do CRCRS e do OSB realiza capacitação para voluntários do Observatório
Social de Pelotas e se reúne com vereadores

Em 16 de junho, o vice-presidente do CRCRS e do
Observatório Social do Brasil (OSB), Pedro Gabril
Kenne da Silva, esteve em Pelotas, ministrando o
curso de Capacitação para Voluntários do Observa-
tório Social de Pelotas (OSPEL). O evento contou
com 25 participantes, entre dirigentes e voluntários
do OSPEL e auditores do Tribunal de Contas do
Estado. Em seguida, Gabril reuniu-se, juntamente
com integrantes do OSPEL, com os vereadores de Pelotas. No encontro, o vice-presidente escla-
receu aos parlamentares o que são os Observatórios Sociais, quais suas finalidades e a importân-
cia para a sociedade.
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Seminários de Assuntos Contábeis

O primeiro Seminário de Assuntos Contábeis realizado, este ano, pelo CRCRS foi o de Vacaria e
São Marcos, que, por conta de uma programação bem elaborada, com temas atuais e de interesse
da classe, lotou o auditório da UCS - Campus Vacaria. O evento reuniu mais de 130 pessoas, entre
profissionais e estudantes da área contábil.

Vacaria sedia o primeiro Seminário de Assuntos Contábeis de 2016

Esteio e Sapucaia do Sul realizam, em conjunto, pela primeira vez,
Seminário de Assuntos Contábeis

O Seminário de Assuntos Contábeis de Esteio e
Sapucaia do Sul reuniu mais de 100 profissionais
na Casa de Cultura de Esteio. O presidente Antônio
Palácios, na soleni-
dade de abertura, res-
saltou a necessidade
de capacitação pro-
fissional para a valo-
rização profissional

dos contadores e técnicos em contabilidade.
Além disso, Palácios ressaltou que a Contabi-
lidade é instrumento de transparência e presta-
ção de contas, mas que sua importância ainda
não foi reconhecida pela sociedade, algo que só

deve ocorrer pela qualificação dos serviços prestados pelos profissionais.
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Seminários de Assuntos Contábeis

Eventos

O Seminário de Assuntos Contábeis de Uruguaiana reuniu mais de cem pessoas, entre profissio-
nais e estudantes da contabilidade, no auditório do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do
RS, em 10 de junho.

Cruzamento de informações fiscais, econômicas, financeiras e a responsabilidade do profis-
sional da contabilidade foi um dos temas do Seminário de Assuntos Contábeis de

Uruguaiana

Com um número expressivo de
profissionais e estudantes da
área contábil no auditório da
Universidade Federal de Rio
Grande, o vice-presidente de
Relações com os Profissionais
do CRCRS, Pedro Gabril, deu
início ao Seminário de Assun-
tos Contábeis de Rio Grande,
em 17 de junho.

Rio Grande recebe
Seminário de Assuntos Contábeis em junho

Reunião sobre as ações de responsabilidade social do
CRCRS - Programa de Voluntariado da Classe Contábil
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Parcerias

Por solicitação do Ministério Público Federal
(MPF), o presidente do CRCRS, Antônio Pa-
lácios, e o vice-presidente de Relações
Institucionais, Pedro Gabril Kenne da Silva,
reuniram-se com o procurador da República,
Dr. Fabiano de Moraes, que convidou o Con-
selho para contribuir no projeto MPEduc, de-
senvolvido pelo MPF, em parceria com o Mi-
nistério Púbico dos Estados. O projeto visa
realizar ações com o intuito de garantir o di-
reito à educação básica de qualidade para to-
dos os brasileiros, por meio da melhoria do acompanhamento dos processos de gestão das escolas da
rede pública. Nesse sentido, o CRCRS seria uma entidade parceira do MP, colaborando no acompa-
nhamento e na orientação da gestão e prestação de contas dos recursos utilizados pelas redes de ensino
básico municipal e estadual. O encontro ocorreu na sede do MPF, em Porto Alegre, no dia 28 de abril.

CRCRS e MPF analisam parceria para o acompanhamento da gestão dos recursos nas
escolas públicas

CRCRS engajado em campanhas

O CRCRS, engajado no movimento de combate à corrupção,
lançado, no ano passado, pelo Ministério Público Federal
(MPF), reuniu 3.728 assinaturas de apoio à campanha -"10 Me-
didas Contra a Corrupção". As assinaturas foram colhidas em
eventos realizados pelo Conselho e também a partir da cola-
boração das 104 delegados regionais do CRCRS. O Conselho
foi, entre as entidades parceiras, a entidade que mais colabo-
rou na campanha, colhendo o maior número de assinaturas no
Estado.

