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      Colegas, como de hábito, de seis em seis
meses compilamos as principais atividades
realizadas pelo CRCRS e  as disponibilizamos,
em forma de relatório, no site do CRCRS.
Apontamos os vários eventos que promovemos
de cunho técnico, com o objetivo central de
oportunizar o aperfeiçoamento e a ampliação
do conhecimento nos diversos segmentos que
compõem a nossa profissão. Além disso, há
registro da representação do Conselho em
situações importantes para a classe contábil.
Prestigiamos as formaturas de nossos futuros
colegas de profissão, por entender que trata-se
de um momento único na vida do acadêmico e
que é, a partir dali, que terá um contato mais
próximo com as entidades da classe.
   Também enfocamos aqui as ações de
responsabilidade social, desenvolvidas por este
Regional, especialmente campanhas visando
estimular a destinação de parte do imposto de
renda devido ao Funcriança e ao Fundo do
Idoso, assim como o suporte à criação dos
observatórios sociais no Estado. Hoje, 15
cidades têm o Observatório Social implantado
e em funcionamento.
      Ainda tem muito mais! Há registro das homenagens e das comemorações do aniversário de
70 anos do CRCRS,  Encontro Regional de Delegados, eventos, representatividade, formaturas,
CRCRS na mídia, Rádio e TV CRCRS, entre outros.
    Este ano foi muito importante para nós, profissionais da contabilidade. Iniciamos 2017
comemorando as sete décadas de fundação do Conselho, em abril. Em setembro, fomos
protagonistas de um fato inédito. Dois dos maiores eventos da classe contábil foram realizados
juntos, consolidados em um só: XVI Convenção de Contabilidade do RS e XI Encontro Nacional
da Mulher Contabilista, que ocorreram, simultaneamente, em Gramado, sendo que, pela primeira
vez, o Encontro Nacional da Mulher Contabilista aconteceu em nosso Estado.
     Colegas, apreciem o nosso Relatório de Atividades e orgulhem-se de fazer parte de uma
classe atuante e participativa, que visa proporcionar o crescimento do profissional e a defesa da
sociedade.

                                                    Contador Antônio Palácios
                              Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do RS

Palavra do Presidente



Representatividade

Relações Institucionais

Sescon-RS completa 30 anos e CRCRS prestigia homenagem

     O conselheiro Paulo Ricardo Alaniz prestigiou,
na noite de 6 de julho, a homenagem que a Câma-
ra Municipal de Porto Alegre prestou ao Sescon-
RS, pela passagem dos seus 30 anos de fundação.

Na foto: Paulo Ricardo Alaniz, conselheiro do
CRCRS; Flávio Ribeiro Júnior, coordenador da
Comissão de Estudos de Tecnologia da Informa-
ção do CRCRS; e Marcelo Saweryn, presidente
do Ibracon.

Comemoração dos 30 anos do Sescon-RS

     O CRCRS se fez presente nas co-
memorações alusivas aos 30 anos de
fundação do Sescon-RS, por meio do
presidente Antônio Palácios, vice-pre-
sidentes, conselheiros e alguns mem-
bros de comissões de estudos. No dia
15 de agosto, ocorreu um almoço, no
Galpão Crioulo do Palácio Piratini,
que contou com as presenças do pre-
feito municipal Nelson Marchezan
Júnior, o governador José Ivo Sartori
e a primeira-dama, Maria Helena
Sartori, entre utras autoridades.

ÀS 14h, o Grande Expediente da Assembleia
Legislativa, proposto pelo deputado Tiago
Simon, foi dedicado ao Sescon-RS.



Representatividade

Relações Institucionais

CRCRS prestigia comemoração dos 15 anos
de criação do JC Contabilidade

CRCRS participa do 23º Prêmio Líderes e Vencedores

A vice-presidente Ana Tércia participou de
reunião (18/9) para definir os três vencedo-
res da categoria Sucesso Empresarial (micro
e pequenas empresas, médias e grandes
empresas, líder empreendedor), do 23° Prê-
mio Líderes e Vencedores, promovido pela
Federasul e Assembleia Legislativa de Por-
to Alegre. O Prêmio Líderes e Vencedores
premia cinco categorias.

Vice-presidnete participa da Semana Acadêmica do curso de Ciências Contábeis da Unisc

A vice-presidente de Gestão do CRCRS, Ana Tércia Rodrigues, par-
ticipou da palestra de abertura da Semana Acadêmica do curso de
Ciências Contábeis da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) na
noite de 21 de setembro. Ana Tércia falou sobre os "Desafios da Con-
tabilidade no Mundo Contemporâneo" para aproximadamente 200
estudantes.



Representatividade

Relações Institucionais

Vice-presidente de Gestão do CRCRS participa do
1º Encontro de Egressos da URI

     A vice-presidente de Gestão do CRCRS, Ana Tércia
Rodrigues, participou, em 22 de setembro, do 1º En-
contro Nacional de Egressos da Universidade Regio-
nal Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), no
campus de Frederico Westphalen. Ana Tércia falou so-
bre o "Protagonismo Contábil: Liderando Mudanças",
para cerca de 300 pessoas.

Câmara Municipal de Eldorado do Sul busca informações na Comissão de Responsabilida-
de Social sobre Campanha Escolha o Destino

     A Câmara Municipal de Eldorado do
Sul solicitou esclarecimentos à Comis-
são de Estudos de Responsabilidade
Social sobre a Campanha Escolha o
Destino, com vistas a destinar mais re-
cursos do Imposto de Renda devido aos
fundos do Idoso e Funcriança naquele
município.A reunião, ocorrida em 5 de
outubro, na sede do CRCRS, contou
com as presenças da coordenadora da
Comissão, Silvia Grewe, o ex-coorde-
nador-geral da Famurs Márcio Espíndola e o vereador Pastor Gelson Antunes dos Santos.

Entidades da classe contábil apoiam modernização
da Junta Comercial

     Os presidentes do CRCRS, Antônio Palácios, e do
Sescon-RS, Diogo Chamun, estiveram reunidos, em
11 de outu-
bro, com pre-
sidente da
J u c i s - R S ,
P a u l o

Kopchina, que solicitou a presença de ambos para expôs
aspectos, procedimentos e benefícios decorrentes da im-
plantação de um novo Sistema de Registro Mercantil
(SRM), em substituição ao usado desde 1981.



                                         Representatividade
Relações Institucionais

Outubro Rosa - Subcomissão da Mulher de Ijuí

     Cerca de 150 profissionais da contabilidade de Ijuí assis-
tiram a palestra interativa motivacional, alusiva ao Outubro
Rosa, promovida pela Subcomissão da Mulher do CRCRS,
em Ijuí, 18 outubro.

CRCRS e Sescoop reforçam parceria

     Em 18 de outubro, o presidente Antônio Palácios e
o diretor adjunto João Victor Oliveira reuniram-se com
o presidente do Sescoop-RS, Vergilio Frederico Perius,
o integrante da Comissão de Estudos da Contabilidade
do Setor Cooperativo do CRCRS, José Máximo
Daronco, e o superintendente Técnico-Operacional do
Sescoop-RS, Gerson José Lauermann, para dar início a
tratativas de realizar, em parceria, roteiro de capacitação
profissional.

Contador é homenageado na II Semana da Contabilidade, em São Leopoldo

Na noite de 24 de outubro, o presidente Antônio Palácios participou da
abertura da II Semana da Contabilidade, promovido pelo Sincontecsinos
- São Leopoldo.

Durante a cerimônia de abertura, o contador
Paulo Walter Schnorr foi homenageado com
o Mérito Distinção Oscar Fick.

Estiveram presentes na solenidade, além do presidente do
CRCRS, Antônio Palácios; os presidentes do Sescon-RS, Diogo
Chamun, da Federacon, Glicério Bergesch, e do Sincontecsinos,
Sandoval dos Santos; assim como profissionais da contabilida-
de e convidados.



Representatividade

Relações Institucionais

Presidente Palácios prestigia evento de 41 anos do Sescon Serra Gaúcha

     O presidente do CRCRS, Antônio Palácios, prestigiou evento alu-
sivo aos 41 anos de atividades do Sescon Serra Gaúcha, no 21 de
outubro, em Caxias do Sul.

CRCRS é convidado a conhecer estrutura da secretaria municipal de
Transparência e Controladoria

     Em 31 de outubro, o presidente Antô-
nio Palácios, que também preside o Ob-
servatório Social de Porto Alegre
(OSPOA), esteve reunido com o secretá-
rio municipal da Transparência e
Controladoria, Sandro Bergue, oportuni-
dade em que o secretário expôs a estrutu-
ra da secretaria e o fluxo dos processos.
Também foi abordada a Lei de Acesso à
Informação (LAI) e Portal da Transparên-
cia. Estiveram presentes, na ocasião, Pedro
Gabril, vice-presidente do CRCRS e pre-
sidente do Conselho Consultivo do OSPOA; Celso Dias, voluntário do OSPOA; Carla Fátima da
Silva, coordenadora executiva do OSPOA; Silvio Zago, coordenador da área de transparência da
prefeitura de Porto Alegre; Raquel da Silveira, gestora central da LAI; Cleide Lammel, auditora
interna da prefeitura; e Régis Hoffmann, administrador da SPG.

CRCRS e TCU

     Visita do presidente Antônio Palácios; do vice-pre-
sidente Técnico do CFC, Zulmir Breda; da vice-pre-
sidente do CRCRS, Ana Tércia Rodrigues; e do dire-
tor adjunto João Victor Oliveira, em 31 de outubro,
ao secretário de Controle Externo do Tribunal de Con-
tas da União, Dr; Guilherme Yadoya de Souza.



Representatividade

Relações Institucionais

Reforma Trabalhista em debate

     O presidente Antônio Palácios e os vice-presi-
dentes Ana Tércia Rodrigues e Celso Luft, partici-
param, em 31 de outubro, do debate público sobre
Reforma Trabalhista, promovido pelo Sescon-RS.
O evento foi realizado em duas partes. O primeiro
tópico proposto para discussão foi "Estrutura sin-
dical brasileira com a Reforma Trabalhista", com
o professor e cientista político, Fábio Ostermann,
e com o diretor da Fenacon, Sérgio Aprobato. De-
pois, foi a vez dos juízes Rodrigo Trindade e
Marlos Melek falarem sobre os aspectos judiciais
e práticos da reforma.

CRCRS e Sescon-RS debatem os desafios da Contabilidade e seu protagonismo no
desenvolvimento do País

     Em 1 de novembro, ocorreu o 3º Seminário Re-
gional de Contabilidade e Gestão dos Vales dos
Sinos, Caí e Paranhana, no Sincotecsinos - São
Leopoldo, promovido pelo Sescon-RS, com o
apoio do CRCRS. Os presidentes do CRCRS,
Antônio Palácios, e do Sescon-RS, Diogo
Chamun, participam de talk show sobre "Os desa-
fios da Contabilidade e seu protagonismo no de-
senvolvimento do País".



      Representatividade
    Relações Institucionais

CRCRS apoia o V Seminário de Auditoria e Contabilidade

Ocorreu na manhã de 21 de novembro, a realização do V Se-
minário de Auditoria e Contabilidade, no auditório do Sescon-
RS. Presidente Antônio Palácios participou da cerimônia de
abertura do evento, que se estende por todo o dia, com apre-
sentação de painéis abordando temas como: "Assuntos
Regulatórios da Atualidade", "Aplicação Prática do Novo re-
latório do Auditor", "Tendências da Era Digital", "Atualidades
das IFRS". O objetivo é replicar os principais assuntos levan-
tados na 7ª Conferência Brasileira em São Pau-
lo. O evento foi uma realização do Ibracon com
o apoio do CRCRS.

