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      Colegas, vocês encontrarão, nas próximas
páginas, as principais atividades realizadas pelo
CRCRS de julho a dezembro de 2016. São
parcerias firmadas, visitas de aproximação com
órgãos governamentais, participação em
campanhas que visam ao bem-estar da
sociedade, assim como realização de eventos,
envolvendo as delegacias e escritórios
regionais e comissões de estudos.
      Aqui consta uma pequena parte do trabalho
desenvolvido pelo CRCRS, cujos fundamentos
de baseiam no tripé registro, fiscalização e
desenvolvimento profissional.
      Dentro desse último item, atenção especial
para o lançamento da XVI Convenção de
Contabilidade do RS e do XI Encontro
Nacional da Mulher Contabilista, que, em uma
ação inédita, acontecerão juntos, ou seja, serão
dois eventos em um só - de 13 a 15 de setembro
de 2017, em Gramado. O Encontro Nacional
da Mulher Contabilista, pela primeira vez,
ocorrerá no nosso Estado. Com isso e mais o
fato da conjugação dos eventos, por ser uma
ação inovadora, aumenta nossa  responsa-
bilidade e redobra o compromisso com a elabo-
ração e o comprometimento em proorcionar um econtro proveitoso e marcante para os profisisonais
da contabilidade do País.
      Outra data importante no próximo ano, que será registrada com ênfase, refere-se ao aniversário
de 70 anos da nossa entidade.
     Assim, encerramos 2016 satisfeitos com os resultados obtidos com nossas ações, que podem
ser comprovadas neste relatório. Para 2017 teremos muito trabalho, mas acredito que com a
união de objetivos e de esforços, será um ano muito gratificante.

                                                    Contador Antônio Palácios
                              Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do RS

Palavra do Presidente



Representatividade
Relações Institucionais

CRCRS prestigia posse da nova diretoria do Sindifisco

Escritório Regional da Junta Comercial de Sapiranga, Nova Hartz e Araricá completa oito
anos e o presidente do CRCRS esteve presente na cerimônia comemorativa

    O Escritório Re-
gional da Junta Co-
mercial, situado em
Sapiranga, com
abrangência nos
municípios de
Araricá e Nova
Hartz, completou 8

anos de instalação, em 4 de julho. Uma cerimônia comemorati-
va à data foi realizada no auditório da Secretaria de Educação de
Sapiranga, ocasião em que se reuniram autoridades locais e da
região.
      O presidente Palácios, em sua manifestação, frisou a impor-
tância do trabalho desenvolvido pela Junta Comercial para a comu-
nidade. Acrescentou que é necessário que a sociedade reconheça
esse trabalho e apoie a Junta para que permaneça com a integralidade

de suas atividades e, assim, continue prestando o fundamental serviço a todos que dela dependem.

      Na tarde de 5 de julho, o presidente Palácios e
o diretor-executivo adjunto do CRCRS, João Victor
Oliveira, reuniram-se com representantes da Câ-
mara de Defesa da Sociedade do Fórum dos Con-
selhos e Ordens das Profissões Regulamentadas
do RS (Fórum-RS), para tratar do VI Seminário
de Fiscalização Profissional, que está previsto para
ocorrer em novembro deste ano. Estiveram presen-
tes no encontro o assessor da presidência do Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia, Jefferson Ferreira da Rosa; a conselheira do Conselho Regional de
Biomedicina, Flávia Brust; e a fiscal do Conselho Regional de Administração, Deleuse de Azevedo.

Presidente Palácios reúne-se com representantes do Fórum-RS para tratar do
VI Seminário de Fiscalização Profissional

      O Sindifisco-RS realizou a posse comemorativa da dire-
toria eleita para o período 2016/2019, na noite de 5 de julho,
no Salão dos Espelhos do Clube do Comércio, em Porto Ale-
gre. O presidente Celso Malhani foi reconduzido ao cargo.

    Na foto, a partir da esquerda: Roberto Rupski, presidente
da Febrafite; Pedro Gabril Kenne da Silva, vice-presidente do CRCRS; Celso Malhani de Souza,
presidente do Sindifisco-RS; e Diogo Chamun, presidente do Sescon-RS



Representatividade

Relações Institucionais

      O presidente Palácios esteve, na manhã de 6 de julho, na sede
da Polícia Federal (PF) para uma visita institucional ao superin-
tendente Regional da Polícia Federal, delegado Elton Roberto
Manzke. O encontro objetivou aproximar as entidades para tra-
tar de assuntos de interesse comum.

CRCRS e Polícia Federal estreitam relações

    Na foto, a partir da esquerda: Alexandre Pauli, Corregedor Regional da PF; Antônio Palácios, presi-
dente do CRCRS; Elton Roberto Manzke, superintendente da PF; Pedro Gabril Kenne da Silva, vice-
presidente de Relações Institucionais do CRCRS; e João Victor de Oliveira, diretor-executivo adjunto
do CRCRS.

II Simpósio da Câmara de Defesa da Sociedade do Fórum-RS

      O presidente Palácios procedeu a abertura do II Simpósio do Fórum-
RS, na tarde de 6 de julho, na sede do CRA-RS. Na oportunidade, Palá-
cios, que preside o CRCRS e o Fórum-RS, falou da importante iniciativa
da Câmara de Defesa da Sociedade em promover o evento, uma vez que
é necessário que a sociedade conheça o trabalho desenvolvido pelo Fórum
e pelos Conselhos, quais seus objetivos e fundamentos. Prosseguiu, defi-
nindo como substancial a inclusão dos observatórios sociais na Câmara
de Defesa da Sociedade.

      O presidente Antônio Palácios recebeu, em 7 de julho, a
coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Fadergs, Laura
Elaine Domingos; e a diretora da Escola de Negócios da insti-
tuição, Christina Rocha, para tratar de assuntos de interesse
mútuo. O diretor-executivo adjunto do CRCRS, João Victor
de Oliveira, também esteve presente no encontro.

Reunião com representantes da Fadergs

      Em 8 de julho, ocorreu a aula inaugural do curso de MBA
em Auditoria e Contabilidade Cooperativa, promovido pelo Sis-
tema Ocergs/Sescoop-RS, com o apoio do CRCRS. O presiden-
te Palácios participou da abertura oficial do curso, que contou,
ainda, com a presença do presi-
dente do Sistema, Vergílio
Frede-rico Perius; e do presi-

dente da Organização das Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes de
Freitas.

Aula inaugural do curso de MBA em Auditoria e Contabilidade
Cooperativa e convênio com Sistema Ocergs/Sescoop

      Na ocasião, também foi realizada a assinatura do convênio en-
tre o CRCRS e o Sistema Ocergs/Seescoop, cujo objetivo é prover
a elaboração do projeto pedagógico do curso “MBA em Auditoria e
Contabilidades Cooperativa”, ministrado pela Escoop.



Representatividade

Relações Institucionais

      O presidente Palácios participou
da reunião de diretoria do Sescon-RS,
realizada em 11 de julho, para regis-
trar o agradecimento pelo espaço ce-
dido ao CRCRS por quase cinco me-
ses, em função dos estragos causados
na sede do Conselho por conse-
quência da tempestade ocorrida em
janeiro. Palácios enfatizou que esse
fato fortaleceu as relações de parce-
ria entre as duas entidades.

      O presidente do CRCRS entregou ainda ao presiden-
te do Sescon-RS, Diogo Chamun, um certificado de agra-
decimento pela parceria.

CRCRS e Sescon-RS, parceria consolidada

Posse do presidente do BRDE

      O vice-presidente de Relações com os Profissionais
do CRCRS, Celso Luft, representou o CRCRS na posse
do novo presidente do Banco Regional de Desenvolvimen-
to do Extremo Sul (BRDE), o técnico em contabilidade
Odacir Klein. A cerimônia ocorreu na tarde de 19 de julho,
na sede do BRDE, no Centro Histórico de Porto Alegre.

V Seminário AIAMU de Administração Tributária

      Em 3 de agosto, a vice-presidente de Gestão, Ana Tércia Lopes
Rodrigues, e o conselheiro Flávio Flach representaram o CRCRS
na cerimônia de abertura do V Seminário AIAMU de Adminis-
tração Tributária, que ocorreu no Centro de Eventos da Asso-
ciação dos Agentes Fiscais da Receita Municipal de Porto Ale-
gre. O tema desta edição foi "Na crise, crie! Desafios da Adminis-
tração Tributária no cenário atual". O objetivo foi promover o
debate de assuntos da área tributária municipal que possam cola-
borar para minimizar os impactos negativos da crise.



                                         Representatividade
Relações Institucionais

Encontro de Presidentes, Diretores e Assessores Jurídicos das Regiões Sul e Sudeste do
Sistema CFC/CRCs

      O Encontro de Presidentes, Diretores e As-
sessores Jurídicos das Regiões Sul e Sudeste do
Sistema CFC/CRCs, que ocorreu nos dias 4 e 5
de agosto, foi realizado em Vitória, no Espírito
Santo. O objetivo foi discutir temas pertinentes
às entidades e reuniu representações dos conse-
lhos do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio
Grande do Sul. O diretor executivo do CRCRS,

Ricardo Vitória, e o assessor jurídico, Angelo Bozzetto, participam do evento.

Apr oximação com Instituto de Estudos Empresariais

      Buscar a aproximação entre o CRCRS e o Instituto
de Estudos Empresariais (IEE) foi o principal objetivo
do encontro entre o vice-presidente do CRCRS, Pedro
Gabril, e o diretor executivo adjunto João Victor, com o
vice-presidente do IEE, Paulo Fuchs, realizado em 8 de
agosto. Foram avaliadas as possibilidade de promover
palestras técnicas que colaborem na gestão empresarial,
assim como desenvolver temas relacionados a doações
incentivadas e Observatório Social - subprogramas do
Programa de Voluntariado da Classe Contábil.

BRDE e CRCRS, projeção de parcerias entre entidades

      Na tarde de 8 de agosto, os vice-presidentes do
CRCRS, Pedro Gabril e Celso Luft, acompanha-
dos do diretor executivo adjunto João Victor Oli-
veira, reuniram-se com o diretor-presidente do
BRDE, Odacir Klein, que é técnico em contabili-
dade, e Carlos José Ponzoni, assessor da diretoria
do banco. O objetivo principal foi promover uma
interação entre as entidades e firmar futuras parce-
rias de interesse comum.



Representatividade

Relações Institucionais

Debate com os candidatos à prefeitura de Porto Alegre

CRCRS e Ministério Público do Estado estreitam relações com foco em ações de controle social

      O vice-presidente do CRCRS, Pedro Gabril Kenne da Sil-
va encontrou-se com o coordenador do Centro de Apoio
Operacional Cível e de Defesa do Patrimônio Público do Mi-
nistério Público do Estado (MPE/RS), Dr. José Francisco
Seabra Mendes Júnior, para reforçar a parceria entre as duas
entidades em ações que visam o acompanhamento da gestão
pública, seja por meio dos observatórios sociais ou por meio
de outros projetos que fazem parte do Programa de
Voluntariado da Classe Contábil.

Evento aborda os conselhos profissionais e a conservação de suas autonomias

      Em 9 de agosto, o vice-presidente do CRCRS, Pedro
Gabril, e o assessor jurídico, Angelo Bozzetto, partici-
param do debate, promovido pela Câmara de Defesa da
Sociedade e pelo Grupo dos Assessores Jurídicos do
Fórum dos Conselhos e Ordens das Profissões Regula-
mentadas do RS, sobre os conselhos e a luta pela con-
servação das suas autonomias. O evento, que ocorreu
na sede da OAB-RS, contou com a presença de assesso-
res jurídicos, conselheiros e professores de Direito. Den-

tre os tópicos abordados estavam "A crise de identidade em
meio ao mar agitado das decisões solipsistas da Terrae
Brasilis", "Da Ágora à Acrópole: a cidadania viva através
dos processos administrativos éticos e fiscais", painel que
contou com a colaboração do assessor jurídico do CRCRS, e
"Transparência total", com a participação do vice-presidente
Pedro Gabril, que, na oportunidade, apresentou os observa-
tórios sociais como instrumentos de controle social.

      O CRCRS foi representando pelo vice-presi-
dente Pedro Gabril no debate realizado entre os can-
didatos à prefeitura de Porto Alegre, promovido
pelo Sescon-RS em parceria com a Rádio Guaíba e
Correio do Povo, na tarde de 18 de agosto. Durante
três horas os candidatos João Carlos Rodrigues,
Nelson Marchesan Jr., Maurício Dziedricki, Júlio
Flores, Sebastião Melo, Fábio Ostermann, Luciana
Genro e Raul Pont apresentaram suas propostas
sobre saúde, educação, mobilidade pública, funcio-

nalismo público, sustentabilidade, desenvolvimento.



Representatividade

Relações Institucionais

Reunião de presidentes do Sistema CFC/CRCs em Brasília

      O presidente Palácios participou, no últi-
mo dia 18 de agosto, da reunião dos presiden-
tes do Sistema CFC/CRCs, na sede do CFC,
em Brasília.

CRCRS e Famurs reforçam parcerias

      O vice-presidente de Relações Institucionais
do CRCRS, Pedro Gabril Kenne da Silva, reu-
niu-se, em 22 de agosto, com o novo presidente
da Famurs, o prefeito de Arroio do Sal, Luciano
Pinto, com o objetivo de estreitar laços entre as
duas entidades. Na oportunidade, Gabril solici-
tou o apoio da Famurs na divulgação do curso
"Aspectos Práticos das DCASP – Demonstrações
Contábeis Aplicadas ao Setor Público", realizado

em parceria com o TCE-RS, que visa a capacitação de agentes públicos, em especial contadores e
técnicos em contabilidade das prefeituras, apresentando os principais aspectos e as questões práticas
envolvendo as DCASP. Além disso, apresentou ao prefeito de Arroio do Sal o projeto do Programa de
Voluntariado da Classe Contábil relacionado às destinações de parte do imposto de renda devido a
entidades vinculadas aos Fundos da Criança e do Adolescente e Fundos do Idoso.