Conselho de Contabilidade foi uma das entidades que mais contribuiu para o movimento
de combate à corrupção do MPF

CRCRS realiza reunião de coordenadores de Comissões de Estudos

Comissões de Estudos

No primeiro encontro dos coordenadores das 12 Comissões de
Estudos do CRCRS, realizado este ano (24/3), com o presidente
Antônio Palácios, foram abordadas as diretrizes e os objetivos
das referidas comissões, além de apresentados os projetos para
2016.  Coordenadores das Comissões de Estudos: Acompanha-
mento da Área do Ensino Superior, Marco Aurélio Gomes Bar-
bosa; Auditoria Independente, Carlos Hoff; Contabilidade do
Setor Cooperativo, Aristeu dos Santos; Contabilidade Aplicada

ao Setor Público, Diogo Barbosa; Contabilidade Gerencial, Roberta Salvini; CRCRS Jovem, Juliano
Abadie; CRCRS Mulher, Andréa Reolon; Organizações Contábeis, Fla´vio Dondoni Junior; Perícia
Contábil, Edi Cristiano Siqueira; Responsabilidade Social, Silvia Grewe; Tecnologia da Informação,
Flávio Ribeiro Júnior; Terceiro Setor; Roberto Medeiros. Participaram também da reunião os vice-
presidentes Técnico, Márcio Schuch, e de Gestão, Ana Tércia Lopes Rodrigues, além do diretor execu-
tivo adjunto João Victor Oliveira.
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Com o objetivo de discutir e refletir sobre
situações do dia a dia, dirimir e esclarecer
dúvidas, além de sugerir melhorias em de-
terminados processos, o presidente Palácios

abriu os trabalhos do 2º Encon-
tro Regional de Delegados do
CRCRS, que reuniu 32 delega-
dos, em 3 de junho, no
Sincontec, em Caxias do Sul.
Na oportunidade, durante o in-
tervalo dos trabalhos, a vice-
presidente de Gestão, Ana
Tércia, comunicou a entrada
oficial do CRCRS nas redes sociais: twitter e facebook. A iniciativa visa uma maior interação
entre o CRCRS, a classe contábil e a sociedade. Participaram do 2º Encontro Regional de Delega-
dos do CRCRS, os delegados de Alvorada, Antônio Prado, Bento Gonçalves, Canela, Capão da
Canoa, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Estância Velha, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi,
Gramado, Gravataí, Guaíba, Igrejinha, Ivoti, Nova Petrópolis, Nova Prata, Osório, Santo Antônio
da Patrulha, São Jerônimo, São Leopoldo, São Marcos, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara,
Tramandaí, Três Coroas, Torres, Vacaria, Veranópolis e Viamão.

Encontro Regional de Delegados

Com a presença dos delegados regionais de
Camaquã, Canoas, Carazinho, Encantado,
Erechim, Espumoso, Esteio, Estrela, Getú-
lio Vargas, Guaporé, Lajeado, Marau,
Montenegro, Mão-Me-Toque, Novo Ham-
burgo, Passo Fundo, Rio Pardo, Sananduva,
Santa Cruz do Sul, São Sebastião do Caí,
Sobradinho, Soledade, Taquari,
Tapejara,Tapera, Tapes, Teutônia, Venâncio
Aires, o presidente Antônio Palácios abriu o 1º Encontro Regional de Delegados, que ocorreu em
11 de maio, na sede do Sincovat.

Lançado CRCRS nas redes sociais durante 2º Encontro Regional de Delegados

1º Encontro Regional de Delegados
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Delegacias Regionais

Em encontro com profissionais de Ijuí, presidente Palácios destaca importância da
valorização profissional

Em 2 de maio, o presidente Antônio Palácios esteve na Univer-
sidade Regional de Ijuí (Unijuí) para um encontro com os pro-
fissionais da contabilidade e professores daquela região. Na reu-
nião, cujo objetivo foi estreitar laços entre o Conselho e os pro-
fissionais, Palácios explicou o funcionamento da entidade e tam-
bém esclareceu dúvidas sobre as atribuições do Conselho.