Comissão de Estudos de Responsabilidade Social fala sobre destinação de IR devido,
em Erechim

A Comissão de Estudos de Responsabilidade Soci-
al do CRCRS esteve em 21 de novembro, em
Erechim, para divulgar informações sobre
destinação ao Funcriança e fundos do idoso, a par-
tir do imposto de renda devido. No auditório da Fa-
culdade Anglicana de Erechim (FAE), a coordena-
dora da comissão, Silvia Grewe, ministrou palestra
para os acadêmicos sobre "Responsabilidade Social
dos Contadores". O auditor da Receita Federal de
Passo Fundo, Marlon Batista Moraes, também parti-
cipou do evento. Antecedendo a palestra na FAE,
Silvia Grewe participou de uma reunião com repre-
sentantes das secretarias municipais da Fazenda e da Cidadania de Erechim, em companhia do
contador José Carlos Mello, também integrante da comissão.



    Representatividade
       Relações Institucionais

Conselho participa da entrega do Prêmio de Responsabilidade Social 2017

    A entrega do Prêmio Responsabilidade Social (PRS) 2017
ocorreu na noite de 30 de novembro, no Teatro Dante Barone.
Na ocasião,  as integrantes da Comissão de Responsabilidade
Social do CRCRS, Silvia Grewe (coordenadora) e Simone
Imperatore, também presidente da Comissão Mista do Prê-
mio, fizeram a entrega do Troféu de Responsabilidade Social
na categoria Micro e Pequenas Empresas para Lenz Bergesch
Contabilidade, de Lajeado. A empresa foi representada por seu
diretor José Lenz.

CRCRS participa de assinatura de projetos beneficiados pela campanha Escolha o Destino

    Presidente Antônio Palácios participou,
na manhã de 4 de dezembro, da solenidade
de assinatura de 50 projetos beneficiados
pelo Fundo Estadual da Criança e do Ado-
lescente, a partir da Campanha "Escolha o
Destino", liderado pela secretária do De-
senvolvimento Social, Trabalho, Justiça e
dos Direitos Humanos, Maria Helena
Sartori. O CRCRS é apoiador da campa-
nha e, segundo Maria Helena, os profissio-
nais da contabilidade têm colaborado de
forma decisiva para o aumento das
destinações a projetos sociais, estimulan-
do os contribuintes a direcionarem parte do Imposto de Renda ao Funcriança e ao Fundo do Idoso.

Prefeitura de Gravataí atende solicitação do CRCRS e retifica edital de concurso público
para técnico em contabilidade

    Por solicitação do CRCRS, a Prefeitura Municipal de Gravataí retificou o edital do Concurso Públi-
co 01/2017, para técnicos em contabilidade, passando a exigir o registro profissional no Conselho.
Atendida a exigência, o concurso encontra-se em conformidade com as normas legais vigentes.



    Representatividade
       Relações Institucionais

     O CRCRS e representantes das profissões regulamentadas mobilizaram-se contra o projeto
que alterava a cobrança de ISSQN em Porto Alegre. O movimento surtiu resultado positivo. Na
votação de 11 de dezembro, a Câmara de Vereadores rejeitou o projeto que previa a cobrança de
2% sobre o faturamento. Atualmente, o ISSQN incide sobre o número de profissionais das orga-
nizações. O presidente Palácios, a vice-presidente Ana Tércia e líderes de entidades acompanha-
ram a votação da matéria que obteve 15 votos contrários, 13 favoráveis e uma abstenção.

Mobilização do CRCRS e representantes das profissões regulamentadas consegue rejeição
de projeto que alterava ISSQN

Mobilização 6 de dezembro

Mobilização 11 de dezembro

Presidente encerra sua gestão, entregando Relatório de Atividades e Balanço
Socioambiental aos parceiros e colaboradores do CRCRS

    O presidente Antônio Palácios, que encerrou seu mandato em 31 de dezembro, entregou a alguns
dos parceiros e colaboradores de sua gestão, o Relatório de Atividades - uma prestação de contas -
referente ao período de 2014 a 2017. Foram eles: o presidente da OCERGS - SESCOOP/RS, Vergilio
Frederico Perius; os vereadores João Carlos Nedel e Airto Ferronato; o presidente do Sescon-RS,
Diogo Chamun; o ouvidor do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE/RS), Cézar Miola; o
presidente do TCE/RS, Marco Peixoto; o presidente da Jucis/RS, Paulo Kopschina; o contador e
auditor-geral do Estado, Álvaro Fakredin, e a primeira-dama do RS e Secretária do Desenvolvimento
Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, Maria Helena Sartori;  o dep. estadual Adilson Troca; o
superintendente do Senar-RS, Gilmar Tietböhl, o responsável pela divisão de Gestão da Arrecada-
ção do Senar-RS, Saulo José Gomes, e o coordenador de Arrecadação, Álvaro de Carvalho.



Presidente da Jucis-RS, Paulo Kopschina

Contador e auditor-geral do Estado,
Álvaro Fakredin

Secretária do Desenvolvimento Social, Trabalho,
Justiça e Direitos Humanos e primeira-dama do
Estado, Maria Helena Sartori

Dep. estadual
Adilson Troca

Ouvidor do TCE-RS, Cézar Miola

Presidente do TCE-RS,
Marco Peixoto

Saulo José Gomes, responsável pela divisão de Gestão da
Arrecadação do Senar-RS; Antônio Palácios, presidente do
CRCRS Antônio Palácios;  Gilmar Tietböhl, superinten-
dente do Senar-RS; Ana Tércia Rodrigues, vice-presidente
do CRCRS; Álvaro de Carvalho, coordenador de Arreca-
dação; e João Victor Oliveira, diretor adjunto do CRCRS.

    Representatividade
       Relações Institucionais



Eventos

5º Encontro Estadual de Peritos Contábeis

     O 5º Encontro Estadual de Peritos
Contábeis  - Perspectivas de Mercado
para o Perito Contábil, realizado em 14
de julho, propôs a discussão de temas
como: oportunidades profissionais em
perícia judicial contábil, a importância
do perito e do assistente na visão do
juiz, a reforma na Justiça do Trabalho e
seus reflexos na perícia judicial e perí-
cia sob a ótica de quem faz, a uma
plateia de mais 120 pessoas.

Na abertura do evento, a
conselheira Grace Scherer
Gehling, na oportunidade repre-
sentando o CRCRS, salientou a
importância do perito no cenário
mundial e nacional.

Edi Cristiano Siqueira, coordenador da Comissão
de Estudos de Perícia Contábil, manifestou-se,
enfatizando o pioneirismo e a evolução do even-
to, que já se encontra na quinta edição.

O contador Paulo Cordeiro de Mello, pós-graduado em Avalia-
ções Periciais Contábeis, falou sobre as oportunidades profissi-
onais em perícia judicial contábil, abordando as perícias
simplificada, consensual e seus aspectos.

O Juiz da 8ª Vara Cível de
Porto Alegre, Paulo César
Filipon, expôs a importân-
cia do perito e do assistente
no novo CPC, procedimen-
tos para nomeação,
cadastramento, deveres e
poderes do perito.



Eventos

A Reforma na Justiça do Trabalho e seus Reflexos
na Perícia Judicial foi o tema tratado pelo Juiz do
Trabalho, Rodrigo Trindade de Souza, que apresen-
tou o histórico e justificativas da Reforma Traba-
lhista, pontos polêmicos dos contratos de emprego
precarizados, vínculo de emprego, salários, estru-
turas sindicais.

O painel sobre "O que é a Perícia sob a ótica
de quem faz" teve as participações dos peritos
contábeis José Antônio Py e Cleomar Antônio
Lima, que contaram como iniciaram na área,
os desafios e conquistas.

O evento, promovido pelo CRCRS, por meio da Comissão de Estudos de Perícia Contábil, ocorreu
em 14 de julho, no auditório do Sescon-RS, e teve transmissão on-line.



Eventos

Seminário de Assuntos de Organizações Contábeis e Contabilidade Gerencial

     A vice-presidente de Gestão, Ana Tércia,
no exercício da presidência, abriu o Semi-
nário de Assuntos de Organizações
Contábeis e Contabilidade Gerencial, que
aconteceu, em 19 de julho, no auditório do
Sescon-RS. Em sua manifestação, afirmou
que desafios exigem atualização constante,
por isso a importância de eventos como esse
seminário, que proporciona ampliar conhecimen-
tos, por meio do debate de temas atuais que estão
ou estarão presentes no dia a dia do profissional
da contabilidade.

Diante de um público de cerca de 120 pessoas, João Gutheil,
coordenador do grupo de usuários de Business Intelligence
da SUCESU-RS, iniciou o Seminário falando de business
intelligence.

Enterprise Resource Planning (ERP)" foi o tema do painel que os
integrantes da Comissão de Estudos de Contabilidade Gerencial,
Evanir Aguiar e Geovani Maciel, abordaram.



Eventos

O contador Luis Elemar Mielke ministrou palestra sobre a "Mode-
lagem e Gestão de Empresa Contábil".

Comissões de Estudos de Organizações Contábeis e
Contabilidade Gerencial

Vice-presidente de Gestão ministra palestra em Fórum
de Ética na ACI de Novo Hamburgo

     A vice-presidente de Gestão do CRCRS, Ana Tércia
Rodrigues, ministrou a palestra "Ética como fator de su-
cesso nos negócios",em 20 de julho, na Associação Co-
mercial e Industrial de Novo Hamburgo (ACI-NH). Na oca-
sião, houve também um debate sobre ética, com o diretor
de Relações Institucionais da ACI, Marco Aurélio Kirsch,
e com o vice-presidente Jurídico, José Luis Mossmann.

CRCRS apoia o V Seminário de Auditoria e Contabilidade

     Ocorreu na manhã de 21 de no-
vembro, a realização do V Seminá-
rio de Auditoria e Contabilidade, no
auditório do Sescon-RS. Presiden-
te Antônio Palácios participou da
cerimônia de abertura do evento,
que se estendeu por todo o dia, com
apresentação de painéis abordando temas como: "Assuntos
Regulatórios da Atualidade", "Aplicação Prática do Novo Rela-
tório do Auditor", "Tendênci-
as da Era Digital", "Atualida-
des das IFRS". O objetivo é
replicar os principais assuntos
levantados na 7ª Conferência
Brasileira em São Paulo. O
evento foi uma realização do
Ibracon, com o apoio do
CRCRS.



Eventos

Contabilidade e Cultura aportam no RS: Museu Itinerante da Contabilidade chega a
Porto Alegre

     Profissionais, estudantes, líderes de entidades
contábeis e autoridades formaram o numeroso públi-
co que participou, na noite de 24 de julho, da inaugura-
ção da Exposição do Museu Itinerante da Contabilida-
de, no 3º piso do Praia de Belas Shopping, em Porto
Alegre. O evento de lançamento contou com dois mo-
mentos especiais: o corte da fita inaugural, que deu
início à visitação da exposição intitulada Contabilida-
de - Um balanço da História, e o CineContábil

Abracicon, com a exibição do filme A Ima-
gem do Profissional da Contabilidade, que foi
antecedida pelo documentário sobre os 70 anos
de história do CRCRS. O Museu Itinerante
da Contabilidade permaneceu aberto à
visitação até 23 de agosto.