Dir etoria do Sincotec de Santa Maria gestão 2016/2017

      O vice-presidente de Controle Interno do CRCRS, Paulo Comazzetto, representou o presi-
dente Antônio Palácios na reunião mensal da Federação dos Contabilistas do Rio Grande do Sul
(Federacon), realizada no dia 19 de agosto, no Espaço Contábil, em Santa Maria. Na oportunida-
de, o presidente do Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade de Santa Maria
(Sincotec-SM), Luiz Carlos Teixeira de Oliveira, apresentou os membros da nova diretoria, ges-
tão 2016/2017. O vice-presidente Paulo Comazzetto integra o conselho de ex-presidentes do
sindicato. A delegada do CRCRS em Santa Maria, Simone Zanon, também esteve presente.

      Diretoria gestão 2016/2017 do Sincotec-Santa Ma-
ria, com o vice-presidente de Controle Interno do CRCRS,
Paulo Comazzetto (na frente, ao centro), e a delegada re-
gional do Conselho em Santa Maria, Simone Zanon (à
direita).



      Representatividade
    Relações Institucionais

Seminário Transparência e Cidadania - Dívida Pública, Previdência e Justiça Social

      O vice-presidente de Relações Institucionais do CRCRS, Pedro Gabril
Kenne da Silva, participou, em 29 de agosto, do "Seminário Transparência e
Cidadania - Dívida Pública, Previdência e Justiça Social", promovido pelo
Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. O evento ocorreu na no
Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa.

Conselho de Contabilidade e Polícia Civil no combate ao crime ambiental

      O presidente Antônio Palácios, acompanhado do diretor-exe-
cutivo adjunto João Victor Oliveira, esteve na Polícia Civil, em 30
de agosto, a convite da delegada Elisângela Reghelin, para tratar
de assuntos que envolvem crimes ambientais. O convite se esten-
deu a representantes dos conselhos de Química, Biologia, Enge-
nharia e Agronomia, Administração e Medicina Veterinária, que,

também na presença do subchefe da Polícia Civil, Leonel Carivalli, e da titular da delegacia de
Proteção ao Meio Ambiente, Marina Goltz, discutiram possíveis ações em comum relacionadas a
questões ambientais.

Prêmio O Futuro da Terra - Expointer

      O delegado regional do CRCRS em Esteio, Cleiton Charutti, repre-
sentou a entidade, na noite de 29 de agosto, durante a entrega do Prêmio
O Futuro da Terra, oferecido pelo Jornal do Comércio em parceria com a
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul
(Fapergs). A solenidade, que ocorreu no auditório da Farsul, no parque
Assis Brasil, na Expointer, reconheceu as iniciativas e pesquisas que con-
tribuem para valorizar práticas sustentáveis no agronegócio gaúcho. Li-
deranças políticas e empresariais, dirigentes de entidades do setor cientí-
fico e da área econômica prestigiaram a cerimônia, entre elas o governador do Estado, José Ivo
Sartori, o presidente interino da Fapergs, Marco Baldo, o secretário de Desenvolvimento Econômi-
co, Ciência e Tecnologia do Estado, Fábio Branco, o vice-presidente da Assembleia Legislativa,
Adilson Troca e o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati.

CRCRS presente nos 40 anos do Sescon-Serra Gaúcha

      A vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCRS,
Magda Wormann, representou o CRCRS na comemoração dos 40 anos
de fundação do Sescon-Serra, no dia 30 de agosto. A homenagem ocor-
reu em sessão solene na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul.



      Representatividade
    Relações Institucionais

Conselho de Contabilidade e Parceiros Voluntários reforçam cooperação

      O vice-presidente de Relações Institucionais do CRCRS, Pedro
Gabril Kenne da Silva, recebeu a visita (1º/9) do superintendente
da ONG Parceiros Voluntários, José Alfredo Nahas. O objetivo do
encontro foi debater projetos de voluntariado promovidos pelas
entidades.

Fórum Permanente sobre Segurança Pública

      No dia 2 de setembro, representantes de 23 entidades, entre
elas o CRCRS, por meio do vice-presidente Pedro Gabril Kenne
da Silva, reuniram-se no Sindilojas Porto Alegre para debater
propostas que possam contribuir para melhorar a segurança pú-
blica no Estado, que serão apresentadas ao governo gaúcho. A
primeira decisão foi a criação de um Fórum Permanente sobre
Segurança Pública, com contato permanente entre os integran-
tes, para colher as proposições e atuar com força e
representatividade.

 2º Seminário Regional de Contabilidade e Gestão dos Vales dos Sinos, Caí e Paranhana

      O 2º Seminário Regional de Contabilidade e
Gestão dos Vales dos Sinos, Caí e Paranhana, reali-
zado, em 2 de setembro, no Sincontecsinos - São
Leopoldo, pelo Sescon-RS, com o apoio do CRCRS,
contou com palestras sobre as adequações na nova
contabilidade com as normas internacionais e atuali-
dades da profissão, ministrada pelo presidente do
CRCRS, Antônio Palácios; e-financeira, com o pre-
sidente do Sescon-RS, Diogo Chamun; holding,
com o especialista em Direito Societário, Cassius
da Silva; e jornalismo, com o diretor de jornalismo da
Rede Bandeirantes, Renato Martins.



    Representatividade
 Relações Institucionais

17º Simpósio de Contabilidade das Missões da CNEC/IESA

      A vice-presidente Ana Tércia Rodrigues ministrou
palestra sobre "Ética: do Discurso à Prática" aos alunos
do Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo Ân-
gelo, durante o 17º Simpósio de Contabilidade das Mis-
sões da CNEC/IESA, em 6 de setembro. O evento, que,
este ano, tem como tema “Contabilidade: Oportunida-
des e Desafios”, ocorreu nos dias 5, 6, 8 e 9.

CRCRS recebe professores das Faculdades Monteiro Lobato

      O diretor das Faculdades Monteiro Lobato
(FATO), Bruno Eizerik, e da professora Magda
Brazil, visitaram o CRCRS, em 8 de setembro e,
aproveitara, a ocasião, para exporem as ações de-
senvolvidas pela faculdade, visando a atualização
de profissionais e estudantes da área contábil. Bru-
no citou os bons resultados alcançados pela FATO
no Enade e os programas de pós-graduação que es-

tão em andamento e outros que estão em fase de elaboração.

Representantes da Fundação de Proteção Especial visitam o CRCRS

      O presidente da Fundação de Proteção Especial do
Rio Grande do Sul, José Luis Barbosa Gonçalves, visi-
tou o CRCRS, em 8 de setembro, com o objetivo de
estreitar laços entre as instituições. Na oportunidade,
apresentou um projeto da fundação, que visa, por meio
de recursos provenientes de destinações incentivadas do
imposto de renda, reformar os espaços físicos de 23
abrigos residenciais. Dessa forma, ficaria assegurado um
ambiente seguro, saudável e acolhedor para crianças e adolescentes que se encontram na Funda-
ção. Estiveram presentes no encontro, além do presidente Antônio Palácios, o vice-presidente de
Relações Institucionais do CRCRS, Pedro Gabril Kenne da Silva, o conselheiro Alberto Dietrich
e a diretora administrativa da Fundação, Maria do Carmo Furquim.

Entidades discutem capacitação de micro e pequenas empresas
      Iniciar as tratativas a fim de firmar uma parceria entre
CRCRS, Observatórios Sociais e Sebrae-RS para capaci-
tar micro e pequenas empresas para participarem de pro-
cessos licitatórios foi o foco do encontro realizado entre re-
presentantes das entidades, em 8 de setembro. Participaram
da reunião, o vice-presidente do CRCRS e do Observatório
Social do Brasil, Pedro Gabril Kenne da Silva, a coordenado-

ra da Comissão de Estudos de Responsabilidade Social do CRCRS, Silvia Grewe, o coordenador da
Seção de Apoio Técnico, José Clarel Calleari, o diretor-superintendente do Sebrae-RS, Derly Fialho, o
diretor de políticas públicas, Alessandro Machado, e o assessor da direção, Julio Cézar Ferrazza.



    Representatividade
      Relações Institucionais

Audiência pública com ministro do Trabalho

      O contador Antônio Palácios, representando o CRCRS e o
o Fórum dos Conselhos Regionais e Ordens das Profissões
Regulamentadas do RS, participou de audiência pública, em
16 de setembro, com o ministro do Trabalho, Ronaldo No-
gueira, na sede da OAB-RS, juntamente com presidentes e
conselheiros de diversos conselhos e ordens profissionais do
Estado.

V Congresso sobre Questões Polêmicas no Direito
Tributário, nos Tribunais e no Processo Administrativo

      O presidente Antônio Palácios coordenou a mesa
de debates sobre o Impacto Econômico do Crédito
Tributário, durante o V Congresso sobre Questões
Polêmicas no Direito Tributário, nos Tribunais e no
Processo Administrativo, em 16 de setembro, no au-
ditório da Aiamu, em Porto Alegre. O evento, que reu-
niu profissionais ligados ao Direito Tributário nos dias
15 e 16 de setembro, contou com o apoio do CRCRS.

Inauguração do Espaço Joel Carlos Köbe, no Sescon-RS

    Foi inaugurado, em 21 de setembro, o Espaço Joel
Carlos Köbe, no quarto andar da sede do Sescon-
RS. O presidente Palácios participou da homenagem
ao fundador e primeiro presidente da entidade. O es-
paço multiuso foi completamente reformulado para
atender às necessidades de capacitações, reuniões
de trabalho e integrações diversas.

Parceria para ações de qualificação da gestão na educação

      O vice-presidente de Relações Institucionais, Pedro Gabril
Kenne da Silva, reuniu-se, em 22 de setembro, com integrantes
do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual,
da Contadoria e Auditoria Geral do RS e da Controladoria-Geral
da União, para articular parceria em projetos de qualificação do
controle social das verbas recebidas pelas escolas, estaduais e
municipais, em especial, para alimentação escolar. O encontro
ocorreu a convite do coordenador do Centro de Apoio Operacional
Cível e de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público do RS, Dr. José Francisco Seabra
Mendes Júnior, com vistas à realização do trabalho a partir do apoio dos voluntários cadastrados no
Projeto de Voluntariado da Classe Contábil. Também participaram da reunião, os membros da Co-
missão de Responsabilidade Social do CRCRS, Gerson Luis dos Santos e Rodrigo Cassol Lima,
além do diretor-executivo adjunto João Victor de Oliveira.



CRCRS entrega carteiras a 16 novos profissionais da contabilidade da região de Lajeado

    Representatividade
    Relações Institucionais

      Ricardo Kerkhoff, vice-presi-
dente de Registro do CRCRS, con-
duziu a solenidade, em 22 de setem-
bro, da entrega das carteiras profis-
sionais a 16 profissionais da conta-
bilidade, na sede do Sincovat, em
Lajeado. A 2ª edição da solenidade
oficial, realizada em parceria com
o sindicato e a Aescon, habilitou os
novos contadores para o exercício
da atividade e marcou a comemo-

ração pela passagem do Dia do Contador. Jurando exercer a função “com dedicação, responsabi-
lidade e competência”, os profissionais inscritos nas delegacias de Lajeado, Teutônia, Encanta-
do, Taquari e Guaporé, receberam o documento das mãos dos respectivos delegados.

CRCRS recebe exemplares da História da Academia de Ciências Contábeis do RS

      O diretor-executivo, Ricardo Vitória, e o diretor-exe-
cutivo adjunto, João Victor de Oliveira, receberam a doa-
ção de exemplares do livro “História da Academia de Ci-
ências Contábeis do Rio Grande do Sul - ACCRGS”, en-
tregues pelo presidente da Academia, contador Eloi Dalla
Vecchia, em visita ao Conselho, na manhã de 27 de setem-
bro. O objetivo da obra é mostrar ao leitor a ACCRGS, um
pouco de suas ações e realizações, além de registrar a me-
mória dos seus fundadores e os currículos de seus integran-
tes.

Vice-presidente do CRCRS participa da assinatura de convênio entre TSE e CFC para
orientar profissionais na prestação de contas de candidatos

      O vice-presidente de Relações Institucionais do
CRCRS, Pedro Gabril, participou, no dia 29 de se-
tembro, em Brasília, do ato de assinatura do Acordo
de Cooperação Técnica entre o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) e o Conselho Federal de Contabili-
dade (CFC), com o objetivo de capacitar os profis-
sionais envolvidos na prestação de contas de candi-
datos e partidos políticos, para que as informações
sejam enviadas à Justiça Eleitoral, conforme as normas vigentes e
o novo modelo de financiamento de campanhas eleitorais. A



Ministr o quer apoio do CFC para capacitar empreendedores

    Representatividade
    Relações Institucionais

      O ministro do Trabalho, Ronaldo Noguei-
ra, propôs aos vice-presidentes do Conselho Fe-
deral de Contabilidade das áreas de Política
Institucional, Joaquim Bezerra; de Desenvol-
vimento Profissional, Nelson Zafra; e Técnica,
Zulmir Breda; e para o coordenador de área do
Programa de Voluntariado da Classe Contábil
(PVCC) e vice-presidente de Relações
Institucionais do CRCRS, Pedro Gabril, uma
parceria para qualificar empreendedores acer-
ca das obrigações contábeis, fiscais e de segu-
rança do trabalho. A proposta foi feita quando

os representantes do CFC faziam visita institucional ao ministro, em 29 de setembro.

Semana Acadêmica na Universidade Católica de Pelotas

      O presidente Palácios proferiu palestra na Semana Aca-
dêmica do curso de Ciências Contábeis, na Universidade
Católica de Pelotas (UCPel), sobre a "Valorização do Pro-
fissional da Contabilidade", em 3 de outubro, no auditório
Dom Antônio Zattera.

Vice-Presidente do CRCRS ministra palestra na UCPel

      "Aptidões e Competências Necessárias aos Profissionais do
Novo Século - Os Profissionais na Era Pós-Sped" foi o tema da
palestra que o vice-presidente de Registro do CRCRS, Ricardo
Kerkhoff, apresentou por ocasião da Semana Acadêmica de Ci-
ências Contábeis da Universidade Católica de Pelotas (UCPel),
em 4 de outubro. O evento teve como tema central a "Valoriza-
ção da Profissão Contábil: Mudança e Inovação".



Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis na
Faculdade Dom Bosco

    Representatividade
      Relações Institucionais

      "Perspectivas e Tendências da Profissão Contábil" foi o tema
da palestra que o presidente do CRCRS, Antônio Palácios, mi-
nistrou na Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis da Facul-
dade Dom Bosco (FDB), em 7 de outubro, no auditório da insti-
tuição.