O Escritório Regional do CRCRS em Pelotas, em parceria com o
Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade da Cidade
de Pelotas e Região (Sincotecpel), engajou-se na Campanha do Aga-
salho 2016. Os donativos serão arrecadados até o dia 04 de junho,
tanto em Pelotas como nos demais municípios da jurisdição.

Campanha do Agasalho 2016 recolhe donativos

Profissionais contábeis do Vale do Taquari se unem para construção de presídio e albergue
penitenciário em Lajeado

O delegado regional do CRCRS em Lajeado, Dani José Petry,
mais um grupo de profissionais da contabilidade do município e
setores da iniciativa privada, que compõem a Associação
Lajeadense Pró-Segurança Pública (Alsepro), estão construindo
um presídio feminino, com vagas para 100 detentas, e 126 vagas
no albergue masculino, que deverá atender as comarcas de Laje-
ado, Teutônia e Estrela.

O delegado regional do CRCRS, Zigomar da Silva, e o presidente da
Associação dos Contabilistas de Tramandaí, Danton Vieira de Souza,
estiveram reunidos com profissionais da área contábil de Tramandaí e
região, em 19 de maio, para discutir assuntos da profissão.

Delegacia Regional do CRCRS e Associação dos Contabilistas de Tramandaí discutem
assuntos da profissão
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Durante reunião-almoço, realizada, no dia 31 de março, na
Câmara de Indústria e Comércio e Serviços de Teutônia, o
delegado regional do CRCRS na cidade, Gustavo Luiz
Schnoremberger, apresentou campanha desenvolvida pela
delegacia, que visa conscientizar as pessoas que fazem decla-
ração de Imposto de Renda pelo modelo completo a efetua-
rem doações ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

Delegado Regional de Teutônia fala sobre doações incentivadas durante reunião-almoço

A Delegacia Regional do CRCRS em Guaíba desenvolve ação social inte-
grada ao Programa de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC). Mensal-
mente, é selecionada uma casa de repouso para receber uma cesta básica de
alimentos. Em abril, foi beneficiada a Casa de Repouso Luz do Sul, de
Eldorado do Sul, município que pertence à jurisdição da delegacia de Guaíba.

Guaíba desenvolve ação social integrada ao PVCC

No dia 3 de maio, o delegado regional do CRCRS em
Tupanciretã, Antônio Carlos Borsa dos Santos, apresentou ao
prefeito municipal, Carlos Augusto Brum de Souza, o relatório
de doações com o valor em torno de R$ 40 mil oriundos das
deduções do Imposto de Renda deste ano. Essa arrecadação
será destinada ao Conselho Municipal da Criança e do Adoles-
cente e também ao Conselho do Idoso.

Delegado Regional de Tupanciretã apresenta relatório de doações por meio do IRPF devido

Delegacias Regionais

Estância Velha inaugura Espaço do Empreendedor

A delegada regional do CRCRS, Marlea Immig, participou,
acompanhada de vários profissionais da contabilidade que
atuam na jurisdição de Estância Velha, da inauguração do
Espaço do Empreendedor, no dia 1º de junho, no município.
Na ocasião, foi lançada a Rede Nacional para a Simplificação
do Registro da Legalização de Empresas e Negócios, a
Redesim, em parceria com a Junta Comercial do Rio Grande
do Sul (Jucergs), que proporciona maior agilidade na abertura de novas empresas, por meio da
entrega única de documentos e redução do tempo para registro.
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Delegacias Regionais

A 4ª edição do projeto Bate-Papo Contábil,
organizado pela Delegacia Regional do
CRCRS em Camaquã, ocorreu na tarde do
dia 23 de fevereiro e contou com a presen-
ça de cerca de 20 profissionais da contabi-
lidade da região. O evento ocorreu no
Sindilojas.

Bate-Papo Contábil reúne profissionais de Camaquã para compartilhar ideias

No dia 12 de março, os profissionais da Contabilidade de Itaqui
receberam homenagem da Paróquia da Igreja Católica , como
parte das comemorações alusivas ao santo padroeiro da cidade,
São Patrício.

Profissionais da contabilidade de Itaqui recebem homenagem

Em 15 de março, a aula inaugural do curso
de Ciências Contábeis da Faculdade CNEC
- Bento Gonçalves, contou com a palestra do
vice-presidente de Relações com os Profis-
sionais do CRCRS, Celso Luft, que falou
sobre o tema "Profissão Contábil: Cenário e
Desafios".