Pelotas recebe o curso sobre "Técnicas de Contabilização:
Lançamentos e seus

Reflexos nas DCASP"
     O curso, promovido pelo CRCRS em
parceria com o TCE-RS, sobre "Técnicas
de Contabilização: Lançamentos e seus
Reflexos nas DCASP", foi ministrado, em
28 de julho, em Pelotas, pelo contador
Aramis Ricardo Costa de Souza, integran-
te da Comissão de Estudos de Contabilida-
de Aplicada ao Setor Público.



Eventos

Empreendedorismo contábil - Museu Itinerante da Contabilidade

   Dentro da programação elaborada
para o Museu Itinerante da Contabi-
lidade, no dia 15 de agosto, foi a vez
do presidente da Fenacon, Mário
Berti, falar sobre empreendedorismo
contábil aos profissionais da conta-
bilidade, no GNC do shopping Praia
de Belas.

Auditoria - Museu Itinerante de Contabilidade

Profissionais da contabilidade e estudantes da área contábil na Univer-
sidade Católica de Pelotas (UCPEL) acompanharam, na tarde de 21

de agosto, a palestra sobre Auditoria, ministrada pelo presidente da Ibracon,
Idésio Coelho, na sede do CRCRS. O evento fez parte da programação do
Museu Itinerante de Contabilidade, que ficou no 3º piso do shopping Praia
de Belas, até o dia 23 de agosto.

Em 9 de agosto, o supervisor nacional do Sped e chefe da divisão
de escrituração digital da Receita Federal, Clóvis Belbute Peres,
falou sobre Sped Contábil, no GNC do Shopping Praia de Belas.

SPED Contábil e Perícia- Museu Itinerante da Contabilidade

Perícia também foi abordada, em 11 de agosto, pela conta-
dora Sandra Batista, conselheira do CFC, em mais um even-
to integrante da programação elaborada para o Museu
Itinerante da Contabilidade.



Eventos

Seminário Contabilidade do Setor Cooperativo atrai grande público

O Seminário Contabilidade do Setor Cooperativo reu-
niu cerca de 140 profissionais e estudantes de contabi-
lidade, no auditório Escoop da Faculdade de Tecnologia
do Cooperativismo, em Porto Alegre. O evento foi re-
alizado, em 18 de agosto, pelo CRCRS, por meio da
Comissão de Estudos de Contabilidade do Setor Coo-
perativo e com apoio do Sistema Ocergs-Sescoop/RS.

O contador José Máximo Daronco, também integrante
da Comissão de Estudos de Contabilidade do Setor Coo-
perativo, falou em nome do presidente do Sistema Ocergs-
Secoop/RS, Vergílio Persius, destacando a importância
do seminário para o debate dos principais temas da área
contábil no setor cooperativo.

O contador Aristeu Costa dos Santos, coordena-
dor da Comissão de Estudos do Setor Cooperati-
vo, deu início ao Seminário

O vice-presidente de Registro do CRCRS, Ricardo
Kerkhoff, representou o presidente Antônio Palácios.

Painel ICPC 14 - Cotas de cooperados em entidades coope-
rativas e instrumentos similares, com José Daronco e Dorly
Dickel, integrantes da Comissão de Estudos de Contabilida-
de do Setor Cooperativo e Paola Richter Londero, professo-
ra, doutoranda em Controladoria e Contabilidade.



Contador Ciro Weber, membro da Comissão de Estudos de
Contabilidade do Setor Cooperativo do CRCRS, fala sobre
Análise de Riscos X Qualidade da Informação Contábil.

Eventos

Aspectos Polêmicos da Tributação das Sociedades Cooperati-
vas foi o tema abordado pelo advogado Rafael Lima Marques.

EFD-Reinf, com a auditora-fiscal da Receita Federal,
Alexsandra Basso.

Última exibição do CineContábil

Na manhã do dia 21 de agosto, foi exibida a última
sessão do CineContábil Abracicon, com o filme "A Ima-
gem do Profissional da Contabilidade", no GNC Cine-
mas do Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre. A
sessão foi prestigiada por profissionais e estudantes da
área contábil de Gravataí, Canoas, Osório, Canguçu,
Pelotas e Capital.

Vice-presidente de Gestão do CRCRS ministra aula
magna no curso de

Ciências Contábeis da UCS

A vice-presidente de Gestão do CRCRS, Ana Tércia
Rodrigues, ministrou aula magna do curso de Ciências
Contábeis da Universidade de Caxias do Sul (UCS), no
campus de Bento Gonçalves, em 23 de agosto. O tema
foi: "Protagonismo Contábil - Liderando a Mudança".



Curso sobre Técnicas de Contabilização: lançamentos e seus
reflexos nas DCASP, em Caxias do Sul

    O curso foi ministrado, em Caxias do Sul, em 25 de agosto,
pelo contador Aramis Ricardo Costa de Souza, instrutor da Es-
cola Superior de Gestão e Controle Francisco Juruena do TCE-
RS e membro da Comissão de Estudos em Contabilidade Apli-
cada ao Setor Público do CRCRS.

Coordenadora da Comissão de Estudos de Responsabilidade Social fala sobre destinação
do IR em Casa da Famurs, na Expointer

    As contadoras Silvia Grewe, coordenadora da Comissão de
Estudos de Responsabilidade Social do CRCRS, e Lucia Elena
Da Motta Haas, Sescon-RS, participaram, no dia 29 de agosto,
da reunião do Conselho dos Secretários Municipais da Fazenda
e Finanças do RS, que ocorreu na Casa da Famurs, na Expointer.
Na ocasião, foi apresentado o potencial de destinação de impos-
to de renda dos municípios do Estado e orientado como buscar e
aplicar o recurso.

Integrante da Comissão de Estudos do Terceiro Setor ministra palestra para
diretores de escolas estaduais

     O contador Dalmir do Amaral Ferreira, integrante da Comis-
são de Estudos do Terceiro Setor do CRCRS, ministrou palestra
orientativa sobre a obtenção e manejo correto de informações
contábeis para o cumprimento da legislação do Terceiro Setor,
no dia 7 de agosto, na 7ª Coordenadoria Regional de Educação,
em Passo Fundo.

Academia de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul empossa conselheiro do CRCRS

     Em 11 de agosto, o conselheiro do CRCRS, profes-
sor Osmar Antônio Bonzanini, foi empossado como
membro da Academia de Ciências Contábeis do Rio
Grande do Sul, na cadeira 31, do patrono Frederico
Herrmann Júnior. A posse foi dada pelo presidente da
Academia, Eloi Dalla Vecchia, no Museu Itinerante da
Contabilidade, e contou com a presença de membros da
Academia.

Eventos



Eventos

Controle social na educação

    Os integrantes das Comissões de Estudos de Res-
ponsabilidade Social, Gerson Santos, e do Terceiro
Setor, Roberto Medeiros (coordenador), estiveram, em
29 de agosto, no Colégio Estadual Júlio de Castilhos
para tratar do projeto piloto sobre controle social na
educação. Com esse mesmo intuito, o contador Ger-
son Santos e Décio Neves, gerente da divisão de Fis-
calização do CRCRS, visitaram, na tarde de 30 de agos-
to, a Escola Municipal Prof. Anísio Teixeira.

Curso "Técnicas de Contabilização: lançamentos e seus reflexos nas DCASP" em
Frederico Westphalen

     O curso sobre “Técnicas de Contabilização: lançamentos e
seus reflexos nas DCASP”,  cujo objetivo é capacitar profissi-
onais da Contabilidade, em especial da área pública, foi reali-
zado, em Frederico Westphalen, durante o dia 29 de setembro.
A palestrante foi a contadora Sandra Regina Toledo dos San-
tos, integrante da Comissão de Estudos de Contabilidade Apli-
cada ao Setor Público do CRCRS.

Passo Fundo recebe o curso sobre Técnicas de Contabilização: lançamentos e seus reflexos
nas DCASP

     Em 20 de outubro, no Auditório da Faculdade de
Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
(Feac), da UPF, em Passo Fundo, foi realizada mais
uma edição do curso sobre Técnicas de
Contabilização: lançamentos e seus reflexos nas
DCASP, desta vez, ministrado pelo integrante da Co-
missão de Estudos de Contabilidade Aplicada ao Se-
tor Público, Aramis Ricardo de Souza. A iniciativa é
do CRCRS, em parceria com o TCE-RS.



CRCRS promove palestra alusiva ao Outubro Rosa

Eventos

     Dentro das atividades programadas pela Co-
missão de Estudos CRCRS Mulher, alusivas ao
Outubro Rosa, em 25 de outubro, foi realizada
palestra sobre "O Poder do Salto Alto: Descu-
bra a Força que Existe em Você", com a
terapeuta comportamental Samanta Schonardie,
no auditório do Edel Trade Center.

CRCRS capacita gestores dos Fundos da Criança e do Adolescente e dos Fundos do Idoso
para destinação do IR devido

     Um público de mais de 120 pes-
soas, entre prefeitos, gestores dos
Fundos da Criança e do Adolescen-
te e Fundos do Idoso, e representan-
tes da área fazendária de todo o Es-
tado, reuniu-se no dia 27 de outu-
bro, durante todo o dia, no auditó-
rio da Famurs, em Porto Alegre, para
participar do evento "A Destinação
do Imposto de Renda: importância,
legislação, transparência e
operacionalização".



Reforma Trabalhista e últimas novidades da implantação do eSocial são temas de palestra

Eventos

    O tema "Reforma Trabalhista e eSocial –
Últimas Novidades da Implantação" foi abor-
dado, em 8 de novembro, no auditório da As-
sociação Médica do Rio Grande do Sul
(AMRIGS), em Porto Alegre. A palestra foi
ministrada pelo advogado e especialista em
Direito do Trabalho e Previdenciário, Rogé-
rio Andrade Henriques.

Palestra sobre o potencial e a importância da destinação do Imposto de Renda é ministrada
em Porto Alegre

     A coordenadora da Comissão de Estudos de Responsabilidade
Social do CRCRS, Silvia Grewe, e o delegado regional do CRCRS
em Bento Gonçalves, Marcos Beltrami, falaram sobre o tema "O
Potencial e a Importância da Destinação do Imposto de Renda:
Case de sucesso", durante palestra ministrada, em 8 de novembro,
no auditório da Farsul, em Porto Alegre. O colaborador do projeto
Leãozinho do Bem, contador Marcos Fracalossi, enfatizou a ne-
cessidade do trabalho do contador, no sentido de informar e dar
segurança aos seus clientes para que destinem parte do Imposto de
Renda a programas sociais.



Curso sobre DCASP encerra o ano com apresentação em Porto Alegre

Eventos

    O curso "Técnicas de Contabilização:
lançamentos e seus reflexos nas DCASP",
uma parceria entre o TCE e o CRCRS, foi
apresentado, em 2017, em sete cidades do
Estado, encerrando o ano, em Porto Ale-
gre, em 12 de novembro, com o professor
Volnei Mauss, integrante da Comissão de
Estudos em Contabilidade Aplicada ao
Setor Público, ministrando o curso para
mais de 200 pessoas, no auditório do TCE.

Em três anos de parceria, o curso percor-
reu diversos municípios, atingindo um contingente de 1.800 pessoas, entre técnicos em contabili-
dade, contadores ligados às prefeituras, Câmaras de Vereadores e empresas públicas.

Encontro Geral de Delegados Regionais e de coordenadores de comissões de estudos

    O encontro contou com a presença de 84
delegados regionais e 12 coordenadores das
comissões de estudos do CRCRS, que, em
reunião com o presidente e os vice-presi-
dentes, em 30 de novembro, em Restinga
Seca, fizeram um balanço sobre as ativida-
des do ano.

