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APRESENTAÇÃO

Colegas:

Assumimos a gestão do CRCRS em 2006, com o fi rme propósito de darmos nossa parcela de contribuição na trajetória evolutiva do Conselho 
Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, que sempre ocupou posição de destaque no cenário nacional, no âmbito do Sistema CFC/CRCs. 

Nossas pretensões foram ambiciosas, pois tínhamos a convicção de que os avanços e evoluções, de forma geral em todo o mundo, teriam proporções 
exponenciais, o que nos remeteria, necessariamente, a contextualizar o CRCRS frente a tais novas situações.

Nossas atividades estão registradas na página do CRCRS na internet, nos relatórios anuais elaborados para a Classe e para o Conselho Federal de 
Contabilidade, na prestação de contas que ocorrem a cada ano, numa demonstração inequívoca de total transparência de nossas ações. Todos os 
interessados podem, pois, ler detalhadamente os dados e informações referentes aos anos de 2006, 2007 e 2008.

Queremos aqui destacar pontos que consideramos mais relevantes nestes quatro anos de atividades, salientando que muitas delas foram pioneiras no 
âmbito do Sistema CFC/CRCs:

•     a elaboração do Balanço Social do CRCRS, dando total transparência dos dados da entidade;

•     a criação da Revista Eletrônica do CRCRS, como nova modalidade de proporcionar o necessário aprimoramento profi ssional;

•     realização de 102.340 diligências, tendo sido visitados todos os municípios de nosso Estado;

•     modernização em procedimentos relacionados ao registro, como a obtenção de alvarás para as organizações contábeis via on-line; a digitalização 
de documentos; o início ao registro eletrônico; o formulário para requerimento de registro e solicitação de carteira e a emissão de guias de paga-
mento pela internet; a Decore/DHP eletrônicas; a emissão de certidão de regularidade profi ssional;

•     a criação da Rádio e TV CRCRS, com o objetivo de ampliar a comunicação entre o Conselho e os profi ssionais da Contabilidade, democratizando, 
assim, a informação e permitindo uma maior abrangência do Programa de Educação Continuada;

•     a realização de de 6.631 eventos, que tiveram a presença de 206.183 profi ssionais da Contabilidade e estudantes da área contábil, com destaque 
à realização de duas Convenções, à implementação do sistema de inscrições nos eventos pela Internet, com a possibilidade de efetuar seu cancela-
mento e obter o certifi cado de participação, além da instituição dos eventos virtuais, por meio da TV CRCRS e da disponibilidade de aulas gravadas 
em DVD;

•     o incremento das atividades das Comissões de Estudos e Grupos de Trabalho;

•     a instituição do planejamento estratégico, com a defi nição de sua missão, visão, valores, políticas de relacionamento e diretrizes;

•     o redesenho para modernizar as rotinas e processos do Regional;

•     a criação do Centro de Memória Virtual do CRCRS, com o intuito de resgatar a história da entidade e da Contabilidade no RS;

•     a instituição de programas como o “Fala Colega”, “Fala Colaborador” e as reuniões com usuários do Centro de Cultura, visando a estreitar os 
laços que envolvem a direção da entidade, seu corpo funcional e seu público-alvo, ou seja, os profi ssionais da Contabilidade registrados;

•     a instituição da avaliação funcional, como forma de aferir as necessidades internas visando à melhoria dos serviços prestados;

•     a instituição do pregão eletrônico para os procedimentos de licitação;

•     incremento das atividades de interiorização por intermédio das Delegacias e Escritórios Regionais, com a realização de eventos de educação conti-
nuada e pelos convênios fi rmados com os Escritórios Regionais, para modernização dos equipamentos.

Para o cumprimento dos nossos objetivos, muito foi realizado. As páginas seguintes deste documento relatam os principais acontecimentos, que 
tiveram excelentes companheiros de trabalho, entre os quais destacamos o Conselho Federal de Contabilidade, na pessoa de sua presidente, Conta-
dora Maria Clara Cavalcante Bugarim, a Fundação Brasileira de Contabilidade, as entidades da Classe Contábil do RS, os fornecedores e parceiros e 
os colaboradores do CRCRS. Os esforços somados, sem dúvida, criaram mais oportunidades e resultaram em serviços mais qualifi cados, colocados à 
disposição em benefício de todos.