CRCRS e PGE analisam parceria

    Em 17 de outubro, o presidente Antônio Palácios e
o vice-presidente Pedro Gabril reuniram-se com o pro-
curador-geral do Estado, Euzébio Ruschel, e o procu-
rador-geral adjunto para Assuntos Administrativos,
Cristiano Xavier Bayne, na sede da PGE-RS, para dis-
cutirem assuntos de interesse da classe contábil e com-
partilharem ideias que colaborem na eficiência do tra-
balho de ambos os órgãos.

36º Encontro Estadual de Conselhos Municipais das Pessoas Idosas

      Os integrantes da Comissão de Estudos de Responsabilidade
Social do CRCRS, Silvia Grewe e José Carlos de Mello participa-
ram, em 19 de outubro, do 36º Encontro Estadual de Conselhos
Municipais das Pessoas Idosas, promovido pelo Conselho Esta-
dual da Pessoa Idosa. Eles ministraram a palestra "Os limites da
legislação na gestão do fundo". O tema desta edição foi "Fundo
da Pessoa Idosa: limites e possibilidades da aplicação dos recur-
sos". O evento ocorreu no auditório do TCE-RS, em Porto Alegre.



CFC, CFOAB e Observatório Social do Brasil assinam Acordo do Cooperação

    Representatividade
     Relações Institucionais

      O presidente Antônio Palácios par-
ticipou, em 19 de outubro, da assinatura
do acordo de cooperação firmado entre
o Conselho Federal de Contabilidade, o
Observatório Social do Brasil e o Con-
selho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil, com vistas a fornecer acom-
panhamento técnico aos Observatórios
Sociais (OS) já existentes. Também é ob-
jetivo incentivar a criação de novos OS,
além de desenvolver ações conjuntas nas
áreas de transparência e eficiência da
gestão pública, controle social e prevenção à corrupção, ética e integridade nas relações entre
o público e o privado.

1º Congresso de Contabilidade da UFRGS

      A vice-presidente de Ges-
tão do CRCRS, Ana Tércia
Rodrigues, representou o pre-
sidente Antônio Palácios na
cerimônia de abertura do 1º
Congresso de Contabilidade
da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, na ma-
nhã do dia 20 de outubro, no
Auditório da Faculdade de
Ciências Econômicas. O
evento, que engloba o 1º

Congresso de Iniciação Científica, foi organizado pelo Programa
de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade da Faculdade de Ciências Econômicas.

No dia seguinte (21/10), Ana Tércia deu início as atividades do Congresso,  com a palestra "De-
safios da Ciência Contábil no Mercado Contemporâneo".



XI Semana Acadêmica Integrada da Feac, na Universidade de Passo Fundo

    Representatividade
       Relações Institucionais

      Em 20 de outubro, o presidente Antônio Palácios par-
ticipou da abertura da XI Semana Acadêmica Integrada
da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas
e Contábeis, da Universidade de Passo Fundo.

I Semana da Contabilidade, em São Leopoldo

      O Sindicato de Contadores e Técnicos em
Contabilidade do Vale dos Sinos
(Sincontecsinos) promoveu, de 25 a 28 de
outubro, a I Semana da Contabilidade, na
sede do Sindicato, em São Leopoldo. A ceri-
mônia de abertura foi prestigiada pela vice-
presidente do CRCRS, Ana Tércia
Rodrigues, representando, na ocasião, o pre-
sidente Antônio Palácios; pelos presidentes
do Sescon-RS, Diogo Chamun, e da
Federacon, Glicério Bergesch; pelo prefeito
Aníbal Moacir; e mais de cem profissionais
da região.

Vice-presidente Técnico participa de debate sobre
Investimentos em Tempos de Crise

      O debate "Investimentos em Tempos de Crise", pro-
movido pela Escola de Negócios da Fadergs, em  25 de
outubro, controu com a participação do vice-presiden-
te Técnico do CRCRS, Márcio da Silveira. A palestra
fazia parte do II Fórum de Finanças, Economia e Ciên-
cias Contábeis - Finecon, promovido pela faculdade.



    Representatividade
     Relações Institucionais

 1º Meeting Contábil Serra

      Dentro das atividades programadas para
a comemoração dos 40 anos de fundação do
Sescon-Serra Gaúcha, ocorreu, no Hotel
Samuara, em Caxias do Sul, o 1º Meeting
Contábil Serra - 1º Encontro dos Empresári-
os Contábeis da Serra Gaúcha, no dia 28 de
outubro. A primeira-dama do Estado, Maria
Helena Sartori; o prefeito de Caxias do Sul,
Alceu Barbosa Velho; o presidente do
CRCRS, Antônio Palácios, acompanhado de seus
vice-presidentes, conselheiros e delegados da re-
gião, além de autoridades locais e representantes
de entidades prestigiaram o evento.

CRCRS e Sescon-RS buscam soluções sobre GFIP e Simples Nacional na Receita Federal

      O vice-presidente do CRCRS, Celso Luft, e
o diretor do Sescon-RS, Célio Levandovski, reu-
niram-se, em 1º de novembro, com o superin-
tendente da Receita Federal, Paulo Renato Paz,
e o superintendente adjunto, Luiz Fernando
Lorenzi, para solicitar a revisão das multas da
GFIP e a questão do agendamento posterior
aos 30 dias do termo de exclusão do Simples
Nacional que, por falta de tempo, impede a
regularização de possíveis pendências. Renato Paz

orientou, nesse caso, enviar por meio dos Correios, via AR.

CRCRS apoia curso de capacitação em parceria com TCE-RS e Parceiros Voluntários

      O vice-presidente Técnico do CRCRS, Márcio Schuch
Silveira, e o coordenador da Comissão de Estudos do Terceiro
Setor, Roberto Medeiros, representaram o Conselho na cerimônia
de lançamento do curso "Gestão Sustentável e o Marco Regulatório
do Terceiro Setor", em 4 de novembro, no Auditório Francisco
Juruena, do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS). O curso,
que visa à capacitação de dirigentes de Organizações da Socieda-
de Civil do Estado sobre a Lei 13.019/2014, que estabelece regras
para as relações entre o Terceiro Setor e o governo.



Universo da gestão foi o tema central do 4º Egescon.
CRCRS prestigiou o evento

      "Universo da gestão" foi o tema central do 4º Encontro Gaúcho
das Empresas de Serviços Contábeis - Egescon, evento promovido
pelo Sescon-RS, realizado nos dias 21 e 22 de novembro, no Centro
de Eventos do Plaza São Rafael. Com o auditório lotado, às 19h30, do
dia 21, teve início a solenidade de abertura, com manifestações, além
do presidente do Sescon-RS, Diogo Chamun, do presidente Antônio
Palácios, do presidente da Fecomércio, Luiz Carlos Bohn e da primei-
ra-dama do Estado, Maria Helena Sartori, também secretária Estadual
de Justiça e Direitos Humanos e secretária-Extraordinária do Gabine-
te de Políticas Sociais.

    Representatividade
      Relações Institucionais

Estudantes da URI Campus Frederico Westphalen visitam CRCRS

      Estudantes da URI - Campus
Frederico Westphalen visitaram a sede
do CRCRS, em 18 de novembro, acom-
panhados pelos professores de Ciên-
cias Contábeis, contador Alzenir José
de Vargas, e de Administração, admi-
nistrador Ezequiel Plinio Albarello. O
grupo foi recebido com palestra minis-
trada pelo chefe da seção de Apoio Téc-
nico do Conselho, fiscal José Calleari, sobre o relacionamento da entidade com os profissionais e
a importância do papel desempenhado pelo Sistema CFC/CRCs para a sociedade.

Governo do Estado lança segunda etapa da campanha "Escolha o Destino".
CRCRS esteve presente.

      Reforçar o intuito da campanha "Escolha o
Destino" foi o que motivou a primeira-dama do
Estado, Maria Helena Sartori, a lançar a segunda
etapa do projeto, em 23 de novembro, no Palácio
Piratini. Na ocasião, foi apresentada à sociedade
a possibilidade de destinar parte do Imposto de
Renda devido aos fundos estaduais e municipais
da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa.
O evento contou com a presença do presidente
Antônio Palácios, da vice-presidente Ana Tércia
e dos integrantes da Comissão de Estudos de Res-

ponsabilidade Social do CRCRS, Silvia Grewe e José Carlos de Mello.



Representatividadee
Relações Institucionais

Coordenador do curso de Direito da PUC visita o CRCRS

      O presidente Palácios e o vice-presidente Pedro Gabril
receberam a visita do professor Marcelo Bertoluci, coor-
denador do curso de Direito da PUC, em 29 de novembro,
que comunicou a reformulação que está sendo feita na
universidade, inclusive com a instalação do curso de Se-
gurança Pública, dentro do Direito.

Representantes da Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas
visitam o CRCRS

      Em 8 de dezembro, o vice-presidente CRCRS, Pedro
Gabril Kenne da Silva e a coordenadora da Comissão
de Estudos de Responsabilidade Social, Silvia Grewe,
receberam a visita da secretária da Associação dos Ami-
gos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas
(AMIPV), Deise Maria Ramos Cunha e do tesoureiro
da entidade, Luiz Roberto Nunes de Moura. O objetivo
do encontro foi  apresentar os projetos sociais desenvol-

vidos pela AMIPV, que necessitam captação de recursos oriundos das destinações incentivadas
do imposto de renda.

CRCRS e Junta Comercial do Estado do RS discutem ações conjuntas

      Os vice-presidentes Técnico do CRCRS, Márcio
Schuch Silveira, e de Relações com os Profissionais,
Celso Luft, se reuniram com o presidente da Junta
Comercial do RS, Paulo Kopschina, em 14 de dezem-
bro, na sede da Jucergs. O objetivo do encontro foi
colocar o Conselho à disposição da Junta Comercial,
para, por meio da Comissão de Estudos das Organi-
zações Contábeis, contribuir com a produção conjun-

ta de materiais orientativos aos profissionais da contabilidade, sobre os novos procedimentos que
vêm sendo propostos pela Junta.

Posse da nova diretoria executiva do Sindicato dos
Contabilistas do Rio Grande

Em 28 de dezembro, a vice-presidente de gestão do CRCRS,
Ana Tércia, representou o Conselho na posse da diretoria exe-
cutiva, conselho fiscal e delegados do Sindicato dos Contabi-
listas do Rio Grande, eleitos em 30 de novembro. O mandato
será para o biênio 2017 a 2018.



Eventos

Curso sobre Aspectos Práticos das DCASP - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor
Público, promovido pelo CRCRS, em parceria com o TCE

      Santana do Livramento (23/9), com o con-
tador e integrante da Comissão de Estudos de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público,
Aramis de Souza.

      Erechim (3/8)-  O contador Cezar Volnei Mauss, integrante da
Comissão de Estudos em Contabilidade Aplicada ao Setor Públi-
co, ministrou palestra sobre o tema a contadores e técnicos em con-
tabilidade das prefeituras, das câmaras de vereadores e empresas
públicas da região.

      Santa Maria (12/8) - Centro Universitário Franciscano (Unifra)
- curso ministrado pelo contador Aramis Ricardo Costa de Souza,
auditor público externo, instrutor da Escola Superior de Gestão e
Controle Francisco Juruena do TCE-RS, e integrante da Comissão
de Estudos em Contabilidade Aplicada ao Setor Público do CRCRS.

Santo Ângelo (26/8) - IESA - com o contador Cezar Volnei Mauss.

      Bento Gonçalves
(24/10) - UCS
Campus Universitário
da Região dos Vinhe-
dos - com a contado-
ra Patrícia Sostmeier,
integrante da Comis-
são de Estudos em
Contabilidade Aplica-
da ao Setor Público.



Eventos

Seminário sobre a Gestão nas Organizações Contábeis,
em Porto Alegre

      Na tarde de 13 de julho, o CRCRS promoveu o Se-
minário sobre a Gestão nas Organizações Contábeis, na
sede do Sescon-RS. O evento contou com a presença de
mais de 100 participantes presenciais, além de cerca de
300 inscritos, que acompanharam pela internet.
Na abertura, os coordenadores das Comissões de Estu-
dos de Contabilidade Gerencial e de Organizações
Contábeis, Roberta Salvini e Flávio Dondoni Jr., respec-
tivamente, deram as boas-vindas aos presentes.

      O vice-presidente Técnico do CRCRS, Márcio Schuch Silveira, lembrou
a necessidade de os contadores se aperfeiçoarem como gestores, ressaltando
a importância do aperfeiçoamento para o sucesso profissional.

      Palestrantes: contador Joacir Reolon, que destacou que, atualmen-
te, os profissionais contábeis devem dedicar parte de seu tempo no pla-

nejamento e na gestão de seus negócios;
delegado do CRCRS em Erechim,
Mateus André Benincá, que falou sobre
Gestão de Processos.; contadora e inte-
grante da Comissão de Estudos de Con-
tabilidade Gerencial, Wendy Haddad
Carraro, que propôs um exercício
interativo, na oficina "Qual é o Modelo

do seu Negócio?"; e  o consultor de empresas Romulo Tevah que abor-
dou os "Os Desafios das Empresas de Serviços Contábeis Frente aos Novos
Mercados".

      Os ex-conselheiros, Célio Levandovski
e Soeli Rinaldi, foram homenageados, com
a entrega do Diploma por Serviços Rele-
vantes, em 26 de junho.

      Já no dia 29 de julho, o CRCRS
agraciou os conselheiros Silvio Zago e
Marco Aurélio Bernardi pelos relevan-
tes serviços prestados à classe contábil
brasileira, enquanto conselheiros no pe-
ríodo de 2008 a 2015. Na ocasião,
Bernardi também foi empossado como
Ouvidor do CRCRS.

Plenária homenageia ex-conselheiros



      26 de agosto- Certificado Mérito Social para Ditmar
Hepfner, Elizabeth Henriques, Fábio Rossato, Geraldo
Necker, Izalete Cigolini, Jorge Mattos, José Cláudio Buzatta.

      29 de julho - Foram entregues certificados de Mérito So-
cial aos profissionais da contabilidade das empresas laurea-
das com Prêmio de Responsabilidade Social 2015, são eles:
Aloísio Wickert, Ângelo Giaretton, Bianca Fonseca, Camila
Nicolau, César Eli Vaz, Cristiano Rempel, Dea Mara de Aguiar.