CRCRS realiza o 2º Encontro dos Contadores
Públicos do RS

    No dia 6 de dezembro, o CRCRS reali-
zou, por meio da Comissão de Estudos de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o

2º Encontro dos Contadores Públicos do RS, que contou com a participação de mais de 150
pessoas, no auditório Romildo Bolzan, do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), em Porto
Alegre. O evento foi acompanhado, também, via internet, por cerca de duzentas pessoas.



Seminários de Assuntos Contábeis

Passo Fundo

     Diante de um público de
aproximadamente 150 pessoas,
entre profissionais e estudantes
da área contábil, teve início a so-
lenidade de abertura do Semi-
nário de Assuntos Contábeis de
Passo Fundo, realizado, em 7 de
julho, no auditório da Fcauldade
IMED. Após as manifestações
do delegado regional, Paulo Sal-
vador; do presidente do
Sindicontábil, Édson Salvador;
do diretor de Relações com o
Mercado da Faculdade IMED,
William Zanella; do vice-prefei-

to, João Pedro Nunes; e da vice-presidente de Gestão do CRCRS, Ana Tércia, presidente em
exercício, o contador Rogério Rokembach deu início à palestra sobre "A hora é agora: crise ou

oportunidade para as organizações contábeis?".



     Os temas abordados no Seminário de Assuntos Contábeis de Passo
Fundo foram: Contador de Alta Performance: Carreira, Ética e Negó-
cios, com Ana Tércia Rodrigues, vice-presidente de Gestão; O Conta-
dor na Era Pós-Sped e os Reflexos na Prática Contábil, com Mário
Karczeski, vice-presidente de Fiscalização, e Ricardo Kerkhoff, vice-
presidente de Registro; Simples Nacional para 2018 - Alterações da
Legislação, com Márcio Schuch Silveira, vice-presidente Técnico.

Seminários de Assuntos Contábeis

Responsabilidade Social

Antecedendo a solenidade de
abertura do seminário, a vice-
presidente de Gestão, Ana
Tércia, no exercício da presidên-
cia, e o vice-presidente de Rela-
ções Institucionais, Pedro Gabril,
acompanhados dos vice-presi-
dentes de Fiscalização, Mário
Karczeski, Técnico, Márcio
Schuch Silveira, de Desenvolvi-
mento Profissional, Magda
Wormann, de Registro, Ricardo

Kekhoff, e de Relações com os Profissionais, Celso Luft, expuseram às autoridades locais pre-
sentes na reunião, as ações de responsabilidade social praticadas pelo CRCRS, por meio do
Programa de Voluntariado da Classe Contábil.

Doações

Os 86 quilos de alimentos não perecíveis arrecadados em decorrência do Seminário de Assuntos
Contábeis de Passo Fundo foram encaminhados ao Sindicontábil, que irá direcionar a entidade
beneficente do município.

Passo Fundo



Seminários de Assuntos Contábeis

 São Leopoldo

     Com o auditório do Sindicato dos Con-
tadores e Técnicos em Contabilidade do Vale
dos Sinos (Sinconctecsinos) lotado de pro-
fissionais e estudantes da área contábil, o
presidente Antônio Palácios procedeu à aber-
tura do Seminário de Assuntos Contábeis de
São Leopoldo, em 21 de julho.

Manifestaram-se também, na solenidade de abertura do
Seminário, o delegado regional do CRCRS em São
Leopoldo, José Tadeu Jacoby; presidente do
Sincontecsinos, Sandoval dos Santos; secretário de Desen-
volvimento de São Leopoldo, represen-
tando o prefeito Ary Vanazi, Rodrigo
Castilho.

A vice-presidente de Gestão, Ana Tércia, ministrou a  palestra sobre "Con-
tador de alta performance: carreira, ética e negócios".

"Vai mudar quase tudo na prestação de serviços contábeis e você vai
adorar" foi o tema da palestra do contador Rogério Rokembach, inte-
grante do Comitê Administrador do Programa de Revisão Externa de
Qualidade.



Seminários de Assuntos Contábeis

O vice-presidente de Relações com os Pro-
fissionais do CRCRS, Celso Luft, partici-
pou de um painel, com a delegada da Re-
ceita Federal em Novo Hamburgo, Lilian
Trapp, e o auditor-fiscal da Receita Fede-
ral, Eduardo Correa, que enfatizou o cru-
zamento de informações fiscais, econômi-
cas e financeiras: responsabilidade do pro-
fissional da contabilidade.

A última palestra do Seminário de Assuntos Contábeis de São Leopoldo tratou
do passivo tributário do profissional da contabilidade e honorários, com o vice-
presidente de Fiscalização do CRCRS, Mário Karczeski.

Doações

Durante o Seminário de Assuntos Contábeis de São Leopoldo
foram arrecadados 94 kg de alimentos não perecíveis, destina-
dos à Associação Santa Rita de Cássia e à Fundação de Assis-
tência a Crianças e Adolescentes de São Leopoldo.

Responsabilidade Social

O presidente Palácios reuniu-se, no
Sincontecsinos, com representantes de
entidades de São Leopoldo e região
para falar sobre as ações de responsa-
bilidade social desenvolvidas pelo
CRCRS. Participaram também da reu-
nião os vice-presidentes de Gestão,
Ana Tércia, e de Relações com os Pro-
fissionais, Celso Luft. A reunião ante-
cedeu o início do seminário.

São Leopoldo



Seminários de Assuntos Contábeis

Bagé

Cerca de 250 pessoas prestigiaram a solenidade
de abertura do Seminário de Assuntos Contábeis
de Bagé e permaneceram atentas, acompanhando
a programação que se estendeu por todo o dia 18
de agosto. O evento ocorreu no Complexo Cultu-
ral do Museu Dom Diogo de Souza.

Manifestaram-se o delegado regional do CRCRS em
Bagé, Ézio Minotto Pereira; o presidente do Sindicato
dos Contabilistas de Bagé, Armando Rosa Marinho; o
presidente do CRCRS, Antônio Palácios; e o prefeito
municipal de Bagé, Divaldo Lara, que, na ocasião, pres-
tou uma homenagem aos 70 anos do CRCRS.

"Cruzamento de Informações Fiscais,
Econômicas e Financeiras: Respon-
sabilidade do Profissional da Conta-
bilidade", com Celso Luft, vice-pre-
sidente de Relações com os Profissi-
onais; Vladimir da Silva, delegado da
receita federal em Pelotas; e Clarissa
Curra, delegada da Receita Estadual
em Bagé.



Seminário de Assuntos Contábeis

Bagé

A vice-presidente de Gestão, Ana Tércia Rodrigues, palestrou sobre "Con-
tador de Alta Performance: Carreira, Ética e Negócios".

O contador Márcio Schuch Silveira, presidente Técnico do CRCRS,
falou sobre Simples Nacional - alterações na legislação para 2018.

eSocial: desafios e oportunidades, com Débora Raquel da Luz, empresária
contábil e coaching.

Doações
Durante o Seminário foram arrecadados 120 kg de alimentos não
perecíveis, que foram doados à Instituição Casa da Menina de Bagé.

O presidente Antônio Palácios expôs às autoridades do muni-
cípio de Bagé e região o Programa de Voluntariado da Classe
Contábil, seus subprojetos e a importante contribuição dos
profissionais da contabilidade nesse programa. Participam tam-
bém da reunião os vice-presidentes de Gestão, Ana Tércia
Rodrigues; Técnico, Márcio Schuch Silveira; e de Relações
com os Profissionais, Celso Luft.

Responsabilidade Social



Seminários de Assuntos Contábeis

 Bento Gonçalves

Em 4 de agosto, foi a vez de Bento Gonçalves receber o Semi-
nário de Assuntos Contábeis, promovido pelo CRCRS. O evento
reuniu mais de 180 pes-
soas presentes no Salão
Vittória, do Hotel
Dall'Onder Vittória.

Fiscalização Digital no Âmbito do ICMS foi o que abordaram o
vice-presidente de Registro do CRCRS, Ricardo Kerkhoff, e o
delegado da Receita Estadual em Caxias do Sul.

A vice-presidente de Gestão, Ana Tércia Rodrigues mi-
nistrou palestra sobre Contador de Alta Performance: Car-
reira, Ética e Negócios.

O contador Rogério Rokembach falou sobre "A Hora é Agora:
Crise ou Oportunidade para as Organizações Contábeis".

"Simples Nacional para 2018 - Alterações da Legislação", com a conta-
dora Deise Parisotto, instrutora de treinamentos na área fiscal.



Seminários de Assuntos Contábeis

Doações

Os 109 kg de alimentos não perecíveis arrecadados por oca-
sião do Seminário de Assuntos Contábeis de Bento Gonçal-
ves foram doados à instituição Abraçaí (Associação
Bentogonçalvense de Convivência e Apoio à Infância e à
Juventude), que mantém 250 crianças e adolescentes.

Bento Gonçalves

Responsabilidade social

Reunião coordenada pelo presi-
dente Palácios com representan-
tes de entidades e autoridades do
município de Bento Gonçalves.
Também estiveram presentes os
vice-presidentes de Gestão, Ana
Tércia; de Registro, Ricardo
Kerkhoff; e de Desenvolvimento
Profissional, Magda Wormann.



Seminário de Assuntos Contábeis

Santana do Livramento

     Profissionais e estudantes da área
contábil lotaram o auditório do Hotel
Jandaia, na abertura do Seminário de
Assuntos Contábeis, na manhã do dia
6 de outubro, em Santana do Livramen-
to. Durante todo o dia, o público de
cerca de 150 pessoas assistiu palestras
sobre “Contador de alta performance:
carreira, ética e negócios”, “Simples
Nacional”, “Reforma Trabalhista”, e
um painel que propõe a discussão em
torno do “Cruzamento de informações
fiscais, econômicas e financeiras: res-
ponsabilidade do profissional da con-
tabilidade" e "Aplicação da Reforma Trabalhista - principais alterações".



Seminários de Assuntos Contábeis

Santana do Livramento

Responsabilidade Social
Como de praxe, antecedendo a abertura oficial
dos seminários, o presidente Antônio Palácios
expôs as ações de responsabilidade social de-
senvolvidas pelo CRCRS, por meio do Progra-
ma de Voluntariado da Classe Contábil, espe-
cialmente no que se refere à criação de obser-
vatórios sociais e à destinação de parte do im-
posto de renda ao Funcriança e ao Fundo do
Idoso. Participaram da reunião, o delegado re-
gional do CRCRS em Santana do Livramento,
Valdeir Fernandes, autoridades da região e re-
presentantes de entidades.

Doação de alimentos

Os 85 kg de alimentos não perecíveis arrecadados no
Seminário de Assuntos Contábeis de Santana do Li-
vramento foram doados à Sociedade Internacional de
Auxílio aos Necessitados (SIAN) do município.



Santa Rosa

Seminários de Assuntos Contábeis

     Santa Rosa sediou, em 20 de outubro, o Seminário de Assuntos Contábeis, promovido pelo
CRCRS, que reuniu cerca de 130 pessoas, entre profissionais e estudantes da área contábil, no

Sindicato dos Técnicos em Contabilida-
de e Contadores do Grande Santa Rosa.
Na ocasião, foram abordados temas
como: cruzamento de informações e res-
ponsabilidade do profissional da conta-
bilidade; carreira, ética e negócios; fis-
calização e sistemática de funcionamen-
to; e Era Pós-Sped.