Finalizamos agradecendo, em nome dos Conselheiros, Delegados Regionais e integrantes das Comissões de Estudos e Grupos de Trabalho, pelo apoio 
recebido da Classe Contábil do RS e pela oportunidade que foi concedida a este grupo de Colegas, para que, a frente do Conselho Regional de Con-
tabilidade do Rio Grande do Sul, pudéssemos, em nome dos profi ssionais de nosso Estado, buscar a modernização dos procedimentos, a atualização 
técnica, a integração com as entidades, e especialmente, maior reconhecimento e valorização da sociedade para com a nossa Profi ssão.

Agradecemos, por fi m, o privilégio a nós oferecido, de podermos trabalhar em prol da nossa Classe, representando os Colegas que em nós
depositaram sua confi ança durante os quatro anos de mandato, dizendo que cada um de nós fez o seu melhor em nome do engrandecimento da
Profi ssão Contábil.

Muito obrigado!
Contador (com muito orgulho) Rogério Rokembach

Conselheiro Presidente do CRCRS
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Defender os interesses da Classe Contábil foi uma 
missão constante e um objetivo perseguido com afi nco 
pela gestão 2006/2009 do CRCRS. Permanente tam-
bém a vigilância sobre as prerrogativas do Contador 
e do Técnico em Contabilidade. A manifestação e a 
tomada de posição sobre assuntos ligados à sociedade 
brasileira também mereceu a atenção da Presidência 
do CRCRS, num verdadeiro chamamento à prática da 
cidadania.

Salienta-se, pois, os posicionamentos e ações de maior 
repercussão do Plenário do CRCRS, encaminhadas pelo 
Presidente Rogério Rokembach, ocorridas neste período:

CRCRS contesta antecipação de 
prazo para entrega da DIRF

Uma IN de 2006 previa a antecipação para a entrega 
da DIRF, de fi nal de fevereiro para o mês de janeiro. O 
sentimento de indignação dos profi ssionais da Conta-
bilidade pelo novo prazo, cuja antecipação não tinha 
uma justifi cativa viável, gerou a manifestação expressa 
à Receita Federal. Junto com ela somaram-se outras 
de entidades contábeis, que formaram eco, tendo sido 
reavaliado o novo prazo concedido.

Manifestação a autor de novela
A novela “Páginas da Vida” exibida pela Rede Globo 
em 2006, tinha um personagem que causou muita 
inquietude e indignação junto aos profi ssionais da 
Contabilidade. No seu perfi l aparecia transcrito no 
portal daquela rede de televisão, que se tratava de um 
homem com pouca instrução e nenhuma ambição. Mais 
adiante, o defi nia como contador. Este desrespeito ao 
profi ssional foi manifestado em carta aberta ao autor da 
novela, situando-o sobre as impropriedades que estava 
cometendo com seu personagem.

Agente Fiscal do Tesouro 
do Estado I

Em outubro de 2007, foi encaminhada à Secretaria da 
Fazenda do Estado uma reivindicação no sentido de 
que cargos de natureza contábil, como o de Agen-
te Fiscal do Tesouro do Estado, fossem preenchidos 

exclusivamente por contadores. O pedido incluiu que 
futuros concursos para provimento do cargo contem-
plem a habilitação no CRCRS como condição para seu 
preenchimento.

Agente Fiscal do Tesouro 
do Estado II

Em setembro de 2009, foi encaminhado um ofício à 
Governadora Yeda Crusius, apontando a ilegalidade 
presente no Edital nº 01-2009 – Concurso Público da 
Secretaria da Fazenda, para provimento do cargo de 
Agente Fiscal do Tesouro do Estado. Na missiva, foi sa-
lientado à Governadora que na síntese das atribuições 
para o cargo constam atividades voltadas à Contabili-
dade e que consubstanciam prerrogativa profi ssional 
de Contadores regularmente diplomados, nos termos 
do disposto pelo Decreto-Lei nº 9.295-46. Encerrou-se 
a missiva solicitando a adoção de providências, me-
diante a retifi cação dos termos do referido edital.