Vice-presidente do CRCRS participa da aula inaugural do curso de Ciências Contábeis da
Faculdade CNEC - Bento Gonçalves

CRCRS busca aproximação com profissionais do interior do Estado

O presidente Antônio Palácios reuniu-se com os profissionais da
jurisdição da Delegacia Regional de Panambi, no dia 15 de abril,
na Associação Comercial e Industrial do Município. Durante o
encontro, foram abordados temas como o momento atual da pro-
fissão, as principais dificuldades que os profissionais enfrentam
atualmente e como fazer para superá-las.
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Delegacias Regionais

A Delegacia Regional do CRCRS de Torres realizou o Dia do Declare
Bem, em 16 de abril, em conjunto com a Associação dos Contabilistas
do município. Durante cinco horas, cinco profissionais voluntários dessa
jurisdição responderam as dúvidas de cerca de 20 contribuintes sobre o
Imposto de Renda.

Delegacia Regional do CRCRS em Torr es realiza o Dia do Declare Bem

O delegado do CRCRS em Tramandaí, Zigomar da Silva, a delegada
honorária, Lesi Tedesco, e o ex-delegado e atual presidente da Asso-
ciação dos Contabilistas de Tramandaí, Danton Vieira de Souza, esti-
veram presentes, representando o CRCRS e os profissionais da con-
tabilidade da cidade, na inauguração da Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) de Tramandaí. A solenidade ocorreu em 31 de maio.

CRCRS prestigia a inauguração da UPA Tramandaí

Foi na noite de 31 de março, que a contadora Beatriz Caregnato
da Silva tomou posse como delegada regional do CRCRS em
Caxias do Sul, em substituição ao contador Eugênio Chiapin.
Maria Helena Sartori, primeira-dama e secretária de Políticas
Sociais do governo do Estado, prestigiou a cerimônia, e em
sua manifestação, agradeceu aos profissionais da contabili-
dade pela colaboração em relação à campanha "Escolha ao

Destino", que visa esti-
mular os contribuintes
a destinarem parte do
imposto de renda devi-
do aos fundos da crian-
ça e do adolescente e
ao Fundo do Idoso.

Primeira-dama do Estado elogia parceria dos profissionais da contabilidade com o governo
em cerimônia de posse da delegada regional do CRCRS de Caxias do Sul e da diretoria do
Sincontec
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A delegada regional do CRCRS em Vacaria, Solange Daros, que
integra o Conselho Deliberativo da Câmara de Indústria e Comércio
(CIC) do município, comemora os primeiros resultados da partici-
pação dos profissionais da contabilidade da região no Projeto Em-
preender. Fruto de parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae) e a CIC de Vacaria, funciona, pela pri-
meira vez, na região dos Campos de Cima da Serra, com o objetivo
de qualificar pequenos negócios em mais quatro setores.

Delegacia Regional do CRCRS em Vacaria comemora primeiros resultados do
Projeto Empreender

A Delegacia Regional do CRCRS de Taquari passou a
integrar a comissão externa de acompanhamento das
licitações da Prefeitura Municipal.

Comissão de licitações de Taquari conta com a participação da
Delegacia Regional do CRCRS

A abertura de empresas com ritos simplificados e a
integração dos trâmites de abertura, alteração, baixa e lega-
lização de micro e pequenas empresas está em pleno funci-
onamento, na Prefeitura de Tapes, onde a Rede Nacional
para Simplificação do Registro e Legalização de Empresas
e Negócios, chamada de Redesim, foi implantada. Esse é o
26º, entre os 497 municípios do Rio Grande do Sul, a contar
com a Rede., o que facilita, em especial, a vida de
microempreendedores individuais (MEIs) e de micro e pequenos empresários, explica o delegado
regional do CRCRS em Tapes, Paulo Gelom.