Santa Rosa

Seminários de Assuntos Contábeis

Responsabilidade Social

Com a presença de vice-presidentes, autorida-
des locais e representantes de entidades da re-
gião, o presidente Antônio Palácios expôs as
ações de responsabilidade social desenvolvidas
pelo Conselho, a partir do Programa de
Voluntariado da Classe Contábil, criado em 2008.

Doações

O CRCRS solicitou, aos participantes do Seminário, a do-
ação de alimentos não perecíveis. O presidente Palácios
entregou à presidente da Casa da Amizade, Roseli
Rodrigues, 113,5 kg de alimentos arrecadados no evento.

Santa Maria

    Diante de uma plateia de cerca de 200 pessoas, o pre-
sidente Antônio Palácios deu início ao Seminário de As-
suntos Contábeis de Santa Maria, realizado no Salão de
Atos da Unifra, em 17 de novembro. O evento propôs a
discussão de temas como: a importância da Contabilida-
de para a tomada de decisões nas empresas; Reforma Tra-
balhista; contador de alta performance: carreira, ética e
negócios; gestão emocional e humanização nas relações.



Seminários de Assuntos Contábeis

Santa Maria

Responsabilidade Social

Antecedendo o Seminário de Assuntos Contábeis
de Santa Maria, o presidente Palácios coordenou
reunião com autoridades locais, representantes de
entidades, empresários e profissionais da contabi-
lidade sobre as ações de responsabilidade social de-
senvolvidas pelo CRCRS - Programa de
Voluntariado da Classe Contábil. Palácios salien-
tou, dentre os subprojetos que compõe o PVCC, a
destinação de parte do imposto de renda ao
Funcriança e ao Fundo do Idoso, além dos obser-
vatórios sociais.

Doações

A doação de um quilo de alimento não perecível por
parte dos profissionais e estudantes da área contábil
que participaram do Seminário de Assuntos
Contábeis de Santa Maria possibilitou a arrecadação
de mais de 80 kg de alimentos não perecíveis, que
foram doados para  a Casa Maria, instituição que
abriga e ajuda pessoas que estão em tratamento con-
tra o câncer.



Seminários de Assuntos Contábeis

Osório

    O município de Osório sediou o último Seminário de Assuntos Contábeis deste ano. O evento
ocorreu, em 6 de dezembro, na Facos e propôs a discussão de temas como: Simples Nacional para
2018, crise ou oportunidade para as organizações contábeis, cruzamento de informações fiscais,
econômicas e financeiras: responsabilidade do profissional da contabilidade, aplicação da Refor-
ma Trabalhista, a uma plateia formada por cerca de 100 pessoas, entre profissionais e estudantes
da área contábil.

Durante a cerimônia de abertura do Seminário, o vereador Roger
Caputi entregou ao vice-presidente, Celso Luft, placa alusiva ao
70 anos de criação do Conselho, decorrente da homenagem pres-
tada pela Câmara de Vereadores de Osório, em junho.



Seminários de Assuntos Contábeis

Osório

Responsabilidade Social

Os vice-presidentes Celso Luft e Márcio Schuch Silveira apresentaram às autoridades locais e
representantes das entidades da região, as ações de responsabilidade social praticadas pelo CRCRS,
por meio do Programa de Voluntariado da Classe Contábil, com ênfase em dois subprojetos:
Funcriança e Observatório Social. Essa exposição de ações visa incentivar a comunidade a contri-
buir com a sociedade, destinando parte do Imposto de Renda devido a instituições cadastradas no
Fundo e a participar de mecanismos de controle social, como os observatórios sociais.

Doações

Durante o Seminário de Assuntos Contábeis de Osório
foram arrecadados 42 kg de alimentos não perecíveis, des-
tinados ao Hospital São Vicente de Paula.



2º Encontro Regional de Delegados

    Em 6 de julho, o CRCRS realizou o 2º Encontro Regional de Delegados, na sede do Sindicato dos
Técnicos em Contabilidade e  Contadores de Passo Fundo.  Na oportu-
nidade, o vice-presidente de Relações com os Profissionais, Celso Luft,
deu posse a nova delegada de Cerro Largo, Helena Schoffen, e apresen-
tou aos demais os delegados recentemente empossados de Farroupilha,
Diego Sebben, e de Três Passos, Galvan Steffens.

     O consultor Rômulo Tevah falou sobre
"O contador e seus clientes: comunicação,
expectativas e entregas" aos 50 delegados
presentes ao encontro.

Participaram do 2º Encontro Regional de
Delegados, os delegados regionais de Bento Gonçalves, Campo Bom,
Carazinho, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Cerro Largo, Cruz Alta, Dois
Irmãos, Encantado, Erechim, Espumoso, Estrela, Farroupilha, Frederico
Westphalen, Garibaldi, Getúlio Vargas, Guaporé, Horizontina, Ibirubá, Ijuí,

Iraí, Júlio de Castilhos, Lagoa Vermelha, Lajea-
do, Marau, Não Me Toque, Nova Petrópolis,
Nova Prata, Palmeira das Missões, Panambi, Pas-
so Fundo, Sananduva, Santa Cruz do Sul, Santa
Rosa, Santo Ângelo, Santo Augusto, São Luiz
Gonzaga, São Marcos, Sarandi, Sobradinho,
Soledade, Tapejara, Tapera, Teutônia, Sapucaia
do Sul, Três Passos, Vacaria, Venâncio Aires,
Veranópolis e Rio Grande.

Na ocasião, os vice-presidentes Técnico, Márcio
Schuch Silveira; de Fiscalização, Mário Karczeski;
de Gestão, Ana Tércia; de Desenvolvimento Profis-
sional, Magda Wormann; de Relações Institucionais,
Pedro Gabril; de Relações com os Profissionais, Cel-
so Luft; Controle Interno, Paulo Comazzetto; e de
Registro, Ricardo Kerkhoff, puderam conversar so-
bre temas levantados pelos delegados, dirimir dúvi-
das e expôr opiniões.



Delegacias Regionais

Delegacias de Gramado e Canela recebem a visita da vice-presidente de
Desenvolvimento Profissional do CRCRS

     As delegacias regionais de Gramado e Canela reali-
zaram, em conjunto, em 4 de julho, um café da manhã,
na Associação dos Contabilistas da Região das
Hortênsias,  que contou com a presença da vice-presi-
dente de Desenvolvimento Profissional do CRCRS,
Magda Regina Wormann. O objetivo do encontro foi
aproximar o Conselho dos profissionais do interior do
Estado, em uma oportunidade em que pudessem con-
versar a respeito das demandas da classe contábil da re-
gião. Na oportunidade, também foi entregue a carteira de identi-
dade profissional à contadora Vanessa Kenoblau.

Profissionais da Contabilidade de Gravataí
debatem Junta Digital e Redesim

     O secretário-geral da Jucis-RS, Cleverton
Signor, participou, em 16 de agosto, de reunião -
almoço, na Associação dos Contabilistas de
Gravataí, quando falou sobre Junta Digital.  Os re-
presentantes da Receita Federal do Brasil no Esta-
do, Benito Papini Júnior, chefe da equipe de Ca-
dastro da Divisão de Interação com o Cidadão, e o
delegado Mauro Ribeiro responderam aos
questionamentos sobre a RedeSim, juntamente com

representantes do Sebrae. O evento teve a parceria da delegacia regional do CRCRS de Gravataí, por
intermédio da delegada Sandra Baumgartner.

Vice-presidente de Controle Interno visita delegacias de Júlio de Castilhos e Tupanciretã

     Em 2 de agosto, o vice-presidente de Controle
Interno do CRCRS, Paulo Comazzetto, visitou as
delegacias de Júlio de Castilhos e Tupanciretã.



Delegacias Regionais

Delegacia Regional de Panambi realiza palestras sobre Educação Financeira em
escolas municipais

     A Secretaria da Educação e Cultura de Panambi, promoveu,
no mês de agosto, palestras voltadas à Educação Financeira
para  alunos do 8º  e 9º anos, nas escolas municipais Costa e
Silva, 21 de Abril e Conrado Doeth. As palestras foram realiza-
das pelo delegado regional do CRCRS de Panambi, Getson
Dhein, com base na "Cartilha Orçamento Familiar - Finanças
organizadas, sonhos realizados", elaborada pelo CRCRS.

Educação Fiscal

     A coordenadora da Comissão de Estudos de Responsa-
bilidade Social do CRCRS, Silvia Grewe, e o contador
Edemar Roque Castaman, também integrante da comissão,
acompanharam os alunos do 2º ano do ensino médio do
Colégio Monteiro Lobato até a Sefaz para assistirem uma
explanação do grupo de Educação Fiscal Estadual sobre o
tema. Participaram do painel os contadores Silvia Grewe e
Edemar Castaman.

Cruzamento de informações foi tema de palestra em
Panambi

     Cruzamento de Informações fiscais, econômicas e finan-
ceiras na visão do fisco foi tema da palestra que o vice-presi-
dente de Relações com os Profissionais, Celso Luft, proferiu,
em 25 de setembro, na ACI de Panambi. O evento contou
com o apoio da Delegacia Regional do CRCRS de Panambi.

Delegacia de Cachoeira do Sul recebe palestra sobre Reforma Trabalhista –
Principais Mudanças

     Uma plateia com mais de 60 profissionais e estudantes de
contabilidade da região de Cachoeira do Sul participou, em 8 de
novembro, da palestra "Reforma Trabalhista - Principais Mu-
danças", ministrada pelo bacharel em Administração de Empre-
sas e professor do curso de extensão CLT/RH da Lefisc, Nilson
Coelho.



Delegacias Regionais

Delegado regional do CRCRS em Santana do Livramento participa de evento na Urcamp

     No dia 7 de novembro, o delegado regional
do CRCRS em Santana do Livramento, Valdeir
Elguy Fernandes, esteve presente da 3º Feira
das Profissões da Universidade da Região da
Campanha (Urcamp), que ocorreu durante todo
o dia no município.

Reforma Trabalhista é debatida em Jaguarão

     As principais mudanças da Reforma Trabalhista foram tema
de palestra ministrada, em Jaguarão, em 7 de novembro, pelo
bacharel em Administração de Empresas e graduado em Ges-
tão Pública, Nilson Lopes Coelho.

Novembro azul é lembrado em Gravataí

     Foi realizada em 13 de novembro, em Gravataí, no
Sindilojas da região, a palestra "Cuidar da saúde também é
coisa de homem", com os médicos Marcelo Leone e
Alessandro Lindner, além da participação do Corpo de Bom-
beiros do município. O evento, que contou com a presença
de mais de 200 pessoas, faz parte da Campanha Novembro
Azul, mês da prevenção ao câncer de próstata. O debate foi
realizado pela Comissão Sindimulher e contou com o apoio
do CRCRS. A delegada regional de Gravataí, Sandra
Baumgartner, esteve presente no evento.



     Na manhã de 26 de setembro, foi apresenta-
do o relatório quadrimestral (maio a agosto) do
Observatório Social de Porto Alegre, na Câmara
de Vereadores. O presidente do Conselho Con-
sultivo do Observatório Social de Porto Alegre
(Ospoa) e vice-presidente do CRCRS Pedro
Gabril Kenne da Silva, e o vice-presidente de
Controle Social e Metodologia do Ospoa, Dionísio
da Silva, apontaram uma economia potencial gera-
da pela participação social de mais de R$
16.000.000,00, nos últimos quatro meses. Do total
de 56 licitações analisadas, 25 tiveram interação com

a prefeitura. O Observatório Social faz parte do Programa de Voluntariado da Classe Contábil.