O ensino da Contabilidade
Várias instituições de ensino foram advertidas pelo 
CRCRS por estarem contratando profi ssionais de 
outras áreas para ministrarem disciplinas estritamente 
contábeis. O CRCRS defende que isso constitui um 
contrassenso, na medida em que abre as portas para 
que leigos, sem qualquer tipo de vivência ou experi-
ência profi ssional, passem a ministrar aulas a futuros 
profi ssionais da Contabilidade.

Propostas de emendas
constitucionais

O CRCRS agiu energicamente contra a proposta de 
emenda constitucional que propunha o aumento no nú-
mero de vereadores nas Câmaras Municipais, mediante 
manifestação enviada a todos os deputados federais. Foi 
classifi cada como injustifi cada a implantação desta pro-
posta, que geraria mais gastos, cujos recursos poderiam 
ser investidos em setores que estão bem mais necessita-
dos como a saúde, educação e segurança.

Da mesma forma, a proposta que visava à efetivação 
de servidores requisitados de outros órgãos há mais 

POSICIONAMENTOS E AÇÕES
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de três anos foi repudiada pelo CRCRS, na medida em 
que inexistia um demonstrativo sobre as repercussões 
orçamentárias e fi nanceiras, nas diversas esferas, no 
caso de sua aprovação. Para o CRCRS, ressaltava 
evidências que o objetivo era o de benefi ciar casuisti-
camente determinados servidores, no exclusivo aten-
dimento de interesses pessoais. Esse protesto também 
foi enviado aos deputados federais.

A Contabilidade e o Super Simples
A afi rmação de um diretor da Câmara de Diretores 
Lojistas (CDL) que haveria a diminuição de custos, in-
clusive com os de Contabilidade, dos empresários com 
a aprovação do Super Simples foi motivo de protesto 
pela presidência do CRCRS. Na correspondência en-
viada à CDL, foi lembrado que havia sido simplifi cado 
tão somente o procedimento fi scal, e que o trabalho 
do profi ssional contábil havia aumentado inclusive. 
Também afi rmou que a matéria deveria ser mais 
bem estudada por aqueles que quisessem emitir sua 
opinião, para que afi rmações equivocadas como essas 
praticadas não viessem a distorcer a realidade dos 
fatos e, por consequência, a opinião dos empresários.

Extinção de benefício fiscal
A extinção do Simples Gaúcho promoveu a incidên-
cia de ICMS sobre o faturamento em empresas que 
estavam isentas. Em vista disso e em nome da classe 
contábil do RS, o CRCRS enviou ofício à Governadora 
Yeda Crusius solicitando a edição de decreto sobre a 
matéria, nos termos permitidos pela Lei Complementar 
123-06, que mantivesse o benefício fi scal às microem-
presas e empresas de pequeno porte que se encon-
travam enquadradas, apontando o risco de perda de 
competitividade em relação aos demais Estados.

Plano de ajuste do Governo 
do Estado

O plano de ajuste fi scal encaminhado pelo executivo 
gaúcho, em 2007, para a Assembleia Legislativa, mo-
tivou a elaboração de uma pesquisa pelo CRCRS junto 
aos profi ssionais contábeis, para que manifestassem 
sua opinião sobre pontos como o desagrado com a 
proposta de elevação da carga tributária, de extinção 
de benefícios fi scais, que se refl etirá com a perda de 
competitividade, entre outros. A pesquisa foi encami-

nhada à Governadora Yeda Crusius, como suporte, de 
quem lida com o meio empreendedor e conhece suas 
difi culdades, para contrapor decisões simplistas que 
pretendiam ser praticadas, sem a revisão da forma 
de atuação do Fisco, do combate à inadimplência e 
cobrança de devedores.

CRCRS contesta reportagem 
do Bom Dia Brasil

No fi nal de abril de 2008, a Rede Globo exibiu repor-
tagem no telejornal Bom Dia Brasil sobre os últimos 
dias para a entrega das declarações de imposto de 
renda. Em vez de prestar esclarecimentos e orienta-
ções à população, de forma inadequada, imprópria 
e insidiosa retratou o trabalho desenvolvido pelos 
contadores. A matéria, cujo título era “Cuidado com os 
golpistas”, assim dizia: “Um alerta aos 5 milhões de 
atrasados: cuidado ao recorrer a um contador na hora 
de declarar o imposto de renda”. A falta de respeito 
e a posição unilateral da reportagem foi motivo de 
indignação e protesto, na medida que denegria a 
imagem do profi ssional sem a contrapartida do que 
comumente acontece, ou seja, o contador orientando e 
prevenindo corretamente o seu cliente.