Profissionais da contabilidade são agraciados com Certificado Mérito Social

      30 de setembro - O presidente Antônio Palácios
procedeu à entrega do Certificado Mérito Social a
oito profissionais da contabilidade: Karin
Schwartzhaupt, Leoni Machado, Marcelo Lopes,
Marconi Micco, Roberto Medeiros, Romeu
Strassburger. Rubens da Rosa e Simone Inês de Sou-
za.

Eventos



Lançamento do Comitê de Combate ao Caixa Dois, pela OAB, em prol de eleições limpas

      O presidente do CRCRS, Antônio Palácios, prestigiou, em 22 de agosto,
o lançamento do Comitê de Combate ao Caixa Dois, promovido pela Or-
dem dos Advogados do Brasil, seccional RS, cujo objetivo era empreender
ações de fiscalização e combate à corrupção em prol de eleições limpas. Na
ocasião, Palácios representou o CRCRS e o Fórum dos Conselhos Regio-
nais e Ordens  das Profissões Regulamentadas do RS.

Eventos

4º Encontro Estadual de Peritos Contábeis

      O CRCRS, por meio da Comissão de Estudos de Perícia Contábil, realizou, em 5 de agosto, o
4º Encontro Estadual de Peritos Contábeis, no auditório do Sescon-RS. Durante todo o dia, o
público, de cerca de 130 pessoas, acompanhou o desenrolar de temas como "A importância do
perito contábil na Justiça do Trabalho", "O perito e o Sistema Financeiro Habitacional", e um talk
show sobre como as inovações do CPC afetam a perícia e a exigência do Cadastro Nacional de
Peritos Contábeis.



Ocergs/Sescoop inaugura casa na Expointer e CRCRS participa do evento

Eventos

      Na manhã do dia 29 de
agosto, o presidente Antônio
Palácios participou da inaugu-
ração da casa do Sistema
Ocergs/Sescoop no Parque de
Exposições Assis Brasil. Tam-
bém estiveram presentes ao
evento, o governador do Esta-
do José Ivo Sartoti, a secretá-
ria extraordinária do Gabinete de Políticas Sociais Maria Helena
Sartori, os presidentes da OCB, Márcio Lopes de Freitas, da Ocergs,
Vergílio Périus, do BRDE, Odacir Klein, o prefeito de Esteio, Gilmar
Rinaldi, entre outros. À tarde ocorreu o lançamento do Manual de
Contabilidade para Cooperativas para o Ramo de Transportes.

Encontro Estadual de Coordenadores e Professores do Curso de Ciências Contábeis

      Com mais de uma centena de participantes, o Encontro Es-
tadual de Coordenadores e Professores do Curso de Ciências
Contábeis, promovido pelo CRCRS, na PUCRS, debateu te-
mas relevantes do campo da Educação. O evento, que ocorreu
em 26 de setembro, homenageou, com a entrega do  Mérito
Docência Universitária, os professores de Ciências Contábeis
que atuam na área há 15 e 30 anos.

30 anos: Eloi Dalla Vecchia
e Rosalvaro Ragnini.

15anos: Jean Carlos Foragato, Marcelo Ayub, Neusa Gonçal-
ves Salla e Sergio Nicolay. Já com 30 anos, foram agraciados:
Eloi Dalla Vecchia e Rosalvaro Ragnini.



Caminhada da Cidadania

Eventos

20º Congresso Brasileiro de Contabilidade

      A primeira atividade do 20º Congresso Brasileiro
de Contabilidade, que se realizou de 11 a 14 de se-
tembro, no Centro de Eventos do Ceará, foi a Cami-
nhada da Cidadania. Milhares de pessoas percorre-
ram a Avenida Beira Mar ao som da Bateria do
Baqueta. A delegação gaúcha esteve presente.

Cerimônia de abertura

      A cerimônia de abertua do 20º Congresso Brasileiro de Contabildiade reuniu mais de 8 mil
congressistas que lotaram o auditório principal do Centro de Eventos do Ceará. A tecnologia foi
um dos pontos altos. Um vídeo 3D contou a história dos Congressos Brasileiros e as mais rele-
vantes conquistas da classe contábil. Utilizando-se de um personagem, caracterizado como San-
tos Dumont, o vídeo levou os congressistas a realizarem uma "viagem no tempo", decolando
como o "14 bis" e, em 2016, pousando em Fortaleza em um moderno avião, fazendo uma analo-
gia com a modernização da profissão contábil. Presentes, na ocasião, representantes do poder
público federal e dos estados e de entidades da classe contábil nacional e internacional - que
compuseram a mesa de honra -, os presidentes dos 27 Conselhos Regionais de Contabilidade
(CRCs), os conselheiros do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os detentores da Meda-
lha João Lyra.



      A contadora Maria Clara Cavalcante Bugarim recebeu, na so-
lenidade de abertura do 20º CBC, a mais importante comenda con-
cedida a um profissional da contabilidade: a medalha Mérito
Contábil João Lyra. Tormou-se a primeira mulher a ser agraciada
com a medalha.

Eventos

Mérito Contábil João Lyra

20º Congresso Brasileiro de Contabilidade

Divulgação do XI Encontro Nacional da Mulher Contabilista e
XVI Convenção de Contabilidade do RS no 20º Congresso Brasileiro de Contabilidade

      Durante os dias do 20º Congresso Brasileiro de Contabilidade (CBC), o CRCRS divulgou o
XI Encontro Nacional da Mulher Contabilista, que será em setembro de 2017, em Gramado, e a
XVI Convenção de Contabilidade, que acontecerá simultaneamente. Será um evento que reunirá
os dois grandes e tradicionais momentos de congraçamento e de aperfeiçoamento profissional da
classe contábil

Presidente Palácios coordena painel do 20º
Congresso Brasileiro de Contabilidade

      No segundo dia de atividades do 20º CBC
(12/9), um dos temas em pauta foi a crescente
importância da controladoria nas organizações.
O presidente Antônio Palácios foi convidado a
coordenar o painel que contou com as presenças
do professor titular da Universidade de São Pau-
lo, Reinaldo Guerreiro; do Chief Financial Officer
e Head de Riscos & Compliance da Arcelor Mittal
Brasil; do diretor-presidente da Fundação de Seguridade Social da Arcelor Mittal Brasil, Paulo
Wanick; e do presidente da Associação Europeia de Contabilidade, Salvador Carmona.



Eventos

      Engajado na campanha Outubro Rosa, o CRCRS
promoveu, em 3 de outubro, por meio da Comissão de
Estudos CRCRS Mulher, a palestra "Pessoas + Feli-
zes, Melhores Resultados", com a advogada Beatriz
Peruffo, biopsicóloga, practitioner em programas de
neurolinguístca. O evento foi realizado no auditório
do Sescon-RS das 19h às 21h. Antecedendo a palestra
foi oferecido um coquetel aos participantes.

Controle social na educação é tema de encontro entre CRCRS e órgãos de controle

      Em 13 de outubro, o vice-presidente de Rela-
ções Institucionais do CRCRS, Pedro Gabril Kenne
da Silva, e os integrantes da Comissão de Estudos
de Responsabilidade Social, Gerson dos Santos e
Rodrigo Cassol Lima, participaram da segunda
reunião sobre o projeto de qualificação do contro-
le social das verbas recebidas pelas escolas esta-
duais e municipais, com o procurador do Ministé-
rio Público, dr. José Seabra. Participaram também
do encontro a Contadoria e Auditoria Geral do RS,
a Controladoria-Geral da União e o Ministério Pú-
blico, que junto ouviram sugestões dos represen-
tantes da secretaria municipal e estadual de Educação para elaboração do projeto. O Programa de
Voluntariado da Classe Contábil tem 23 voluntários de Porto Alegre interessados em participar
do projeto.

Outubr o Rosa: Pessoas + Felizes, Melhores Resultados



      Com o intuito de prestar esclarecimentos e orientações sobre as elei-
ções 2016, o CRCRS, em parceria com o Conselho Federal de Contabili-
dade, Tribunal Regional Eleitoral do RS e OAB/RS, promoveu o Seminá-

rio de Prestação de Contas Eleitorais 2016, em
3 de agosto, no auditório do Sescon-RS. O foco
foi o financiamento de campanhas e a presta-
ção de contas eleitorais. Diante de um público
estimado em 100 pessoas, entre profissionais
da contabilidade e autoridades, o vice-presiden-
te do CRCRS Celso Luft, na ocasião represen-
tando presidente Antônio Palácios, procedeu à

abertura do evento, citando a preocupação em contribuir com
a transparência do processo eleitoral e a disseminação da le-
gislação vigente para o pleito de 2016.

Seminário de Prestação de Contas Eleitorais 2016

Eventos

Presidente da Jucergs participa de plenária

      O presidente da Jucergs, Paulo Kopschina,
acompanhado da contadora Marlene Chassott,
vogal da Junta, participou da plenária realizada
em 25 de outubro, quando expôr problemas en-
frentados pelo órgão, que envolvem a classe
contábil gaúcha, e solicitar sugestões. Na oportu-
nidade, também comunicou que a partir de 2017
todo o RS terá seus procedimentos integrados pela
Via Única.



4º Seminário de Contabilidade do Setor Cooperativo

      Buscando atualizar e disseminar conhecimento específico das entidades cooperativas, o 4º
Seminário de Contabilidade do Setor Cooperativo reuniu um público de aproximadamente 150
pessoas, em 23 de agosto, no auditório do Sescoop/RS. Gestão de riscos para as entidades coope-
rativas; crise, compliance e oportunidades; fusões e incorporações em sociedade cooperativa; e
tributação das sobras e juros sobre o capital foram os temas debatidos na ocasião.
      O coordenador da Comissão de Estudos do Setor Cooperativo, Aristeu Santos, e os presiden-
tes do CRCRS, Antônio Palácios, e da Ocergs/Sescoop-RS, Virgílio Périus, saudaram os profissio-
nais presentes e falaram da importância do evento para o segmento.

Eventos

VI Seminário de Fiscalização Profissional
      O CRCRS participou do VI Seminário de Fiscali-
zação Profissional, promovido pelo Fórum dos Con-
selhos e Ordens das Profissões Regulamentadas do Rio
Grande do Sul (Fórum-RS), no Auditório Mondercil
Paulo de Moraes, no Ministério Público do RS, em 11
de novembro. Além do CRCRS, outros 27 conselhos
e ordens estiveram presentes ao evento que, este ano, teve o objetivo de debater ações conjuntas
entre as entidades e órgãos públicos.

Palestra sobre destinação do imposto de renda aos Fundos da Criança e Adolescente e Idoso

      “Como proceder para destinar recursos
do imposto de renda devido de pessoas fí-
sicas e de pessoas jurídicas enquadradas no
sistema de tributação pelo lucro real” foi o
tema da palestra ministrada pelo integrante
da Comissão de Estudos de Responsabili-
dade Social do CRCRS, José Carlos Garcia
de Mello, no Inlegis - Instituto  de Apoio ao
Poder Público, em Porto Alegre, em 10 de
novembro.



 Encontro Estadual de Estudantes de Ciências Contábeis

      Mais de mil estudantes e jovens profissionais da contabilidade prestigiaram o IV Encontro Esta-
dual de Estudantes de Ciências Contábeis, realizado na Univates, em 19 de novembro, pelo CRCRS,
com o protagonismo da Comissão de Estudos do CRCRS Jovem. O presidente Palácios abriu o
evento que contou com uma programação diversificada e dinâmica, com palestras que possibilita-
ram a interação com o público. Foram debatidos temas como "Você decide: vai ajudar a salvar ou a
destruir?", com Rogério Rokembach, membro dos Conselhos Consultivos do CRCRS e da FBC,
integrante do Comitê Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade; "Instrumentos
contábeis de combate à corrupção ", talk show com a participação de Clóvis Peres, chefe da divisão
de Escrituração Digital da Receita Federal, Monica Foester, conselheira do CRCRS, Pedro Gabril
da Silva, vice-presidente de Relações Institucionais do CRCRS e Roberta Salvini, coordenadora da
Comissão de Estudos de Contabilidade Gerencial do CRCRS, sob a mediação de Márcio Silveira,
vice-presidente Técnico do CRCRS, "Inovação, novas ideias e o que não devemos fazer?", com o
jornalista Luciano Potter.

Eventos



Qualidade de vida é tema de palestra evento de Integração, Capacitação e Planejamento

    Dentro da programação do evento
Integração, Capacitação e Planejamento, o
Frei Jaime Bettega conversou, em Caxias
do Sul, no Hotel Samuara, com os partici-
pantes (vice-presidentes, delegados e cola-
boradores) sobre qualidade de vida,
destinação do imposto de renda devido ao
Funcriança e Fundo do Idoso e ambiente
de trabalho.

IV  Seminário de Auditoria e Contabilidade

    O Ibracon - 6ª Seção Regional (SR), com o apoio do CRCRS, promoveu, em 28 de novembro,
o IV Seminário de Auditoria e Contabilidade, no auditório do Sescon-RS. Na solenidade de aber-
tura, fizeram uso da palavra os presidentes do Ibracon- 6ª  Seção Regional, Marcelo Saweryn; do
CRCRS, Antônio Palácios; e do Ibracon Naciona, Idésio Coelho.

Eventos



Programa de doutorado da Unisinos tem primeira tese de
doutorado em Ciências Contábeis defendida no RS

      A vice-presidente de Gestão do CRCRS,
Ana Tércia Lopes Rodrigues, representou o
Conselho, em 28 de novembro, na defesa da
tese de doutorado do contador Antônio Carlos
Brunozi Jr., professor da Universidade Fede-
ral de Viçosa, Campus de Rio Paranaíba, Mi-
nas Gerais. Esta foi a primeira defesa de tese
em Ciências Contábeis no Rio Grande do Sul,
e foi realizada no programa de Mestrado e
Doutorado da Unisinos, em São Leopoldo. Na

oportunidade, Brunozi abordou o tema "O Efeito das Book-Tax-Differences Anormais na Quali-
dade dos Resultados Contábeis em Empresas de Capital Aberto Listadas no Brasil", tendo como
orientador o professor Dr. Clóvis Kronbauer, que integra a Comissão de Estudos de Acompanha-
mento do Ensino Superior do CRCRS.