Observatório Social de Porto Alegre presta contas

Vice-presidente de Relações Institucionais do CRCRS ministra palestra de sensibilização
para criação do Observatório Social em Alvorada

     O vice-presidente de Relações Institucionais do
CRCRS e vice-presidente do Observatório Social
do Brasil, Pedro Gabril, ministrou, na noite de 28
de setembro, em Alvorada, palestra de
sensibilização para a criação do Observatório So-
cial no município. No encontro, estiveram presen-
tes o delegado regional de Alvorada, Mauricio
Farias Cardoso, representantes do Poder Público
da cidade, profissionais da contabilidade e repre-
sentantes da comunidade.

6º Encontro dos Observatórios Sociais do RS
      O presidente do CRCRS e do Observatório Social de Porto Alegre, Antônio
Palácios, participou nos dias 23 e 24 de outubro, do 6º Encontro dos Observató-
rios Sociais do Rio Grande do Sul, que ocorreu em Bento Gonçalves. Na oca-
sião, o vice-presidente de Relações Institucionais do CRCRS e vice-presidente
do Observatório Social do Brasil, Pedro Gabril, mediou o painel: "Atuação jun-
to aos Conselhos Municipais - importância,
diagnóstico e plano de trabalho", que foi mi-
nistrado pelo auditor da Controladoria-Ge-
ral da União do Rio Grande do Sul, Jerri Co-
elho. A coordenadora da Comissão de Estu-
dos de Responsabilidade Social do CRCRS
e conselheira do Observatório Social do Bra-
sil, Silvia Grewe, foi responsável pela apre-
sentação da palestra: "Mapa da educação dos
municípios do RS", com o executivo do Observatório Social de Lajeado, Adriano Strassburguer.

Observatórios Sociais



Observatórios Sociais

    A diretoria do Observatório Social de
Farroupilha foi homologada oficialmente
durante a Assembleia de Constituição do
Observatório, que ocorreu no dia 4 de de-
zembro, no auditório da UCS Campus
Farroupilha. O ato foi prestigiado pelo vice-
presidente de Relações Institucionais do
CRCRS e vice-presidente do Observatório
Social do Brasil, Pedro Gabril Kenne da Sil-
va, além dos presidentes dos Observatórios
Sociais de outras cidades.

A diretoria do Observatório Social de Farroupilha ficou assim composta:

Conselho de Administração - Presidente: Carlos Alberto Paese

Vice-presidente para assuntos administrativos financeiros: Plínio Balbinot

Vice-presidente para assuntos institucionais e de alianças: Maurício Bianchi

Vice-presidente para assuntos de produtos e metodologia: Paulo Azelar Schneider

Vice-presidente para assuntos de controle social: Regina Célia Ducatti

CONSELHO FISCAL (Titulares): Jorge Carlos Varella, Roberto Biasio e Juliano Tofolo

SUPLENTES: Rodrigo Valentini, Roseli Cecíllia Casali e Gilberto Antônio Nienov

Diretoria do Observatório Social de
Farroupilha é homologada



XVI Convenção de Contabilidade do RS
XI Encontro Nacional da Mulher Contabilista

Delegado de Três Passos é empossado em Encontro Geral de Delegados e de coordenadores
de comissões de estudos, antecedendo a abertura oficial da XVI CCRS e XIENMC

     O Encontro Geral de Delegados e de coordenadores das Co-
missões de Estudos do CRCRS reuniu 102 delegados regionais
e os 12 coordenadores das comissões, na tarde do dia 13 de se-
tembro, no Serra Park, em Gramado, antecedendo a abertura
oficial da 16ª Convenção de Contabilidade do RS e 11º Encon-
tro Nacional da Mulher Contabilista. Na ocasião, o vice-presi-
dente de Relações com os Profissionais, Celso Luft, acompa-
nhado do presidente Antônio Palácios, deu posse ao novo dele-
gado de Três de Maio, Edelmar Eloi Barasuol.

     O encontro prosseguiu, nos dias 14 e 15, com pa-
lestras do ex-presidente do CRCRS, Rogério
Rokembach, e do vice-presidente Técnico do CFC,
Zulmir Breda.

     Oficinas, palestras, workshops temáticos e a Feira de Negócios e
Oportunidades tiveram início, na tarde do dia 13 de setembro. Palestras
técnicas movimentaram a tarde, que contou com a exibição do filme "A
Imagem do Profissional da Contabilidade", comentado pelos coordena-
dores das Comissões de Estudos de Acompanhamento da Área do Ensi-
no Superior, Marco Aurélio Barbosa, e do CRCRS Jovem, Juliano
Abadie. A presidente da Academia Brasileira de Contabilidade
(Abracicon), Maria Clara Cavalcante Bugarim, participou do debate.

Dia 13
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Solenidade de abertura

     No início da noite do dia 13 de setembro, o
público de mais de três mil pessoas assistiu a
um grandioso espetáculo, cuidadosamente, pre-
parado para a abertura do XI Encontro Nacio-
nal da Mulher Contabilista e XVI Convenção
de Contabilidade do RS, no Serra Park, em Gra-
mado. Já na chegada, o público foi recepcionado
pela Orquestra Sinfônica de Gramado, sob a
regência de Allan John Lino, que passeou por
diferentes estilos musicais, com um repertório
variado, empolgando a plateia.

Apresentação do folclore rio-grandense, com coreografias apre-
sentadas pela invernada adulta do Centro de Tradições Gaúchas
Tiarayú.



XVI Convenção de Contabilidade do RS
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     Ainda durante a cerimônia de abertura, foi
apresentado um vídeo com as retrospectivas do
Encontro Nacional da Mulher Contabilista e da
Convenção de Contabilidade do RS. Também se
destacaram as interpretações da cantora Shana
Müller para o Hino Nacional e, no encerramen-
to, o Hino Rio-Grandense, acompanhada por
Felipe Barreto, ao violão.

     Entrega do Mérito Contábil Contador Ivan Carlos
Gatti ao técnico em contabilidade Rubilar José
Bernardes, pela sua inestimável contribuição para a
classe contábil.
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      "Reforma Previdenciária - Você é contra ou a favor?" foi a
discussão proposta pelo membro da Comissão de Direito Pro-
cessual em Direito Previdenciário da OAB - Seccional Caxias
do Sul, Anderson de Tomasi Ribeiro, e pela vice-presidente de
Desenvolvimento Profissional e Institucional do CRCRN e
membro do painel de especialistas em riscos previdenciários
do Fiscal Affairs Department (FAD) do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), Liêda Amaral, com mediação do vice-presi-
dente Técnico do CRCRS, Márcio Schuch da Silveira.

Dia 14
Palestras e Painéis

     "Segurança Pública - Protegendo a Vida, o nosso maior
patrimônio", debatido pela tenente-coronel e vereadora de Por-
to Alegre, Comandante Nádia; o ex-secretário de Segurança do
Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame; e o juiz de Direito e
Diretor do Foro de Lajeado, Luis Antônio de Abreu Johnson,
com mediação da presidente do CRCRJ, Vitória Maria da Silva.

     O "Protagonismo Feminino no Ambiente Corporativo", com a abor-
dagem temática "Glass Ceiling - A desigualdade de gênero e o fenô-
meno do teto de vidro", com as participações da presidente da
Abracicon, Maria Clara Cavalcante Bugarim; o professor e membro
da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Adminis-
tração, Silvio Parodi Camilo; e a presidente da Federasul, Simone
Leite, com mediação de Márcia Alcazar, vice-presidente de Adminis-
tração e Finanças do Conselho Regional de Contabilidade do Estado
de São Paulo.

      "Disrupção Digital em Business - Li-
derando a revolução", foi abordado pela
escritora Martha Gabriel.
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 “Formação de Lideranças na Política da Classe”,
com a vice-presidente de Gestão, Ana Tércia Lopes
Rodrigues, o vice-presidente de Política Institucional
do CFC, Joaquim Bezerra Filho, e o presidente do
Sescon-SP, Márcio Shimomoto, mediado pelo co-
ordenador do Comitê Administrador do Programa
de Revisão Externa de Qualidade (CRE) do CFC,
Rogério Rokembach.

“Compartilhamento como Oportunidade de Negócios”, com
a diretora de Recursos Humanos para Brasil e América Latina
da EY, Elisa Carra, a diretora Nacional Executiva de Vendas
da Mary Kay, Leila Palombini, e a delegada regional do
CRCRS em Santa Maria e membro do G-Brasil, Simone
Zanon. A mediação foi da contadora Andréa Reolon, coorde-
nadora da Comissão de Estudos do CRCRS Mulher.

 “Mulher: Poder, Intuição e Transforma-
ção nas Organizações”, com a executiva
do Comitê de Diversidade e Inclusão da
Microsoft, Lisiane Lemos, a especialista
em Gestão Estratégica de Pessoas, Andréa
Saad, e o sócio e membro do Comitê de
Diversidade e Inclusão da KPMG, Rogé-
rio Andrade. Painel moderado por Silvia
Cavalcante, presidente do CRC-MT.

“Pacto pelo Brasil: mais Controle,
menos Corrupção", com o superin-
tendente da CGU/RS, Carlos
Alberto Rambo, Jerusa Viecili,
Procuradora da República do Mi-
nistério Público Federal, presiden-
te do Observatório Social do Bra-
sil, Ney Ribas. Painel moderado
pelo vice-presidente de Relações
Institucionais do CRCRS, Pedro
Gabril Kenne da Silva.



“Gestão de Riscos e Compliance nas Organizações”,
com Emerson Melo, sócio-diretor da KPMG. Palestra
moderada pelo conselheiro do CRCRS, Paulo Alaniz.

XVI Convenção de Contabilidade do RS
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“Aprendendo a lidar com as emoções”, com a monja
zen budista Coen Roshi. Palestra  moderada por Maria
Constança Carneiro Galvão, conselheira do CFC.

Dia 15

Painel “Reforma Tributária e Educação Fiscal – Re-
ceitas para um Brasil Melhor”, com o deputado fede-
ral pelo Paraná, Luiz Carlos Hauly, relator do projeto
de reforma tributária que tramita no Congresso Naci-
onal, o auditor-fiscal, especialista em educação fis-
cal e presidente da Associação Nacional dos Audito-
res-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco),
Kleber Cabral, o presidente do Sescon-RS, Diogo
Chamun. A mediação foi do vice-presidente de Fis-
calização do CRCRS, Mário Karczeski.

Painel “Empreendedorismo Social: O outro como ra-
zão de ser”, com a presidente da ONG Parceiros Vo-
luntários, Maria Helena Johannpeter, e a jornalista do
programa Profissão Repórter, da Rede Globo, Valéria
Almeida. Moderador, presidente da Fundação Brasi-
leira de Contabilidade, Juarez Domingues Carneiro.
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“Inovação: A criatividade na Era digital”, com o jornalis-
ta, diretor e apresentador de televisão, Marcelo Tas.

Talk show “Razão e Emoção – Dilemas Contemporâneos”,
apresentado pela jornalista Magda Beatriz, com a participa-
ção das escritoras Martha Medeiros e Cláudia Tajes, também
roteirista de novelas da Rede Globo.

“A Magia dos Grandes Negociadores”, com o professor e head de
estratégia profissional Carlos Alberto Júlio

“Parem de falar mal da rotina” é o título do monólogo
encenado pela poeta, jornalista, cantora e atriz Elisa
Lucinda.