Redesim está em pleno funcionamento, em Tapes

Delegacias Regionais

Camaquã realiza 5º Bate-Papo Contábil

A delegacia regional do CRCRS em Camaquã realizou, em 21
de  março, no Sindilojas, a quinta edição do Bate-Papo Contábil.
No encontro, os profissionais da contabilidade da região trata-
ram, entre outros temas, a Orientação Técnica Geral 1000 so-
bre microempresas e empresas de pequeno porte, o prazo para
registro no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, e o Decre-
to 8.683, de 25/02/2016, que altera normas sobre autenticação
de livros contábeis sujeitos ao Sped.
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O 7º Bate-Papo Contábil foi realizado pela De-
legacia Regional do CRCRS, em parceria com
o Sindilojas Costa Doce/Café com Contado-
res, no dia 25 de maio. No evento, foi apresen-
tado o projeto Contador Parceiro, pelo diretor
da Safeweb, Luciano Shewe. Na oportunida-
de, os participantes também fizeram ativida-
des do Dia do Desafio, com o apoio do SESC
Camaquã.

Delegacias Regionais

Delegacia de Camaquã realiza 7º Bate-Papo Contábil

O delegado regional do CRCRS em Cachoeira do Sul, Marce-
lo de Barros Dutra, participou da posse da nova diretoria da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), naquele município,
no dia 25 de maio. A participação do delegado no evento re-
força a parceria entre Conselho e OAB, que atuam em con-
junto em iniciativas sociais na cidade.
O delegado regional Marcelo Dutra também ministrou aula
inaugural para 45 acadêmicos do curso de Ciências Contábeis,
na Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) campus cachoei-
ra do Sul, no dia 09 de maio.

Delegado Regional do CRCRS em Cachoeira do Sul participa da posse da OAB no
município e ministra aula inaugural na Ulbra

Foi assinado, na manhã de 6 de
junho, o convênio para a instala-
ção de um Escritório Regional da
Junta Comercial do Rio Gran-
de do Sul, em Nova Prata. O
delegado regional do CRCRS,
Rogério Marcos Dall'Agnol,
participou do evento, represen-
tando a entidade.

Instalação de Escritório Regional da Junta Comercial em Nova Prata
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CRCRS na mídia

Em 19 de janeiro, o presidente Antônio Palácios
participou do programa Rádio Livre da Bandei-
rantes, comandado pelo jornalista Diego
Casagrande, ocasião em que foram debatidos te-
mas diversos, abordando aspectos relacionados
ao momento pelo qual o país passa e a contri-
buição da contabilidade nesse contexto. Na opor-
tunidade, também estiveram presentes o diretor-
geral do Dmae, Antônio Oliveira; o advogado
Marco Antônio Souza; e o prefeito de São
Jerônimo e vice-presidente da Famurs, Marcelo
Schreinert.

O programa Rádio Livre, em 8 de março, contou com a
participação da vice-presidente de Gestão do CRCRS, Ana
Tércia Lopes Rodrigues. O programa também contou as
presenças do professor e empresário Newton Braga Rosa;
do ambientalista José Truda Pelazzo; e do arquiteto e jor-
nalista Percival Puggina.

Contadora Ana Tércia participa do programa Rádio Livre na Bandeirantes

O programa Rádio Livre, apresentado diari-
amente pelo jornalista Diego Casagrande, no
dia 13 de abril, contou com a participação
do presidente do CRCRS, Antônio Paláci-
os, que, juntamente com o cientista político
André Arnt, o desembargador Rinez da Trin-
dade, o consultor de marketing Günter Staub,
e o engenheiro civil Luis Senger, debateram
o cenário político atual.

Presidente Palácios é convidado do programa Rádio Livre
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O programa Rádio Livre, da Bandeirantes, com apre-
sentação do jornalista Diego Casagrande, em 9 de maio,
contou com as participações do presidente do CRCRS,
Antônio Palácios; do promotor de Justiça, Eugênio
Amorim; do especialista em Direito Tributário, Gustavo
Masina; e do advogado Leandro Pamplona. Em pauta,
a atual situação do país, os desdobramentos do proces-
so de impeachment da presidente Dilma Rousseff, o
papel das instituições: Câmara de Deputados e Sena-
do, além de uma breve abordagem sobre o projeto do
novo Código de Processo Penal.

Situação atual do país pautou o programa Rádio Livre, com participação do
presidente do CRCRS

Presidente Palácios divulga Seminário de Assuntos Contábeis de Esteio e Sapucaia do Sul
na Rádio ABC 900, em Novo Hamburgo

Divulgar o 1º Seminário de Assuntos Contábeis de Esteio e
Sapucaia do Sul foi a principal pauta do programa Comunida-
de em Foco, transmitido pela Rádio ABC 900, de Novo Ham-
burgo, que contou com as participações do presidente do
CRCRS, Antônio Palácios, e do delegado regional do Conse-
lho em Esteio, Cleiton Charutti.