Capacitação para conselheiros

      O CRCRS promoveu, no Hotel Serrano,
em Gramado, capacitação para conselheiros.
Os colaboradores Henrique Carvalho, coor-
denador da Seção de Gestão de Processos, e
José Calleari, coordenador da Seção de
Apoio Técnico, falaram ao grupo sobre mo-
tivação dos atos processuais, instrução pro-
cessual, fixação e gradação das penas, recur-
so de ofício, relatos, parecer e votos, cassa-
ção, cadastro de peritos e dados estatísticos.

Eventos



CRCRS e CFC lançam a XVI Convenção de Contabilidade e o
XI Encontr o Nacional da Mulher Contabilista - dois eventos em um só

      Em 6 de dezembro, no Hotel
Serrano, em Gramado, ocorreu o
lançamento de dois grandes even-
tos direcionados à classe contábil:
a XVI Convenção de Contabilida-
de do RS e o XI Encontro Nacio-
nal da Mulher Contabilista. A no-
vidade e o ineditismo do fato é que
ambos serão realizados simulta-
neamente, compondo um único

momento de encontro
de contadores e pro-
fissionais da contabi-
lidade. Esse mega
evento se realizará de
13 a 15 de setembro
de 2017, no Serra
Park, em Gramado.

Eventos



Dia Internacional Contra a Corrupção

      O vice-presidente do CRCRS e do Observatório Soci-
al do Brasil, Pedro Gabril Kenne da Silva, foi um dos
palestrantes do painel "Controle Social da Corrupção - O
fortalecimento da cidadania e o seu papel no aperfeiçoa-
mento da gestão", que ocorreu em 9 de dezembro, no Au-
ditório do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

I Encontro Gaúcho pela Segurança Pública

      O presidente Antônio Palácios par-
ticipou, na manhã de 12 de dezembro,
do I Encontro Gaúcho pela Segurança
Pública: construindo um grande pacto
pela paz no RS, realizado na OAB. O
evento, presidido pelo presidente da
OAB-RS, Ricardo Breier, reuniu auto-
ridades e representantes de entidades
gaúchas para discutirem ações relacio-
nadas à segurança pública e ouvir rela-
tos dos coordenadores das organizações

não-governamentais Viva Rio e do Instituto Sou da Paz, de São Paulo, sobre suas respectivas
iniciativas e atuações, nesse sentido, perante à sociedade.

Eventos



16 de agosto - Antônio Prado, Flores da Cunha, Vacaria.

17 e 18 de agosto - Soledade e Tapejara.

      O Fórum foi apresentado em diversos municípios do Estado pelos vice-presidentes de Rela-
ções com os Profissionais, Celso Luft, e de Fiscalização, Mário Karczeski, e por colaboradores
da divisão de Fiscalização do CRCRS. O objetivo era esclarecer e orientar profissionais e estu-
dantes da área contábil sobre os procedimentos aplicados e as sistemáticas adotadas pela divisão
de fiscalização do Conselho, a fim de evitar autuações e multas. Neste segundo semestre, foi
levado às seguintes cidades:

Fórum de Fiscalização Preventiva

23 de agosto - Os municípios contemplados com o fórum foram: Capão da Canoa, Santo Antônio
da Patrulha e Canoas.



29 de setembro - Tupanciretã.

 4 de outubro - Teutônia, Encantado e Lajeado

5 de outubro - Estrela

Fórum de Fiscalização Preventiva

30 de agosto - Júlio de Castilhos, Ibirubá e Tapera

28 de setembro - Santana do Livramento e Rosário do
Sul



Fórum de Fiscalização Preventiva

 10 de outubro - Estância Velha.

 7 de outubro - Sobradinho, Arroio do Tigre e Salto do
Jacuí,

 11 de outubro - Canguçu e Jagaurão

 17 de outubro - Alegrete, Quaraí, Uruguaiana,Cachoeira
do Sul e Caçapava do Sul

 18 de outubro -  Itaqui, São Borja e São Luiz Gonzaga



 19 de outubro - Santiago e Jaguari

Fórum de Fiscalização Preventiva

 8 e 9 de novembro - Santa Vitória do Palmar e Santa
Maria

 10 de novembro - Agudo e São Sepé



 17 de novembro - São Jerônimo

Fórum de Fiscalização Preventiva

18 de novembro - Horizontina, Três de Maio e Santa
Rosa

12 de dezembro - Porto Alegre



Seminários de Assuntos Contábeis

      Presidente e vice-presidentes do CRCRS fa-
lam de ações de responsabilidade social desenvol-
vidas pelo Conselho, por meio do Programa de
Voluntariado da Classe Contábil

Farr oupilha

      O CRCRS levou, pela primeira vez,
a Farroupilha, o Seminário de Assuntos
Contábeis, em 8 de julho. Com o auditó-
rio do Sindilojas do município lotado por
cerca de 200 pessoas, o presidente Palá-

cios procedeu à aber-
tura do evento. Na
oportunidade, frisou a
importância da cons-
tante atualização do
profissional da conta-
bilidade. Acrescentou
ainda que a Contabilidade, a partir da au-
ditoria e da prestação de contas, é um ins-
trumento capaz de evitar problemas como
os que o País

está enfrentando.

      Durante o Seminário de Assuntos Contábeis de Farroupilha foram ar-
recadados 163 kg de alimentos não perecíveis. As doações foram destina-
das à Associação de Prevenção e Combate ao Câncer de Farroupilha.



Seminários de Assuntos Contábeis

Marau e Guaporé

      No início da manhã de 22 de julho, o presidente Antô-
nio Palácios e os vice-presidentes do CRCRS, Ana Tércia
Lopes Rodrigues, de Gestão; Pedro Gabril Kenne da Sil-
va, de Relações Institucionais; e Celso Luft, de Relaciona-
mento com os Profissionais, juntamente, com os delega-
dos regionais de Marau, Vanessa Segala, e de Guaporé,
Edmilson Zortéa, receberam autoridades e líderes de enti-
dades dos dois municípios para aboradarem ações de res-
ponsabilidade social. O momento antecedeu a abertura do
Seminário de Assuntos Contábeis de Marau e Guaporé,

realizado em Marau, no Colégio Cristo Rei.

      O Seminário  reuniu um público de mais de 150 pesso-
as. Na programação, temas como: "Ética, Técnica e Co-
nhecimento – Diferenciais Competitivos do Profissional
Contábil", ministrado pelos vice-presidentes do CRCRS,
Ana Tércia Lopes Rodrigues, de Gestão, e Celso Luft, de
Relações com os Profissionais; "O Contador como Agen-

te de Transformação Social", com o vice-
presidente de Relações Institucionais Pedro
Gabril Kenne da Silva; "Desafios para o Su-
cesso – Inove. Um Compromisso com
Você", apresentado pelo jornalista, radialis-
ta Fabiano Conte; e "Principais Alterações
do ICMS para 2016", pelo vice-presidente

Técnico do CRCRS, Márcio
Schuch Silveira.

      Foram doados 75 kg de alimentos não perecíveis, encaminha-
dos a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Marau.



Seminários de Assuntos Contábeis

 Novo Hamburgo

      Em seguida, ocorreu a cerimonia de abertura do evento (19/8), que reuniu, na Feevale, um
público de mais de 300 pessoas. A presença maciça de profissionais e estudantes da área contábil
confirmou a necessidade de uma constante atualização e aperfeiçoamento, assim como demons-
trou que a programação foi adequada e de interesse da classe. Durante todo o dia, os presentes
assistiram a palestras que trataram das megatendências que vão mudar as empresas, de ética, do
processo de falência e recuperação judicial e holding patrimonial.

      Reunião dos vice-presidentes Celso Luft, Ana
Tércia Rodrigues e Pedro Gabril da Silva com re-
presentantes de entidades da classe contábil da re-
gião e autoridades de Novo Hamburgo, ocasião em
que foram colocadas em pauta as ações de respon-
sabilidade social desenvolvidas pelo CRCRS.



Capão da Canoa e Tramandaí

Seminários de Assuntos Contábeis

      Instantes antes do início do Seminário de Assun-
tos Contábeis de Capão da Canoa e Tramandaí, rea-
lizado em 23 de setembro, o presidente Antônio Pa-
lácios, acompanhado dos vice-presidentes Ana Tércia
Lopes Rodrigues (Gestão); Pedro Gabril Kenne da
Silva (Relações Institucionais); e Celso Luft,
(Relacões com os Profissionais), além dos delega-
dos regionais de Capão da Canoa, Evani Medeiros, e
de Tramandaí, Zigomar da Silva, falaram do Progra-
ma de Voluntariado da Classe Contábil para as auto-
ridades e líderes de entidades dos dois municípios.

      O Seminário contou com a presença de cerca de 150 pessoas, entre profissionais, estudantes
da área contábil . O evento ocorreu na Casa de Cultura Érico Veríssimo, em Capão da Canoa.



Viamão e Alvorada

Seminários de Assuntos Contábeis

      Viamão sediou, pela primeira vez, o Seminário
de Assuntos Contábeis, realizado em conjunto entre
Viamão e Alvorada, no dia 7 de outubro, na Associ-
ação Comercial, Industrial e de Serviços de Viamão.
O evento reuniu um número expressivo de profissi-
onais da região, que durante todo o dia absorveram
conhecimentos diversos, atuais e de grande interes-
se da profissão. Na abertura, os delegados regionais
de Viamão, Flávio Duarte Ribeiro Júnior, e de Al-
vorada, Maurício Farias Cardoso, saudaram a ini-

ciativa do presidente Antô-
nio Palácios de promover,
pela primeira vez, o Semi-
nário na região e agradece-
ram a receptividade dos
profissionais.



      Os alimentos arrecadados no Seminário de Assun-
tos Contábeis de Viamnão e Alvorada foram destinados
à Associação Espírita Casa de Catarina, de Viamão.

Seminário de Assuntos Contábeis

      Como costumeiramente é feito, antecedendo o
Seminário, o presidente do CRCRS, Antônio Palá-
cios, e o vice-presidente Pedro Gabril falaram às
autoridades e representantes de entidades sobre as
ações de responsabilidade social desenvolvidas pelo
Conselho e como o profissional da contabilidade
pode colaborar com a melhoria da sociedade, por
meio do trabalho voluntário.

Santa Cruz do Sul

      Palestras e painel sobre Cruzamento de Informações Fiscais, Econômicas e Financeiras: Res-
ponsabilidade do Profissional da Contabilidade, Crise ou Oportunidade para as Organizações
Contábeis, Ética: do Discurso à Prática, programa de Integridade Corporativa: Sob a Ótica da
Contabilidade, atraíram mais de 160 participantes ao Seminário de Assuntos Contábeis (21/10)
que o CRCRS realizou em Santa Cruz do Sul, na Faculdade Dom Alberto.

Viamão e Alvorada



      Reunião dos vice-presidentes Paulo
Comazzetto (Controle Interno), Ricardo
Kerkhoff (Registro) e Márcio Schuch
Silveira (Técnico) com autoridades locais.

Seminários de Assuntos Contábeis

      O Seminário de As-
suntos Contábeis de
Santa Cruz do Sul arre-
cadou 135 quilos de ali-
mentos.

Santa Cruz do Sul



Seminários de Assuntos Contábeis

Ijuí
      A Unijuí recebeu, em 11 de novembro,
mais de cem pessoas, que, durante todo o
dia, discutiram assuntos pertinentes à pro-
fissão contábil. Antecedendo a solenidade
de abertura, o prefeito de Ijuí, Fioravante
Ballin, autoridades locais e representantes
de entidades foram convidados a participa-
rem de uma reunião com o presidente An-
tônio Palácios e os vice-presidentes Ricardo
Kerkhoff, Paulo Comazzetto, Márcio

Schuch Silveira e Pedro Gabril Kenne da Silva. Na pauta, ações de responsabilidade social de-
senvolvidas pelo Conselho. Também estiveram presentes, os delegados regionais de Ijuí, André
Hoffmann, e Santa Maria, Simone Zanon.
      Na cerimônia de abertura, expressaram as boas-vindas e salientaram a importância do evento
para os profissionais e estudantes da área contábil o delegado re-
gional do CRCRS em Ijuí, André Hoffmann; a professora Eusélia
Vieira, na ocasião representando o reitor da Unijuí Martinho Luis
Kelm; o presidente do CRCRS, Antônio Palácios; e o prefeito
Fioravante Ballin.



      Encontro entre o CRCRS, representates
de entidades e autoridades locais.

Ijuí

Seminário de Assuntos Contábeis

      A  abordagem
de temas como:
Cruzamento de
Informações Fis-
cais, Econômicas

e Financeiras: Res-
ponsabilidade do
Profissional da
Contabi l idade;

Ética: do Discurso à Prática; O Profissional da Contabilidade na Era Pós-Sped; A importância da
Contabilidade na Gestão Empresarial, foi a responsável pelo grande público presente no Seminá-
rio de Assuntos Contábeis de Sarandi e Frederico Westphalen. O evento ocorreu em 9 de dezem-
bro, na UPF de Sarandi, e foi o último Seminário de Assuntos Contábeis que o CRCRS realizou
este ano.

      Os alimentos não perecíveis arrecadados
no Seminário de Assuntos Contábeis de Ijuí fo-
ram entregues ao Lar Me Ame - Missão Evan-
gélica de Amparo ao Menor.

Sarandi e Frederico Westphalen



Encontros Regionais de Delegados

3º Encontro Regional de Delegados do CRCRS

      O 3º Encontro Regional de Delegados, que
foi realizado nos dias 14 e 15 de julho, no escri-
tório regional do CRCRS em Santa Rosa, reu-
niu 15 delegados dos municípios de Cruz Alta,
Frederico Westphalen, Horizontina, Ijuí, Iraí,
Júlio de Castilhos, Panambi, Palmeira das Mis-
sões, Santa Rosa, Santo Ângelo, Santo Augusto,
São Luiz Gonzaga, Sarandi, Três de Maio e Três
Passos. O presidente Palácios procedeu à aber-
tura do evento, ressaltando a importância da
aproximação do delegado com as atividades de-
senvolvidas na sede do Conselho, já que representa o CRCRS na sua jurisdição. Frisou também que
esses encontros são situações apropriadas para dirimir dúvidas e colher sugestões.