XVI Convenção de Contabilidade do RS concede Certificado de Mérito a
trabalhos científicos e técnicos

XVI Convenção de Contabilidade do RS
XI Encontro Nacional da Mulher Contabilista

Dos 45 trabalhos inscritos, 36 foram selecionados
para os anais, desses, 15 foram apresentados, e seis
receberam o Certificado de Mérito da XVI Conven-
ção de Contabilidade do RS, concedido pela Acade-
mia de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul e
Comitê Científico. Entre os oito trabalhos técnicos
inscritos, sete foram selecionados e, desses, três fo-
ram destacados com o Certificado de Mérito da
ACCRGS e Comitê Técnico. O anúncio dos vence-
dores foi feito pela vice-presidente Ana Tércia
Rodrigues, durante a cerimônia de encerramento do
evento, no Serra Park, em Gramado.

Foram premiados os seguintes trabalhos científicos:

ÁREA TEMÁTICA 1 – CONTABILIDADE HARMONIZADA ÀS NORMAS INTERNACIONAIS
Título: Ativo Imobilizado em empresas do setor industrial listadas na BM&FBovespa: uma análise da divulgação,
segundo a NBC TG 27
Autoras: Roselaine Filipin; Cristiane Fátima da Rosa; e Maria Margarete Baccin Brizolla

ÁREA TEMÁTICA 3 – AUDITORIA E PERÍCIA
Título: Análise comparativa dos resultados das amostragens estatísitca e não estatística em trabalhos de auditoria em
estoques
Autores: Sandro Augusto Bittencourt Martins; Renata Lúcia Basso; Adriana Gabbi; e Patrícia Rodrigues dos Santos

ÁREA TEMÁTICA 4 – CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL E DO TERCEIRO SETOR
Título: A aderência da Lei de Acesso à Informação: um estudo dos municípios da microrregião de Passo Fundo-RS
Autoras: Sandra Regina Toledo dos Santos; e Dariele Nervo

ÁREA TEMÁTICA 6 – ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL
Título: Relatório de sustentabilidade da GRI e Demonstração do Valor Adicionado: um estudo comparativo da
distribuição de riqueza pelas empresas do segmento do novo mercado da BM&FBovespa, no ano de 2013
Autora: Gabriela Dias da Silva

ÁREA TEMÁTICA 7 – EDUCAÇÃO E PESQUISA EM CONTABILIDADE
Título: Autoeficácia e competências empreendedoras dos alunos de Contabilidade e sua relação com seus estilos
cognitivos
Autores: Suzete Antonieta Lizote; Miguel Angel Verdinelli; e José Carlos Terres

ÁREA TEMÁTICA 8 – CONTABILIDADE GERENCIAL
Título: O impacto da forma de remuneração dos executivos no desempenho das empresas brasileiras de capital
aberto
Autoras: Bianca Karoline Ahlert; João Zani



Os trabalhos técnicos que receberam o Certificado de Mérito foram:

Título: Holding como estratégia de planejamento sucessório e tributário em uma pequena empresa
familiar da cidade de Candelária-RS
Autores: Laércio Rogério Friedrich e Valira Fiúza de Oliveira

Título: Análise das demonstrações contábeis da empresa Cielo S/A
Autores: Diana de Souza; Jardel Antonio de Marco; Felipe El Hajjar Meneghel; e Gabriela Bertoletti
Johann

Título: Evidenciação e mensuração de ativos intangíveis em instituições financeiras: um estudo de
caso no Banrisul
Autoras: Diana de Souza; Josiane Frizon, Jenaine de Azevedo; e Gabriela Bertoletti Johann

Título: Evidenciação e mensuração de ativos intangíveis em instituições financeiras: um estudo de
caso no Banrisul
Autoras: Diana de Souza; Josiane Frizon, Jenaine de Azevedo; e Gabriela Bertoletti Johann

 Encerramento

XVI Convenção de Contabilidade do RS
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O presidente Antônio Palácios, em sua mani-
festação final,  falou da honra que significou para
o CRCRS ser protagonista dessa iniciativa iné-
dita de reunir o maior evento da classe contábil
gaúcha, a Convenção, e o segundo maior do
Brasil, o Encontro da Mulher. Palácios também
prestou homenagem às mulheres do Sistema
CFC/CRCs precursoras do Encontro Nacional
da Mulhe: Maria Constança Galvão, Vitória
Maria da Silva, Marta Arakaki, Diva
Gesualdi e Terezinha Falcão.



Agosto
Formandos do mês de agosto: Guilherme Ahlert, da Unisinos, de São Leopoldo; Gabriela Carina
Heemann, da Feevale, de Novo Hamburgo; Bruna Evaldt Magnus, do Centro Universitário de
Osório; Jéssica Cardoso Petrocelli, da Urcamp, de Alegrete; Leonel Dias Lutz, da UPF, de Passo
Fundo; Carolina Natalina Kochhann, da UCS, de São Sebastião do Caí; Morgani Lang, da URI,
de Cerro Largo; Éberton Pisniaki, da URI, de Frederico Westphalen; Marcos Felipe de Moura
Barbosa, da URI, de Santo Ângelo; Alexandra Koerbes, da UCS, de Bento Gonçalves; Eriele
Déia Petry, da Unisc, de Santa Cruz do Sul; Laurize Ecotem Machado, da Urcamp, de São Gabriel;
Samara Andriola Armiliato, da FSG, de Caxias do Sul; Elevize Fátima Gequelin, da UCS, de
Vacaria; Yvelise Piccinin, da UFSM, de Santa Maria; Tabata Cristiny Bitencourt Duarte, da Fadergs,
de Porto Alegre; Cristiani Dalla Vecchia Bueno Teixeira, da Unopar, de Uruguaiana; Luana Piriscila
de Borba Rodrigues da Rosa, da Faculdade Dom Alberto, de Porto Alegre; Tatielle Carolina
Marchesin de Castro, da Fapa, de Porto Alegre; Karine Rhoden da Veiga, da URI, de São Luiz
Gonzaga; e Rafael Zimmermann, da CNEC, de Gravataí.

Formaturas

   O CRCRS parabeniza os formandos em Ciências Contábeis, cumprimentando, especialmente,
os alunos-destaque. Como forma de valorizar a caminhada acadêmica, os representantes do
Conselho participam das cerimônias de colação de grau, em todo o Estado.

Julho
Receberam diplomas de Aluno-Destaque em julho: Caroline Luiza Vanz, da URI de Erechim;
Thaiany Karoline Klagenberg da Silva, PUCRS de Porto Alegre; Paloma Gautério Glaeser, Furg,
de Rio Grande; e Bianca Nieto Fernandes, do IPA, de Porto Alegre.

Thaiany Karoline Klagenberg da Silva
PUCRS - Porto Alegre

Paloma Glaeser
Furg - Rio Grande

Bianca Nieto Fernandes -
IPA - Porto Alegre



Formaturas

Guilherme Ahlert
Unisinos - São Leopoldo

Gabriela Carina Heemann
Feevale - Novo Hamburgo

Jéssica Cardoso Petrocelli
Urcamp - Alegrete

Carolina Natalina Kochhann
UCS - São Sebastião do Caí

Morgani Lang
URI - Cerro Largo

Éberton Pisniaki
URI - Frederico Westphalen

Marcos Felipe de Moura Barbosa
URI - Santo Ângelo

Alexandra Koerbes
UCS - Bento Gonçalves

Laurize Ecotem Machado
Urcamp - São Gabriel

Leonel Lutz
UPF - Passo Fundo

Samara Armiliato
FSG - Caxias do Sul



Formaturas

 Agosto

Yvelize Piccinin
UFSM - Santa Maria

Tabata Cristiny Duarte
Fadergs - Porto Alegre

Cristiani Dalla Vecchia Bueno Teixeira
Unopar - Uruguaiana

Setembro
Alunos-Destaque e formaturas: Jocemara Perozzo Pelizzari (UCS - Caxias do Sul); Aline Franco
da Silva (Cesuca - Cachoeirinha); Mariana Farina (UCS - Nova Prata); Manoela Santiane Olivei-
ra do Amaral Silveira (Uniritter - Porto Alegre); Edmar Carpes Júnior (Faculdade Estácio - Porto
Alegre); Lidiane Teresinha de Lima (Fema - Santa Rosa); Rafael Zimmermann (CNEC - Gravataí);
Adonai Zimmer Pettenon (Unijuí - Ijuí); Valesca Menezes de Souza (Faculdades São Judas Tadeu
- Porto Alegre).

Jocemara Perozzo Pelizzari
UCS - Caxias do Sul

Formandos CNEC - Gravataí



Formaturas

Setembro

Aline Franco da Silva - Cesuca - Cachoeirinha Mariana Farina - UCS - Nova Prata

Adonai Zimmer Pettenon
Unijuí - Ijuí

Lidiane Teresinha de Lima - Fema - Santa Rosa

Valesca Menezes de Souza -
Faculdades São Judas Tadeu - Porto Alegre



Outubro

Formaturas

Cerimônia de colação de grau em Ciências Contábeis na UFRGS,
tendo como Aluna-Destaque a acadêmica Eluize Di Domenico, que
recebeu o certificado das mãos da vice-presidente de Gestão, Ana
Tércia Lopes Rodrigues. Na ocasião, também esteve presente o pre-
sidente da 6ª Seção Regional do Ibracon, Marcelo Saweryn.

Novembro

A conselheira Laurise Pugues
representou o Conselho na
solenidade de formatura da
turma de Ciências Contábeis
da Faculdade São Francisco de
Assis, de Porto Alegre.



TV e  Rádio CRCRS Web: comunicação
e informação entre o CRCRS e o

profisssional da contabilidade

Em pauta no Contabilidade em Debate, com Luciano Biehl:

Contabilidade em Debate aborda as principais dúvi-
das dos profissionais,  com o técnico em contabilidade e
palestrante Sérgio da Porciuncula.

Sistemas ERP - Tecnologia, com Geovani
Quevedo Maciel e Evanir dos Santos, integran-
tes da Comissão de Estudos de Contabilidade
Gerencial do CRCRS.

Compliance Tributário, com o contador Paulo
Ricardo Alaniz, conselheiro do CRCRS e diretor
técnico do IBRACON (6ª Regional).

Disrupção Digital em Business, com o  vice-presi-
dente de Registro do CRCRS, Ricardo Kerkhoff, e o
especialista em marketing, Marcelo Tavares.



TV e  Rádio CRCRS Web: comunicação
e informação entre o CRCRS e o

profisssional da contabilidade

Em pauta no Contabilidade em Debate, com Luciano Biehl:

Gestão de risco e compliance nas organizações
contábeis, com os integrantes da Comissão de Estu-
dos de Organizações Contábeis do CRCRS, contado-
res Flávio Dondoni Jr. (coordenador) e Ana Mocelin
Queiroz

Desafios e Oportunidades do eSocial, com o vice-pre-
sidente de Relações com os Profissionais, Celso Luft, e
a contadora e coach no Instituto Brasileiro de Coach
Débora Raquel Pinheiro da Luz

Contabilidade do Setor Cooperativo, com os inte-
grantes da Comissão de Estudos de Contabilidade do
Setor Cooperativo do CRCRS, Aristeu Costa dos San-
tos (coordenador) e  Leonardo Dangel.

Reforma Trabalhista, com o empresário contábil Luciano
Biehl e apresentação de Neca Micheletto.



TV e  Rádio CRCRS Web: comunicação
e informação entre o CRCRS e o

profisssional da contabilidade

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Funcriança, com o delegado regional do
CRCRS em Bento Gonçalves, Marcos Beltrami.

Em pauta no Contabilidade em Debate, com Luciano Biehl:

Outubro Rosa - campanha de prevenção do câncer de
mama, com a conselheira e integrante da Comissão de Es-
tudos CRCRS Mulher, Cristiani Fonseca, e a psicóloga Vera
Breda.