CRCRS na mídia

A vice-presidente de Gestão do CRCRS, Ana Tércia
Lopes Rodrigues, participou, em 16 de junho, do progra-
ma Rádio Livre, na Rádio Bandeirantes, com apresentação
do jornalista Diego Casagrande. Também estiveram pre-
sentes o empresário Luiz Carlos Paraguassu; o
Presidente da Comissão de Ensino Jurídico da
OAB/RS, Igor Danilevicz; e o médico Luiz Pereira
Lima.

CRCRS no programa Rádio Livre, da Bandeirantes
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Dia do Profissional da Contabilidade

No dia 25 de abril, Dia do Profissional da Contabilidade,
o presidente  Antônio Palácios iniciou as comemorações
alusiva a data com um café da manhã, no Sindicato dos
Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale dos Si-
nos (Sincontecsinos).

Em São Leopoldo, presidente do CRCRS participa de café da manhã em comemoração ao
Dia do Profissional da Contabilidade

Dentro das comemorações do Dia do Profissional da Contabilidade, em 25 de abril, o CRCRS,
em parceria com o Sindicato dos Contadores e Técnicos do Vale do Taquari do RS (Sincovat),
promoveu a entrega das carteiras de identidade profissional aos novos contadores da jurisdição
do Sincovat. A cerimônia, realizada no auditório do Sindicato, em Lajeado, contou com as pre-
senças do presidente do CRCRS, Antônio Palácios, do vice-presidente de Registro, Ricardo
Kerkhoff, e dos delegados regionais de Encantado, Ilani Bagatini; Estrela, Elaine Strehl; Guaporé,
Edmilson Zortea; Lajeado, Dani Petry; Taquari, Manoel Faleiro; e Teutônia, Gustavo

Schnorembeger, que procederam à entrega das carteiras
aos seguintes profissionais da região:

Encantado: Aline Manica; Estrela: Lisane Stoll; Guaporé:
Franciele Scalco, Henrique Mezzomo; Lajeado: Claiton
Fernandez, Joice Hamester, Sabrine Kafer, Guilherme
Compagnoni; Teutônia: Marcelo Wommer.

Datas comemorativas

Conselho de Contabilidade entrega carteiras de identidade profissional no
Dia do Profissional da Contabilidade, em Lajeado
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Datas comemorativas

Dia do Empresário Contábil CRCRS participa de talk show promovido pelo
Sescon-RS no Dia do Empresário Contábil

O Sescon-RS comemorou o Dia do Empresário
Contábil, transcorrido em 12 de janeiro, com um
talk show sobre Imposto de Renda: "DIRPF: obri-
gação ou oportunidade de negócio". A abertura do
evento contou com a
presença do presiden-
te do CRCRS, conta-
dor Antônio Palácios.

Dia Internacional da Mulher

A contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues, vice-presidente de Ges-
tão do CRCRS, foi uma das homenageadas, em sessão solene
realizada na Câmara Municipal de Porto Alegre, pela passagem
do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. A
solenidade, que ocorreu no Plenário Otávio Rocha do legislativo mu-
nicipal, prestou deferência a sete gaúchas que se destacaram no traba-
lho em prol da mulher na sociedade.

Vice-presidente de Gestão do CRCRS é homenageada por
sua atuação em prol da mulher na profissão contábil

Dia 25 de abril, os profissionais da contabilidade de Camaquã, Dom
Feliciano, Cristal, Arambaré e Chuvisca reuniram-se na sede do
Sindilojas para o 6º Bate-papo contábil, ocasião em que debateram
assuntos relacionados à profissão contábil, além de comemorarem
a passagem do Dia do Profissional da Contabilidade.