4° Encontro Regional de Delegados, em Santana do Livramento

      Nos dias 11 e 12 de agosto, o CRCRS promoveu, no Hotel Jandaia, em Santana do Livramen-
to, o 4° Encontro Regional de Delegados deste ano. O evento contou com a presença de 24 dele-
gados e delegadas, representando as jurisdições de Agudo, Alegrete, Caçapava do Sul, Cachoeira
do Sul, Campo Bom, Canguçu, Dois Irmãos, Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, Lagoa Vermelha,
Pelotas, Quaraí, Rio Grande, Rosário do Sul, Santa Maria, Santa Vitória do Palmar, Santana do
Livramento, Santiago, São Gabriel, São Lourenço do Sul, São Sepé, Tupanciretã e Uruguaiana.



II Fórum de Contadores, realizado em Novo Hamburgo, recebe avaliação positiva

      O II Fórum de Contadores, realizado no dia 21
de julho, na sede da Associação Comercial, Indus-
trial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom
e Estância Velha recebeu avaliação positiva do pú-
blico presente, conforme a pesquisa de satisfação
realizada. O tema debatido foi "A Junta na Era Di-
gital", ministrado pelo presidente da Junta Comer-

cial do Estado do Rio Grande do Sul, Paulo Kopschina, com as participações dos delegados regio-
nais do CRCRS de Campo Bom, Sidnei Lima; de Estância Velha, Marlea Immig; e de Novo Ham-
burgo, Daniel Campos.

Delegacias Regionais

Delegados do CRCRS visitam a ACI, em Novo Hamburgo

      Os delegados do CRCRS de Campo Bom, Sidnei Lima;
de Estância Velha, Marlea Immig; e de Novo Hamburgo,
Daniel Campos, visitaram, em 13 de julho, a Associação Co-
mercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo para
acertar os últimos detalhes para a realização do II Fórum de
Contadores, que aconteceu na sede da entidade, em 21 de
julho. A visita contou também com a presença da presidente
da Associação dos Contabilistas de Novo Hamburgo, Janaina
Riegel. Eles foram recepcionados pela vice-presidente de Serviços da ACI, Tanha Lauermann
Schneider, e pela diretora Administrativa-Financeira, Karin Wide Schwartzhaupt.

Contadores de cooperativas são capacitados em Frederico Westphalen

      A Delegacia Regional do CRCRS em Frederico
Westphalen organizou, em parceria com a Unidade de
Cooperativismo da Emater/RS-Ascar (UCP), Creluz,
Cotrifred, Cooperjab e o curso de Ciências Contábeis da Uni-
versidade Regional Integrada (URI), um programa de
capacitação para contadores das cooperativas de diferentes
ramos das regiões Médio Alto Uruguai e Rio da Várzea. O
primeiro encontro foi realizado em 28 de junho, na sede da
Cotrifred, em Frederico Westphalen, durante o Fórum Regio-

nal do Cooperativismo. O segundo módulo, que tratará sobre a ficha de matrícula, vínculo de
associados e quotas-partes, ocorreu em 28 de julho, enquanto o terceiro, que foi em 30 de agosto,
abordou os fundos de reserva obrigatórios, documentos legais e edital de convocação. A capacitação
encerrou com o módulo quatro, em setembro, com demonstrações contábeis.



Delegacias Regionais

Delegacia Regional do CRCRS em Alegrete participa de ações de interesse do município

      A delegacia regional do CRCRS em Alegrete tem par-
ticipado de diversas ações de interesse do município. Em
13 de julho, a delegada regional Márcia Basso,  represen-
tando o Conselho, e Carlos Bilheri, presidente do Sindi-
cato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade de Ale-
grete (Sinconal), participaram do encontro "As principais
alterações e benefícios da Convenção Coletiva do Comér-
cio Varejista". Promovido pelo Sindilojas Alegrete e
Manoel Viana, o evento foi realizado na sede do Centro

Empresarial de Alegrete.

Vice-presidente do CRCRS participa de reunião com empresários e autoridades de Esteio

      O vice-presidente de Relações Institucionais do
CRCRS, Pedro Gabril Kenne da SIlva, participou da
reunião de diretoria da Associação Comercial, Indus-
trial e de Serviços de Esteio (Acise), em 27 de julho.
Durante o encontro, Pedro Gabril, que também é vice-
presidente do Observatório Social do Brasil, falou
sobre a importância da implantação dos Observatóri-
os Sociais nos municípios, a fim de melhorar a gestão
pública das prefeituras, por meio da orientação pre-
ventiva sobre a qualidade dos gastos públicos.

Prestigiaram o encontro entidades de empresários da região, associados da Acise e os quatro
candidatos à prefeitura de Esteio.

Delegacia Regional de Camaquã realiza 9º Bate-Papo Contábil

      A delegacia regional do CRCRS de Camaquã realizou o 9º Bate-
Papo Contábil, em 19 de julho, na sede da Associação Comercial e
Industrial. Na ocasião, estiveram presentes 18 profissionais da conta-
bilidade do município e região, que assistiram a palestra, seguida de
debate, sobre o tema “A Nova Realidade da Saúde e Segurança do
Trabalho com o e-Social”.



Delegacias Regionais

Presidente da Junta Comercial palestra no 10º Bate-Papo Contábil, em Camaquã

      A Delegacia Regional do CRCRS em Camaquã promoveu, em 18 de
agosto, a décima edição do Bate-Papo Contábil, com a palestra "Junta na Era
Digital", ministrada pelo presidente da Jucergs, Paulo Roberto Kopschina.

Delegacia Regional de Encantado realiza palestra sobre ICMS, GIAS e Valor Adicionado

      A Delegacia Regional do CRCRS de Encantado
realizou, em conjunto com a Prefeitura Municipal, a
palestra “ICMS, GIAS e Valor Adicionado”, em 24 de
agosto, no auditório Brasil do Centro Administrativo
Municipal. A palestra foi ministrada pelo bacharel em
Ciências Econômicas e Direito, especialista em tribu-
tação municipal, receitas e projetos intergover-
namentais, Fabio Haeser, e pelo empresário e perito
contábil, Sidnei Lima, que integra a Comissão de Es-
tudos de Tecnologia da Informação do CRCRS e é delegado do Conselho em Campo Bom.

      A nova delegada regional do CRCRS em Osório, Divi-
na Ribeiro, foi empossada em 29 de julho.

Presidente Palácios empossa nova delegada de Osório



Delegacias Regionais

Conselho de Contabilidade realiza curso sobre o Simples Nacional em Tupanciretã

      O CRCRS, em parceria com o Sescon-
RS, realizou o curso sobre Simples Nacional,
em Tupanciretã, no dia 26 de setembro, nas
dependências do Sindicato Rural do municí-
pio. O evento, ministrado pela contadora
Deise Parisotto, instrutora de treinamento na
área fiscal, objetivou analisar, de forma teóri-
ca e prática, os aspectos tributários inerentes
ao sistema do Simples Nacional, verificando
as particularidades de cada anexo da tributa-
ção.

Novo delegado toma posse

      Foi empossado, em 30 de setembro, o novo delegado regi-
onal do CRCRS de Dois Irmãos, o técnico em contabilidade
Giovani André Eich.

Delegacia de Tapera promove palestra sobre Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural

      A Delegacia Regional de Tapera, pro-
moveu, no dia  6 de outubro, palestra so-
bre Nota Fiscal Eletrônica para Produtor
Rural. O palestrante foi o delegado da Re-
ceita Estadual de Passo Fundo, Olivo
Bressiani e o delegado-adjunto da Recei-
ta Estadual de Passo Fundo, Elizandro
Rogério Sperandio.  A iniciativa foi uma
parceria entre o CRCRS, o Sindicato

Rural de Tapera e Selbach, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tapera e Lagoa dos Três
Cantos, Cotrisoja, Safeweb, Sicredi e Prefeituras de Tapera e Lagoa dos Três Cantos.

Delegada honorária do CRCRS participa de reunião do
Comdica, em Júlio de Castilhos

      A delegada honorária do CRCRS em Júlio de Castilhos,
Teresinha Moresco da Rosa, participou da reunião do Con-
selho Municipal da Criança e do Adolescente (Comdica),
realizada em 14 de setembro, na sede do Centro de Referên-
cia Especializado de Assistência Social (Creas). O objetivo
do encontro, que ocorre mensalmente e reúne diversas enti-
dades governamentais e não governamentais, é otimizar o aten-
dimento prestado pelo Comdica.



Delegacias Regionais

Conselho leva palestra sobre Riscos da Atividade Empresarial Frente ao Cruzamento de
Informações Fiscais, Econômicas e Financeiras a Rosário do Sul

      O vice-presidente de Relações com os
Profissionais do CRCRS, Celso Luft, mi-
nistrou palestra sobre "Riscos da Atividade
Empresarial Frente ao Cruzamento de Infor-
mações Fiscais, Econômicas e Financeiras",
em 18 de outubro, no Centro Empresarial de
Rosário do Sul.

Camaquã realiza 12º Bate-Papo Contábil

      A delegacia regional de Camaquã realizou o 12º
Bate-Papo Contábil (19/10), na sede do Sindilojas,
para tratar de assuntos de interesse dos profissionais
da jurisdição. Na ocasião, o presidente e o vice-pre-
sidente da Apae-Camaquã, Rudimar Rosales e Virlei
Godinho, respectivamente, fizeram a prestação de
contas da utilização dos recursos das doações do im-
posto de renda do ano anterior, e apresentaram o pro-
jeto de ampliação da sede da entidade beneficente,

juntamente com o engenheiro responsável, Paulo Vitor Scherer.

Delegado honorário recebe título de cidadão Santa-Cruzense

      A Câmara Municipal de Santa Cruz do Sul prestou homena-
gem ao delegado honorário do CRCRS, Benedito Bicca Pires,
com a entrega do título de Cidadão Santa-Cruzense, em sessão
especial, realizada na noite de 24 de outubro.

"Pr ofissão Contábil: Cenário e Desafios" foi tema da palestra em curso Técnico em
Contabilidade em Panambi

      As turmas do 1º e 2º ano do curso
Técnico em Contabilidade do Colégio
Evangélico de Panambi, assistiram,
em 21 de outubro, à palestra do dele-
gado regional do CRCRS em
Panambi, Getson Dhein, sobre a "Pro-
fissão Contábil: Cenário e Desafios".



Presidente Palácios fala sobre valorização profissional em almoço da Associação dos
Contabilistas de Montenegro

Delegacias Regionais

      O presidente Antônio Palácios esteve presente, em 27
de outubro, no almoço mensal, promovido pela Associa-
ção dos Contabilistas de Montenegro. No evento, que ocor-
reu no Clube Rio Grandense, ele destacou a necessidade de
os contadores e técnicos em contabilidade atuarem de for-
ma ativa nas entidades da sociedade civil e qualificarem
cada vez mais o serviço prestado, como forma de valorizar
a profissão contábil.

Torr es recebe palestra sobre cruzamento de informações fiscais

      No dia 20 de outubro, ocorreu a abertura do I Simpósio de Fisca-
lização e Prevenção do Litoral Norte do RS, organizado pela prefeitu-
ra de Torres, em parceria com a Associação dos Contabilistas de Tor-
res e Região e Delegacia Regional do CRCRS. Na oportunidade, mais
de 300 pessoas, entre profissionais contábeis e empresários, assisti-
ram à palestra sobre cruzamento de informações fiscais, com o audi-
tor-fiscal da Receita Federal do Brasil, André de Magalhães Bravo. O
evento foi realizado no auditório da Ulbra - Torres.

      O vice-presidente de Relações com os Profissionais
do CRCRS, Celso Luft, ministrou (26/10) a palestra "O
Cruzamento de Informações Fiscais, Econômicas e Fi-
nanceiras" a empresários das mais diversas áreas de ser-
viços, comércio e indústria, além de entidades como
OAB, Fundação Convention & Visitors Bureau,
Sindilojas e CDL, entre outras, no Parque Tomasini, em
Gramado. A palestra foi organizada pela Associação dos
Contabilistas da Região das Hortênsias e delegacias re-
gionais do CRCRS de Gramado e Canela, em parceria
com escritórios contábeis dos dois municípios.

"O Cruzamento de Informações Fiscais, Econômicas e Financeiras" é tema de palestra
ministrada por vice-presidente do CRCRS a empresários da Região das Hortênsias



Presidentes de entidades de classes de Farroupilha reivindicam manutenção do posto da
SEFAZ no município

Delegacias Regionais

      Reunidos na Secretaria Estadual da Fazen-
da (SEFAZ), na manhã de 3 de novembro, re-
presentantes de todas as entidades empresariais
de Farroupilha buscaram a manutenção da uni-
dade fazendária no município. Estavam presen-
tes os presidentes da Câmara de Indústria, Co-
mércio e Serviços (Cics), Câmara de Dirigen-
tes Lojistas (CDL), Sindigêneros, OAB,
Sindilojas, além do deputado estadual Álvaro

Boessio, do vereador Arielson Ársego e do delegado regional do CRCRS no município, Charles
Paesi.

Delegacia regional de Panambi promove reunião com representantes dos Conselhos da
Criança e do Idoso

      A delegacia do CRCRS de Panambi, por intermédio do
delegado Getson Dhein e da subdelegada Elaine Lirio Alves,
promoveu encontro com os responsáveis dos conselhos da cri-
ança e do adolescente e do idoso, assim como entidades
assistenciais e beneficentes das cidades de Panambi, Santa
Bárbara do Sul e Condor, para assistir à palestra "Como
potencializar a destinação do IR e a Importância Social". A
palestra, que aconteceu dia 3 de novembro, teve transmissão
on-line e se realizou no auditório da Associação Comercial e
Industrial de Panambi.

13º Bate-Papo Contábil aprova criação de associação de profissionais da contabilidade

      O 13º Bate-Papo Contábil, realizado
pela delegacia regional do CRCRS em
Camaquã aprovou a criação de uma as-
sociação de profissionais da contabilida-
de no município, o que vai fortalecer ain-
da mais a união da classe em torno de
suas lutas.