Simples Nacional e suas atualizações para 2018, com
Márcio Schuch Silveira, vice-presidente Técnico do
CRCRS, e Juliano Abadie, coordenador da Comissão
de Estudos do CRCRS Jovem.

 Impacto da implantação do Sistema de Registro Mercan-
til (SRM) na JucisRS, com Cleverton Signor, secretário-ge-
ral da JucisRS.

Contabilidade no Terceiro Setor, com os integrantes
da Comissão de Estudos do Terceiro Setor, Roberto
Medeiros (coordenador) e Marcone Hahan de Souza.



TV e  Rádio CRCRS Web: comunicação
e informação entre o CRCRS e o

profisssional da contabilidade

Mês da Solidariedade Contábil e Destinação do Im-
posto de Renda, com a participação de Silvia Grewe,
coordenadora da Comissão de Estudos de Responsabili-
dade Social do CRCRS, e Geraldo Hugo Sander, presi-
dente da Spaan.

Em pauta no Contabilidade em Debate, com Luciano Biehl:

Balanço da Gestão, com presidente  Palácios

Na TV CRCRS, ficam disponibilizadas as palestras que são apresen-
tadas todas as quartas-feiras, com transmissão on-line.



Datas comemorativas

Câmaras de Vereadores homenageiam o CRCRS pela passagem dos seus 70 anos de criação

       Câmara Municipal de Ijuí

Câmara Municipal de Taquari

     A Câmara Municipal de Taquari prestou
homenagem ao CRCRS pela passagem dos
seus 70 anos de atividades, na noite de 17 de
julho. O conselheiro Rodrigo Kich represen-
tou o Conselho na ocasião. Também partici-
pou do evento, o delegado regional do Conse-
lho em Taquari, Valfreu Faleiro. A proposição
foi do vereador Vanius Viana Nogueira.

Câmara Municipal de Nova Prata

     Na noite de 17 de julho, a Câmara Muni-
cipal de Nova Prata prestou homenagem ao
Conselho Regional de Contabilidade do RS,
pela passagem dos seus 70 anos. Na ocasião,
receberam placas alusivas à data a vice-pre-
sidente de Desenvolvimento Profissional,
Magda Wormann, o delegado regional Rogé-
rio Dall'Agnol e a representante da Associa-
ção dos Contabilistas de Nova Prata e região
(Acont), Andréia Dall'Agnol. A iniciativa foi
do vereador Magnos Spagnol.

Por iniciativa dos vereadores Jeferson
Maturana Dalla Rosa e Marcos César
Barrichello, a Câmara Municipal de
Ijuí prestou homenagem ao CRCRS
pela passagem dos seus 70 anos, na
noite de 14 de agosto. Na ocasião, o
vice-presidente de Controle Interno,
Paulo Comazzetto, representou o
Conselho, em companhia do dele-
gado regional de Ijuí, André
Hoffmann, e do conselheiro David
Antonio dos Santos.



Datas comemorativas

Câmara Municipal de Igrejinha

Câmara Municipal de Caçapava do Sul

    Em 26 de setembro, o plenário da Câmara de Ve-
readores de Caçapava do Sul homenageou o CRCRS
pela passagem dos seus 70 anos de fundação. Parti-
ciparam da sessão, além do delegado regional do
conselho em Caçapava do Sul, Joelton Nunes dos
Santos, e do conselheiro do CRCRS João Hoerbe,
profissionais da área contábil do município e região
e representantes da comunidade. A iniciativa foi do
vereador Caio Casanova.

Na ocasião, Joelton entregou a carteira profissional aos contadores
Liane Dalmazo Chaves e Ivori Venturini de Oliveira.

Câmara Municipal de Taquara

    Por proposição do vereador Guido Mário Prass Filho, a Câmara Municipal de Taquara prestou
homenagem ao CRCRS, pela passagem dos 70 anos da entidade, na noite de 30 de outubro. Na
ocasião, a vice-presidente de Gestão, Ana Tércia Lopes Rodrigues, representou o Conselho na ses-
são especial, que contou com a presença de profissionais da contabilidade no município.

    A vice-presidente de Gestão, Ana Tércia
Lopes Rodrigues, representou o Conselho na ho-
menagem prestada, em 29 de setembro, pela
Câmara Municipal de Igrejinha, em alusão aos
70 anos do CRCRS. A proposição foi iniciativa
do vereador Juliano Müller de Oliveira.



Datas comemorativas

Câmara Municipal de Santa Cruz do Sul

    A Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul realizou, em
13 de novembro, homenagem em alusão aos 70 anos do
CRCRS. A proposta foi do vereador André Francisco Scheibler.
Na ocasião, estiveram presentes autoridades locais e profissio-
nais da Contabilidade. O diretor adjunto do CRCRS, João Victor
de Oliveira, também esteve presente à solenidade.

Desfile cívico de Erechim faz homenagem à Contabilidade e aos 70 anos do CRCRS

    O desfile cívico do município de Erechim teve uma atra-
ção diferente, no 7 de setembro deste ano: o curso de Téc-
nico em Contabilidade da Escola Estadual Haidee Tedesco
Reali apresentou um pouco da história sobre a profissão
contábil e dos 70 anos do Conselho Regional de Contabili-
dade do RS, com o tema A Evolução da Contabilidade.



Datas comemorativas

22 de setembro - Dia do Contador
Artigo do presidente Palácios no Jornal do Comércio destaca a data

Dia do Contador é lembrado com palestra sobre mercado do trabalho na
Faculdade Estácio de Sá

O conselheiro do CRCRS Evanir Aguiar dos San-
tos foi convidado a ministrar palestra aos alunos da
Faculdade Estácio de Sá, por ocasião do Dia do
Contador .

URI - Santigo comemora Dia do Contador com palestra sobre ética

Ética profissional foi o tema que a vice-pre-
sidente Ana Tércia Rodrigues propôs para
discussão, no último dia 26 de setembro, aos
alunos da URI - Santiago, por ocasião da
passagem do Dia do Contador, em 22 de
setembro.



CRCRS na mídia

O contador e mestre em
controladoria pela UFRGS
José Almir Rodrigues de
Mattos, que integra a Co-
missão de Estudos do Ter-
ceiro Setor do CRCRS, as-
sina artigo de opinião, no
Jornal da Contabilidade de
12/7, sobre "Governança e
os riscos na gestão do ter-
ceiro setor".

Rádio Livre

A vice-presidente de gestão, Ana Tércia, participou, em
24 de julho, do programa Rádio Livre, na Rádio Bandei-
rantes - 94.9, com apresentação do jornalista Diego
Casagrande.

Museu Itinerante da Contabilidade é notícia
no Jornal da Contabilidade



CRCRS na mídia

Presidente Palácios e vice-presidente Ana Tércia integram matéria sobre Dia do Contador,
no Jornal da Contabilidade

Artigo do conselheiro Paulo Alaniz no Jornal da Contabilidade - edição de 4 de outubro



CRCRS na mídia

Integrante da Comissão do Terceiro Setor tem artigo publicado no
Jornal da Contabilidade- edição de 11 de outubro

Presidente Palácios fala sobre eleição on-line do CRCRS, no Jornal do Comércio



CRCRS na mídia

Jornal da Contabilidade traz entrevista com vice-presidente Ana Tércia Rodrigues sobre
futura gestão do CRCRS



Publicações

 31ª edição da Revista do CRCRS - disponível em
www.crcrs.org.br - Comunicação - Revista do CRCRS.

    Confira também no site o Relatório de Atividades, com a pres-
tação de contas da gestão 2014-2017.

     O CRCRS lançou a cartilha Ambiente Contábil na Prática, com
orientações e subsídios aos profissionais da contabilidade que atuam
nos principais segmentos da profissão. O material contém depoimen-
tos em vídeo, acrescidos de textos e bibliografia para aprofundamento
dos conteúdos. Disponível em www.crcrs.org.br.



Publicações

Livro "Estruturação, Organização e Atuação dos Controles Internos Mu-
nicipais segundo a Norma Contábil", elaborado pela Comissão de Estu-
dos de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, disponível no site do
CRCRS para consulta e download.

Revista Técnica nº 164



 12 ª edição do Mês da Solidariedade Contábil

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

Informe Quantitativo

     Em prol das causas sociais, de 6 de novembro a 5 de dezembro, o CRCRS, as delegacias regio-
nais, voluntários do Programa de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC) e entidades da classe
contábil gaúcha se uniram para desenvolver ações de integração e melhoria na sociedade, durante o
Mês da Solidariedade Contábil. Nesta décima segunda edição, o objetivo 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. O CRCRS e as delegacias regionais, também arrecada-
ram alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas, roupas e artigos de higiene, que foram destinados
às entidades carentes e assistenciais de Porto Alegre e do interior do Estado. Doação de sangue
também foi incentivada.



Chapa 1 vence a eleição do Conselho Regional de Contabilidade do RS

    A chapa 1 venceu a eleição para a renovação de dois terços dos membros do plenário do Conse-
lho Regional de Contabilidade, que ocorreu nos dias 21 e 22 de novembro.  A votação encerrou-se
às 18h de quarta-feira (22/11). O pleito foi realizado exclusivamente pela internet. Os integrantes
da chapa vencedora terão mandato de 1º/1/2018 a 31/12/2021.

Eleição



Chapa 1

Titulares

CONTADORA ANA TÉRCIA LOPES RODRIGUES

CONTADORA ANE ELISA MOLLER DAPPER

CONTADOR CELSO LUFT

CONTADOR VILSON JOSÉ FACHIN

CONTADOR VINICIUS RHEINHEIMER DINÉL

CONTADOR RONALDO BICA CAMPOS

CONTADOR OSMAR ANTONIO BONZANINI

CONTADORA GRACE SCHERER GEHLING

CONTADOR LORÍ SITA FAGUNDES

CONTADORA ANABÉLI GALVAN PERERA

CONTADORA NÁDIA EMER GRASSELLI

CONTADOR MÁRIO KIST

CONTADORA ELAINE GÖRGEN STREHL

CONTADOR JULIANO BRAGATTO ABADIE

CONTADOR PAULO ROBERTO DA SILVA

CONTADOR ARAMIS RICARDO COSTA DE SOUZA

TÉCN. CONT. CRISTIANI FONSECA DE SOUZA

TÉCN. CONT. LUÍS FERNANDO FERREIRA DE AZAMBUJA

 Suplentes

CONTADORA EUSÉLIA PAVEGLIO VIEIRA

CONTADOR VINÍCIUS SCHNEIDER

CONTADORA ANDRÉIA ALTENHOFEN

CONTADOR JOSÉ INACIO BRESOLIN

CONTADOR MARIO ANTONIO KARCZESKI

CONTADOR MARCELO DE DEUS SAWERYN

CONTADOR MARCO AURÉLIO GOMES BARBOSA

CONTADORA REGINA SOUZA PEDRA

CONTADOR JOÃO LUIS LUCAS MARACCI

CONTADORA MAGDA REGINA WORMANN

CONTADORA SOLANGE DAROS DEÕN

CONTADOR JOSÉ ALMIR RODRIGUES DE MATTOS

CONTADOR ANDRÉ RICARDO BERGAMASCHI

CONTADOR TAIRO ROLIM FRACASSO

CONTADOR MARCOS FRACALOSSI

CONTADOR WANDERLEI JOSÉ GHILARDI

TÉCN. CONT. CÁRMEN ALVES TIGRE

TÉCN. CONT. CARLOS JERONIMO SODRÉ BILHERI