Camaquã realiza 6º Bate-papo contábil em homenagem ao
Dia do Profissional da Contabilidade
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O Conselho de Contabilidade entendendo a importância da cerimônia de colação de grau tem
compartilhado e participado desse momento com os estudantes, enviando representantes às sole-
nidades de formatura e parabenizando a todos aqueles alunos que se destacaram no decorrer do
curso. Nas formaturas que ocorreram no mês de fevereiro, alguns dos alunos-destaque foram:
Bruna Anziliero (UCS Caxias do Sul), Carolina Tartaro (UPF-Campus Sarandi), Márcia Sabadin
(Fisul – Garibaldi), Nicolas Rérison Peres (Fames – Faculdade Metodista de Santa Maria), Môni-
ca Santos Milk (Ulbra), Cristina Inês Engel (UFRGS), Camila Koop (Universidade Passo Fun-
do), Alexandra Pezzin (UCS – Campus Nova Prata), Magda Cristina Dalla Vechia (Unilasalle –
Canoas); Marlene Chassott (Faculdade Monteiro Lobato), Luciani Baumbach (IDEAU – Bagé),
Andreia Vinhaga (Faculdade Anglicana – Tapejara).

Parabéns aos alunos- destaque de Ciências Contábeis

Formaturas

IESA - Santo Ângelo Faculdade Monteiro Lobato -
Porto Alegre

UCS - Caxias do Sul

UFRGS - Porto Alegre UPF- Campus Sarandi

Fames - Santa Maria

Fisul - Garibaldi
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Aluna-destaque recebe homenagem das mãos do vice-presidente do CRCRS

Alguns dos formandos que receberam o diploma de aluno-destaque das mãos dos representantes do
CRCRS, em março, foram: Cristina Lima Menezes e Patrick Dartora dos Santos (Fadergs - Porto Ale-
gre); Michele Zanela Cordeiro (UCS-Bento Gonçalves); Dinilson Braga Pires (Unopar - Uruguaiana);
Priscila Mussoi (FSG-Caxias do Sul); Eretiele Schmidt Garcia (Ulbra - Cachoeira do Sul); Daniela
Andreia Knechtel (Faculdade Anhanguera - Passo Fundo).

Fadergs - Porto Alegre

Formaturas

UCS - Bento Gonçalves

Unopar -
Uruguaiana FSG -

Ulbra - Cachoeira do Sul

Faculdade Anhanguera - Passo Fundo
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Alunas-destaque do mês de abril: Michele Vieira Viegas e Renata Ibaldo Donas (Unifin - Porto
Alegre); Natieli Szczesny (CNEC / Facensa - Gravataí); e Raquel Sabrina Zappe (Unijuí - Ijuí).

Formandos Unijuí
Aluna-destaque: Raquel Sabrina Zappe

Renata Ibaldo Donas - UnifinMichele Vieira Viegas - Unifin

O Conselho Regional de Contabilidade publica, mensalmente, re-
latório sobre as atividades desenvolvidas pela entidade em termos
quantitativos. Os relatórios estão disponíveis em www.crcrs.org.br
- Download de Livros - Impressos Institucionais.

Informe Quantitativo

Formaturas
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TV e  Rádio CRCRS Web:
mais um meio de comunicação e informação entre o CRCRS e o

profisssional da contabilidade

Programação da Rádio CRCRS: notícias, en-
trevistas, cobertura de eventos e o programa
Contabilidade em Debate - com Luciano Biehl,
recebendo convidados para debater temas de in-
teresse comum e atuais. O programa é veiculado,
diariamente, às 11h30, 13h30 e 18h30, apresen-
tando toda semana um  assuntos diferentes.

Presidente Antônio Palácios fala no Contabilidade em De-
bate, programa da Rádio e TV CRCRS, sobre os projetos e
perspectivas para 2016.

Projetos para o CRCRS 2016

Os programas Contabilidade em debate ficam postados no podcast. Basta acessar e ouvir!

Na TV ficam postadas as palestras apresentadas às quartas-feiras, via internet. Tambem constam
entrevistas e programas Contabilidade em Debate.

Pesquisa de Satisfação do Profissional da Contabilidade

Qual a avaliação do profissional da contabilidade
em relação ao CRCRS? Para saber a resposta, o
Conselho realiza a pesquisa de satisfação sobre as
condições físicas e ambientais, atendimento, de-
sempenho dos setores, comunicação, programas e
projetos relativos ao 1º semestre de 2016. Por meio
dos resultados obtidos, é possível ao CRCRS
implementar ações para melhorar os serviços pres-
tados e elevar o nível de satisfação.
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Nova sede do CRCRS: Av. Praia de Belas 1554 – bairro Menino Deus

24 de junho - primeira reunião Plenária na nova
sede

O CRCRS mudou-se para o novo endereço em 20 de junho de 2016