Encontro Geral de Delegados Regionais

Delegacias Regionais

      O CRCRS reuniu 96 delegados regionais, no último dia 24 de novembro, no Hotel Samuara,
em Caxias do Sul. Tratava-se do Encontro Geral de Delegados Regionais, cujo objetivo era avali-
ar e dar um retorno sobre as sugestões colhidas nos quatro encontros regionais realizados este
ano, além de discutir assuntos relacionados às respectivas delegacias.

      Na oportunidade, foi dada posse ao novo delega-
do regional de Palmeira das Missões, João Antones
Oliveira da Silva.

      O vice-presidente de Relações com os Pro-
fissionais, Celso Luft, apresentou  os delegados
regionais empossados em 2016: Beatriz
Caregnato da Silva (Caxias do Sul), Giovani
Heich (Dois Irmãos) e Divina Ribeiro (Osório).

      Também foram apresentados os delegados suplentes presen-
tes: José Luiz Pinheiro (Alegrete), Mauro Muhlen (Estância Ve-
lha), Leila Bolson (Júlio de Castilhos), Norberto Haas (Santa Cruz
do Sul) e Carlos Solon Guimarães (São Borja).



Conselho prestigia posse da nova diretoria da Associação de Contabilistas de
Venâncio Air es

Delegacias Regionais

      O delegado do CRCRS em Venâncio Aires,
André Gerlach, prestigiou a posse da nova dire-
toria da Associação dos Contabilistas do municí-
pio, que será presidida pelo contador Darvin Ner-
vo, no triênio 2017/2019. A solenidade ocorreu
no dia 18 de novembro.

Delegacia do CRCRS em Júlio de Castilhos promove conscientização sobre importância
de destinar o Imposto de Renda

      O delegado regional do CRCRS em Júlio de Castilhos, Daniel Rosa,
promoveu reunião, em 29 de novembro, para alertar a prefeitura da
cidade e os órgãos responsáveis sobre a importância de estimular os
contribuintes e as empresas a destinarem seu imposto de renda devido,
a fim de que os recursos permaneçam no município, para investimento
em obras sociais. No encontro, a delegacia do CRCRS distribuiu o
livreto "IRPJ E IRPF – Guia de Incentivos Fiscais nas Doações  para
os Fundos e Programas", editado pela Universidade de Caxias do Sul.

      O vice-presidente de Relações com os Profissionais,
Celso Luft, e o presidente Antônio Palácios, deram posse,
em 16 de dezembro, ao novo delegado regional do CRCRS
em Três Passos: Galvan Steffens.

Novo delegado de Três Passos é empossado

Classe contábil de Júlio de Castilhos e Câmara de Vereadores se mobiliza em prol do
Fundo do Idoso e Funcriança

A classe contábil de Júlio de Castilhos envolveu a Câ-
mara de Vereadores na campanha para incentivar os
contribuintes a destinarem parte do imposto de renda
devido aos fundos do Idoso e ao Funcriança.



Observatórios Sociais

Vice-Presidente Pedro Gabril ministra palestra sobre observatórios sociais em
Cachoeirinha

      O vice-presidente de Relações Institucionais do CRCRS, Pedro
Gabril Kenne da Silva, ministrou palestra sobre os objetivos e a
operacionalidade dos observatórios sociais, para empresários do
município de Cachoeirinha, no dia 7 de julho, na sede da Associação
Comercial do município. Na ocasião, Pedro Gabril, que também é
vice-presidente do Observatório Social do Brasil, destacou a impor-
tância do controle social na gestão pública.

      Na ocasião, o presidente do Observatório Social de Porto Ale-
gre, Diogo Chamun, assinou o protocolo de intenções para a cri-
ação do OS de Cachoeirinha, na apresença do presidente da As-
sociação Comercial de Cachoeirinha, André Campos de Souza;
do vice-presidente do CRCRS, Pedro Gabril Kenne da Silva; e
demais lideranças do município.

Criado o Observatório Social de Santa Rosa

      Em 15 de julho, autoridades, profissionais da
contabilidade, representantes de entidades e socie-
dade civil em geral se reuniram, na sede do
Sindicontábil e do escritório regional do CRCRS
em Santa Rosa, para testemunharem a instalação
da assembleia geral de constituição do Observa-
tório Social (OS) de Santa Rosa.
      O CRCRS é um dos apoiadores da iniciativa,
que faz parte do Programa de Voluntariado da Classe Contábil.
Segundo o presidente Palácios, os observatórios sociais po-
dem reduzir as ocorrências de fraudes e corrupção que estão
presentes na sociedade, pois trabalha de forma preventiva, ana-
lisando os processos licitatórios e colaborando, assim, com a
gestão dos recursos públicos.

      Conselho de Administração do Observatório Social de
Santa Rosa.

      Pedro Gabril Kenne da Silva, vice-pre-
sidente do CRCRS, Clóvis Molinari, presi-
dente do Observatório Social de Santa Rosa,
e Antônio Palácios, presidente do CRCRS



Vice-presidente representa CRCRS e OSB em reunião do Observatório Social com a
Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre

Observatórios Sociais

      O vice-presidente do CRCRS e do Observatório Social do
Brasil (OSB), Pedro Gabril Kenne da Silva, representou o Con-
selho em reunião realizada, em 8 de agosto, entre a Secretaria
Municipal da Saúde (SMS) e o Observatório Social de Porto
Alegre (Ospoa), com vistas a iniciar o acompanhamento dos
processos de aquisição de medicamentos pela Prefeitura Mu-
nicipal de Porto Alegre.

Vice-presidente apresenta Programa de Voluntariado da Classe Contábil na PUCRS

      Em 22 de agosto, o vice-presidente de
Relações Institucionais do CRCRS, Pedro
Gabril Kenne da Silva, participou do encon-
tro do Grupo de Estudos de Direito Admi-
nistrativo da Faculdade de Direito da
PUCRS, quando apresentou os projetos de-
senvolvidos no Programa de Voluntariado
da Classe Contábil, em especial o que está relacionado a criação e operacionalização de Observató-
rios Sociais nos municípios. O grupo de trabalho é coordenado pelo professor Juarez Freitas.

      Em torno de 80 representantes da sociedade
civil de Guaíba participaram, em 30 de agosto, da
reunião-almoço, promovida pelo Rotary Clube
Guaíba, com apoio do Rotary Clube Farrapos e da
Associação Comercial, Industrial e de Serviços de
Guaíba, com o objetivo de sensibilizar a comunida-
de sobre a necessidade de os cidadãos atuarem no
controle social da gestão pública. O evento contou

com a palestra “Cidadania e Participação – Observatórios Sociais”, apresentada pelo vice-presidente
do CRCRS e do Observatório Social do Brasil, Pedro Gabril Kenne da Silva.

Pedro Gabril fala sobre importância dos Observatórios Sociais em reunião-almoço do
Rotary Clube Guaíba



Instalado o Observatório Social de Novo Hamburgo

Observatórios Sociais

      Em 5 de outu-
bro, ocorreu a
Assembleia Geral
de Constituição do
Observatório Social
de Novo Hamburgo
(OS). O evento foi
realizado na Associ-
ação Comercial, In-
dustrial e de Servi-
ços de Novo Ham-

burgo, Campo Bom e Estância Velha (ACI), cujo presidente, Marcelo Clark Alves, foi eleito também
como presidente do Conselho de Administração. O presidente Antonio Palácios e o vice-presidente
Pedro Gabril Kenne da Silva participaram da solenidade.

Cachoeirinha é a 11ª cidade do Estado a criar o Observatório Social

      Foi em 28 de novembro, que ocorreu a cerimônia de
constituição da assembleia de fundação do Observatório
Social (OS) de Cachoeirinha, 11º do Estado. O vice-presi-
dente do CRCRS e do Observatório Social do Brasil, Pedro
Gabril da Silva, que representou, na ocasião o presidente
Antônio Palácios, lembrou que o Observatório Social pri-
ma pela transparência e qualidade na aplicação dos recur-
sos públicos e que é hora da sociedade participar da ges-
tão pública. Explicou que o OS visa contribuir para a
eficiência da administração pública.

Também fez sua manifestação, o presidente do Observa-
tório Social do Brasil (OSB), Ney Ribas, afirmando que
a corrupção nasce na sociedade e que o Observatório
Social é um instrumento que permite interferir e mudar a
realidade, por meio do controle social e da educação para
a cidadania. Apontou os quatro eixos de atuação
da rede OSB: gestão pública, educação fiscal, am-
biente de negócios e transparência.

      Equipe responsável pela criação do Obser-
vatório Social de Cachoeirinha.



Estado recebe o 12º Observatório Social

Observatórios Sociais

      Na noite de 8 de dezembro, ocorreu a Assembleia Geral de Constituição do Observatório
Social de Bento Gonçalves. Com isso, o Rio Grande do Sul agora conta com 12 Observatórios
Sociais. A solenidade foi realizada no Bloco A da Universidade de Caxias do Sul - Campus Bento
Gonçalves. O presidente Antônio Palácios, o vice-presidente Pedro Gabril Kenne da Silva, e o
delegado regional de Bento Gonçalves, Marcos Beltrami, representaram o CRCRS no evento.

Vice-presidente do CRCRS apresenta Observatórios Sociais ao município de Camaquã

      O vice-presidente do CRCRS e do Observatório Social do Brasil, Pedro
Gabril Kenne da Silva apresentou o projeto dos Observatórios Sociais
(OS) às lideranças do município de Camaquã, no dia 12 de dezembro, na
sede da Associação Comercial e Industrial de Camaquã. O objetivo do
encontro foi sensibilizar os líderes locais para que participem da criação
de um OS no município, com a finalidade de, por meio do controle social,
melhorar a qualidade dos gastos públicos.

Eleita nova diretoria do Observatório Social de Porto Alegre

      No dia 13 de dezembro, foi eleita a
nova diretoria do Observatório Social de
Porto Alegre, gestão 2017/2018: presiden-
te - Antônio Palácios; vice-presidente para
Assuntos de Gestão -  Célio Levandoviski,
vice-presidente para Assuntos
Institucionais e Sustentabilidade - Marice
Fronchetti, vice-presidente para Assuntos
de Controle Social e Metodologia -
Dionísio da Silva, vice-presidente para As-
suntos de Voluntariado e Capacitação -
Cíntia Eizerick, vice-presidente para Assuntos de Cidadania Fiscal - Maria Salete Mocelin, vice-
presidente para Assuntos de Comunicação e Indicadores - Sérgio Gabinski. A posse ficou marcada
para 10 de janeiro de 2017.



Comissões de Estudos

      Os coordenadores das comissões
de estudo do CRCRS reuniram-se, em
24 de novembro, no Hotel Samuara,
para fazer um balanço das atividades
realizadas até o momento e discutir a
elaboração do planejamento para 2017.
O presidente Palácios participou da reu-
nião, que foi coordenada pelo vice-pre-
sidente Técnico, Márcio Schuch
Silveira.

Coordenadores das comissões de estudos discutem planejamento para 2017

Responsabilidade Social Perícia Contábil

Contabilidade Aplicada ao Setor Público
CRCRS Jovem

      O CRCRS mantém 12 comissões de estudos, cujos objetivos são, entre outros, estudar matéri-
as pertinentes à sua área de atuação, bem como propor a estruturação, do ponto de vista técnico, de
cursos, seminários e palestras; colaborar como instrutores e palestrantes nos eventos; elaborar tra-
balhos técnico-científicos para eventos e publicações; analisar e emitir opinião sobre normas emi-
tidas pelo CFC.



Comissões de Estudos

Tecnologia da Informação

Acompanhamento da Área do Ensino Superior

Contabilidade Gerencial

Terceiro Setor

 Auditoria Independente
Setor Cooperativo

Organizações Contábeis CRCRS Mulher



Conselho de Contabilidade e Ministério Público assinam convênio

      O presidente Antônio Palácios e a procuradora-chefe da
Procuradoria da República no RS, Patrícia Weber, assinaram
(21/7) o Termo de Mútua Cooperação Técnico, Científico e
Operacional, com foco no acompanhamento de verbas fede-
rais para escolas gaúchas e Conselhos Municipais de Alimen-
tação Escolar. Também estiveram presentes, o procurador da
República Fabiano de Moraes, o vice-presidente do CRCRS
Pedro Gabril, o diretor executivo adjunto do CRCRS, João

Victor Oliveira e Sílvia Grewe, coordenadora da Comissão de Estudos de Responsabilidade So-
cial do CRCRS.

Parcerias

      O presidente Antônio Palácios e o di-
retor de Operações da Instituição de En-
sino Superior: Sociedade Educacional
Riograndense (FTEC), Eduardo Araújo,
assinaram, em 17 de novembro, um acor-
do de cooperação entre o CRCRS e a
FTEC, com o objetivo de propiciar mei-
os para a constante atualização e renova-
ção dos conhecimentos dos profissionais
da contabilidade, professores e estudan-
tes de Ciências Contábeis. Na ocasião,
também estiveram presentes o diretor executivo adjunto do CRCRS, João Victor Oliveira, e o
coordenador do curso de Ciências Contábeis da FTEC, Valdir Roberto Koch.

CRCRS e FTEC assinam Acordo de Cooperação

               CRCRS e CAGE assinam convênio

      O CRCRS e a Contadoria e Auditoria-geral do Estado do
RS (CAGE) assinaram, na manhã de 16 de dezembro, o Acordo
de Cooperação Técnica, que visa ao intercâmbio de informa-
ções sobre Demonstrações Contábeis apresentadas por fornece-
dores de bens e serviços do RS.

      O  presidente Palácios assinou, em plenária realizada em
16 de dezembro, Acordo de Cooperação Técnica com o Banco
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE, cujo
objetivo é a promoção de ações conjuntas, visando ao desen-
volvimento e cumprimento das atribuições institucionais.

CRCRS e BRDE visam desenvolver
ações conjuntas



CRCRS cumprimenta os alunos que se destacaram nos cursos de Ciências Contábeis

      O Conselho de Contabilidade, entendendo a importância
da cerimônia de colação de grau, tem compartilhado e partici-
pado desse momento com os estudantes, enviando representan-
tes às solenidades de formatura e parabenizando a todos os alu-
nos que se destacaram no decorrer do curso.

      Julho: Adriana Cristina Schneider (Feevale - Novo Ham-
burgo); Jéssica Totti Anibele (URI - Santiago); Bibiana Fraga
Gonçalves (Unisinos - São Leopoldo); e Mário Roberto Gautério
Jardim (FURG - Rio Grande).

Feevale - Novo Hamburgo

Unisinos - São
Leopoldo

URI -Santiago

FURG - Rio Grande

Formaturas



Formaturas

Ulbra, em Cachoeira do
Sul  (Foto: Vip Class Pro-
duções)

IPA  (Foto: Porthosul
Produtora)

    URI Santo Ângelo

FSG, Caxias do Sul
(Foto Itália)

URI Erechim
  (Foto: Top Formaturas)

Faculdade Dom Alberto, de
Santa Cruz do Sul
 (Foto: Vip Class Produtora)

Faculdades São Judas Tadeu,
em Porto Alegre

UFSM, em Santa Maria

 Unopar, de Uruguaiana,
(Foto: Grau formaturas)

URI - Frederico Westphalen

      Agosto: Mateus Dalbosco Zanatta (Ulbra - Cachoeira do Sul); Daiane Rangel da Silva
(Unilasalle - Canoas); Daiana Pereira dos Santos (IPA - Porto Alegre); Viviane Berwaldt Fenner
(URI- Santo Ângelo); Giliane de Fátima Camêlo (FSG - Caxias do Sul); Jéssica Cristina Pelin
(URI - Erechim); Kátia Inês Grunwald (Faculdade Dom Alberto - Santa Cruz do Sul); Paula Leite
Baldasso (PUCRS - Porto Alegre); Queila Lourenço Macari (Faculdade São Judas Tadeu - Porto
Alegre); Juliani Karsten Alves (UFSM - Santa Maria); Luana Regina Theobald (URI - Cerro
Largo); Cleidimari Pereira Rodrigues (Ulbra - Canoas); Elissandra Michele Meurer (UCS - Ben-
to Gonçalves); Daiane Silva da Silva (Faculdade Dom Bosco - Porto Alegre); Bruno Jemnecki
dos Santos (Fundasul/FACCCA - Camaquã); Roselei de Pellegrin (URI - Frederico Westphalen);
Felipe Gustavo Eichelberger (Unisc - Santa Cruz do Sul); Denise Campos da Silva (UCS - Vaca-
ria); Suzani Vargas Peres (Unopar - Uruguaiana).

    (Foto: Edegar
     Cavalheiro) PUCRS



      Setembro: Rejane Marasca Sandre (Unijuí - Ijuí); Aline Jacobi e Viviane  Patrícia Sost (UCS
- São Sebastião do Caí); Andréia do Rocio Elias (Fadergs -Porto Alegre); Raiana Lanius UPF -
Passo Fundo); Sandra Aline Prunzel (FEMA Santa Rosa); Franciele Carra (UCS - Caxias do Sul);
Luisa Gil Almeida (Fapa - Porto Alegre).

FAPA - Porto Alegre Unijuí - Ijuí

Formaturas

FEMA - Santa Rosa

       Outubr o: Roselaine da Martins (Cesuca - Faculdade Inedi - Cachoeirinha); Rodrigo Correa
(Facensa - CNEC - Gravataí)

Cesuca - Faculdade Inedi - Cachoeirinha

Fadergs - Porto Alegre

UPF - Passo Fundo



22 de setembro - Dia do Contador

Datas comemorativas

Entidades da classe contábil promovem talk show em comemoração ao Dia do Contador

      Em comemoração ao Dia do Contador
- 22 de setembro, foi realizado um talk
show, no auditório do Sescon-RS, com as
presenças dos presidentes das principais en-
tidades gaúchas do segmento: Antônio Palá-
cios (CRCRS), Diogo Chamun (SESCON-
RS), Ronaldo Tomazzoni (Sescon Serra
Gaúcha), Diego Moreira (Sindiconta),
Marcelo Saweryn (Ibracon) e Glicério
Bergesch (Federacon).
      Com mediação do coordenador da Comissão de Estudos das Organizações Contábeis do
CRCRS e diretor do Sescon-RS, Flávio Dondoni Jr., o evento debateu o cenário contábil e o papel
do contador na sociedade. O talk show foi transmitido ao vivo, via web.

Vice-presidentes do CRCRS participam de atividades alusivas ao Dia do Contador

      Em 22 de setem-
bro, os vice-presiden-
tes Celso Luft e
Márcio Schuch Silve-
ira, estiveram, respec-
tivamente, na Fader-
gs, em Porto Alegre,
e na Faccca/Funda-

sul, em Camaquã, para falar, aos estudantes de Ciências Contábeis, sobre as atividades do CRCRS
e a rotina do profissional da contabilidade.



Dia do Técnico em Contabilidade

Datas comemorativas



TV e  Rádio CRCRS Web: comunicação e informação entre o
CRCRS e o profisssional da contabilidade

      Programação da Rádio CRCRS: notíci-
as, entrevistas, cobertura de eventos e o progra-
ma Contabilidade em Debate - com Luciano
Biehl, recebendo convidados para debater temas
de interesse comum e atuais. O programa é vei-
culado, diariamente, às 11h30, 13h30 e 18h30,
apresentando toda semana um  assuntos diferentes.

      Os programas Contabilidade em Debate ficam postados no podcast. Basta acessar
www.crcrs.org.br e ouvir!

      Na TV ficam postadas as palestras apre-
sentadas às quartas-feiras, via internet. Tam-
bém constam entrevistas e programas Con-
tabilidade em Debate.

                                         Programa Contabilidade em Debate
      Os programas são apresentados pelo técnico em contabilidade Luciano Biehl e estão em ordem
cronológica de gravação:

      20 de julho (parte I e II) - A qualidade da informação na EFD e o aplicativo GIA, com aa
participações de Flávio Ribeiro Júnior, coordenador da Comissão de Etudos de Tecnologia da
Informação (TI) do CRCRS, Giovani Dias Ciliato, auditor-fiscal da Receita Estadual, e Ronaldo
Silvestre, integrante da Comissão de Estudos da TI.

      23 de setembro - Outubro Rosa e Encontro Nacional da
Mulher Contabilista , com Cristiane Fonseca de Souza e Rosana
Spellmeier, integrantes da Comissão de Estudos CRCRS Mulher

      14 de outubro - IV Encontro Estadual de Estudantes de Ciências Contábeis, com Anabéli
Perera, Gabriela Macedo e Gustavo Caletti, integrantes da Comissão de Estudos CRCRS Jovem



Programa Contabilidade em Debate

      20 de outubro (parte I, II e III) - Principais ações realiadas
pela Receita Federal, com Paulo Renato Silva da Paz, superin-
tendente da Receita Federal do Brasil - 10ª região, e Ricardo
Bittencourt de Souza, integrante da Comissão de Estudos de
Tecnologia da Informação.

      25 de outubro - Destinações incentivadas e campanha do
Mês da Solidariedade Contábil, com André de Magalhães Bra-
vo, auditor-fiscal da Receita Federal, e Silvia Grewe, coordena-
dora da Comissão de Estudos de Responsabilidade Social do
CRCRS.

      25 de outubro - Novidades nos projetos do Sped,com Mauro
Negruni, diretor de Conhecimento e Tecnologia da Decision.

      10 de novembro - Novidades da Junta Comercial do RS, com Paulo Kopschina, presiden-
te da Jucergs

      15 de dezembro - Novidades
do Sped, com Paulo Roberto da Sil-
va, coordenador das empresas pi-
loto dos projetos Sped, Flávio Ri-
beiro Júnior, coordenador da Co-
missão de Estudos de TI, e Ronaldo
Silvestre, integrante da Comissão
de Estudos de TI.



CRCRS na mídia

CRCRS no programa Ponto e Contraponto, da Rádio Noroeste, em Santa Rosa

      O presidente Palácios e o vice-presidente
Pedro Gabril, juntamente com o delegado re-
gional de Santa Rosa, Clóvis Molinari, par-
ticiparam, na manhã de 14 de julho, do pro-
grama Ponto e Contraponto, da Rádio Noro-
este, em Santa Rosa. Na ocasião, eles fala-
ram sobre a importância e os objetivos do 3º
Encontro Regional de Delegados do CRCRS,

que ocorreu nos dias 14 e 15 de julho, na cidade, além da criação do Ob-
servatório Social de Santa Rosa.

      No decorrer do Seminário de Assuntos Contábeis de Marau/
Guaporé (22/7), o presidente Palácios concedeu entrevista à Rádio
Marau AM/FM. Pauta: a importância da realização de seminários como
forma de promover atualização profissional.

 Rádio Marau

      6 de setembro - O presidente Antônio Palácios foi um dos
participantes do programa Rádio Livre, da Bandeirantes, coman-
dado pelo jornalista Diego Casagrande. Na oportunidade, fo-
ram debatidos aspectos relacionados ao momento pelo qual o
país está passando e a contribuição da contabilidade nesse con-
texto. Também estiveram presentes Ana Paula Megiolaro, con-
sultora de comunicação e Mauro Henrique Renner, ex-procura-
dor-geral de Justiça e membro do Ministério Público Estadual.

Programa Rádio Livre - Bandeirantes

      19 de outubro - A vice-presidente Ana Tércia foi uma das
convidadas do programa, juntamnte  com o professor da ESPM,
Guilherme Souto, e o presidente do Sindilojas, Paulo Kruse,
que durante duas horas discutiram temas de política e econo-
mia da pauta no dia.

      12 de dezembro - o presidente Antônio Palácios partici-
pou  do programa Rádio Livre, juntamente com a senadora Ana
Amélia e o advogado Diego Ferreira.



CRCRS na mídia



CRCRS na mídia



Mês da Solidariedade Contábil - 11ª edição

      De 6 de novembro a 5 de dezembro, o
CRCRS, por meio de sua Comissão de Estu-
dos de Responsabilidade Social, das delega-
cias regionais e dos voluntários do Programa
de Voluntariado da Classe Contábil e em con-
junto com entidades da classe contábil gaú-
cha, promoveu mais uma edição da campanha
do Mês da Solidariedade Contábil. Nesta 11ª
edição, o mote foi incentivar as doações ao
Funcriança e ao Fundo do Idoso, a partir da
destinação do imposto de renda devido dos
contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas.
Também houve arrecadação de alimentos não
perecíveis, roupas e artigos de higiene, que
foram entregues a entidades assistenciais.

Encontro debate captação de recursos de destinações do imposto de renda

      Dentro da programação da 11ª edição do Mês
da Solidariedade Contábil ocorreu, em 11 de no-
vembro, no auditório da Famurs, o "Encontro de
Orientação para Captação de Recursos de Doação
de Imposto de Renda de Pessoa Física e Jurídica",
com a participação de 62 municípios. O objetivo
do evento foi atualizar e orientar os profissionais
que atuam na área municipal em programas liga-
dos ao Fundo da Criança e do Adolescente e Fun-
do do Idoso; e incentivar os gestores desses fun-
dos a otimizarem a arrecadação dos recursos, pro-
venientes de doações incentivadas. A coordenação técnica do encontro foi do CRCRS, por meio
da sua Comissão de Estudos de Responsabilidade Social, do Gabinete da Secretaria de Políticas
Sociais da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos do RS, da Famurs e da Prefeitura Muni-
cipal de Porto Alegre.

Amparo Santa Cruz recebe doações arrecadadas na
campanha do Mês da Solidariedade Contábil

      Em torno de 65 kg de alimentos não perecíveis e 100
peças de roupas, arrecadados na campanha do Mês da So-
lidariedade Contábil, foram entregues, em 21 de novem-
bro, ao Amparo Santa Cruz – Recanto São Francisco. A
entidade, localizada no bairro Belém Velho, abriga 50 ido-
sos. A coordenadora administrativa, Daniela Trindade, re-
cebeu os donativos em nome da instituição.



Mês da Solidariedade Contábil: Profissionais da contabilidade de Panambi, Condor e
Santa Bárbara do Sul entregam donativos a entidades

Mês da Solidariedade Contábil - 11 edição

      No encerramento da 11ª edição da campanha do
Mês da Solidariedade Contábil (5/12), o delegado do
CRCRS na jurisdição de Panambi, Getson Dhein, jun-
tamente com o presidente da Associação dos Conta-
bilistas de Panambi, Condor e Santa Bárbara do Sul,
Albino Alberti, e a presidente eleita da entidade para
o biênio 2017/2018, Márcia Ramos Martins, reali-
zou a entrega da importância de R$ 2.000 à Casa de
Passagem de Panambi (Avocap). Na ocasião, a Avocap
foi representada por sua presidente, Giovana Ody.

      No mesmo dia, foi efetuada a entrega de alimentos não perecíveis
à Sociedade Batista Beneficência de Panambi, o Lar de Idosos, repre-
sentado por Heidi Reinke. Esses alimentos foram doados pelos profis-
sionais da contabilidade, por ocasião da palestra Encerramento de Ba-
lanço, promovida pelo CRCRS, no último dia 23 de novembro.

Mês da Solidariedade Contábil: Delegacia Regional de Sobradinho entrega doações

      O delegado regional do CRCRS em Sobradinho, Loreno
Herath, fez a entrega (8/12) dos donativos arrecadados nos
eventos da classe contábil realizados em sua jurisdição, du-
rante a campanha do 11º Mês da Solidariedade Contábil. Cerca
de 180 quilos de alimentos não perecíveis, foram doados ao
Cras Nascer do Sol, que atende a crianças no turno inverso
ao do colégio, juntamente com 180 peças de roupas, 26 pares
de calçados 47 brinquedos e 12 rolos de papel higiênico. No
ato da entrega, a entidade beneficiada foi representada pela
coordenadora do projeto, Vanessa Ullrich.



Pesquisa de Satisfação do Profissional da Contabilidade

      O CRCRS solicitou que os profissi-
onais da contabildiade respondessem a
uma pesquisa para avaliar o grau de sa-
tisfação em relação às condições físicas e
ambientais, atendimento, desempenho dos
setores, comunicação, programas e pro-
jetos relativos ao 2º semestre de 2016. Por
meio dos resultados obtidos, será possí-
vel implementar ações para melhorar os
serviços prestados e elevar o nível de sa-
tisfação.

    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

Mês da Solidariedade Contábil - 11 edição

Total de arrecadação

    Durante o Mês da Solidariedade Contábil - 11 edição, foram arrecadados 2.472 toneladas de
alimentos não perecíveis e um total de 1.769 entre roupas, brinquedos e materila de higiene.