Protesto com proposta de 
criação de novo imposto

A proposta de criação da “Contribuição Social para a 
Saúde” foi motivo de protesto, enviado aos deputados 
federais e senadores, pelo Presidente do CRCRS. Para 
Rokembach, “é inconcebível a ressurreição da CPMF, 
ou seja, a adoção de medida simplista para melhorar 
a arrecadação, quando não há nenhuma intenção de 
corte de gastos e de otimização da receita pública’’.

Criação de novos cargos no
Senado na mira do CRCRS

Atento aos interesses do cidadão brasileiro, o CRCRS 
manifestou-se amplamente contra a criação de novos 
cargos para os gabinetes dos senadores. A medida 
em nada benefi ciaria a sociedade brasileira, que teria 
de arcar com mais um ônus, além de proporcionar o 
ingresso sem concurso público, o que seria uma afron-
ta ao enorme contingente de trabalhadores, inclusive 
pela proposta de salário mensal.



6

C
R

C
R

S
 Re

la
tó

rio
 d

e 
At

iv
id

ad
es

6

C
R

C
R

Perícia contábil é privativa de contador – I
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em última instância, restabelecer multa aplicada pelo CRCRS a profi ssional 
de outra área que, não sendo contador, realizou perícia contábil. A prática fere o disposto no art. 26 do Decreto-
Lei nº 9.295-46, que defi ne que perícias judiciais e extrajudiciais na área contábil são privativas de contadores. Foi 
mais uma vitória do Conselho na defesa das prerrogativas dos profi ssionais da Contabilidade.

Perícia contábil é privativa de contador – II
O CRCRS, sempre atento à defesa das prerrogativas profi ssionais, insurgiu-se ante decisão judicial que havia des-
constituído autuação pela indevida realização de perícia judicial contábil, por profi ssional de outra área. Aprecian-
do o recurso interposto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu pela sua procedência, sob entendimento 
de que a perícia que envolve a análise de escrituração contábil e fi scal possui natureza estritamente contábil, nos 
termos do art. 25 do Decreto-Lei nº 9.295-46, devendo ser realizada por profi ssional contábil habilitado como 
contador junto ao órgão de classe.

Concurso público na UFSM
O concurso para provimento de cargo de “auditor” na Universidade Federal de Santa Maria foi alvo da ação pelo 
CRCRS, que entende que somente os candidatos devidamente inscritos no CRCRS, na categoria de contador, pode-
riam participar do certame. O mandado de segurança foi impetrado contra o Pró-Reitor de Recursos Humanos da 
UFSM, pelo que foi suspensa a realização do concurso.

Concursos públicos
O CRCRS se manteve vigilante nos editais de concursos públicos para provimento de cargos relacionados à área 
contábil. Nesse sentido, acionou judicialmente a Universidade Federal do Pampa (Unipampa), a Universidade Fede-
ral do Rio Grande e a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE), os quais, em edital de abertura 
de concurso público para o cargo de auditor, admitiram que profi ssionais de outras áreas se candidatassem ao 
cargo. O CRCRS sustenta o fundamento de que as atribuições da função de auditor são privativas de contador 
regularmente diplomado e inscrito perante o CRCRS, conforme dispõe a legislação disciplinadora da profi ssão, 
especialmente o Decreto-Lei nº 9.295-46.

Além disso, foi solicitado ao CFC que estude medidas cabíveis, visando a adequações na legislação para que 
fi quem inequívocas as prerrogativas contábeis no preenchimento de cargos, cujas atribuições sejam privativas da 
profi ssão contábil.
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FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL

Os Conselhos Regionais de Contabilidade são entidades cujo objetivo são, principalmente, o registro e a fi scali-
zação do exercício profi ssional. Na gestão 2006/2009, o CRCRS investiu seus recursos no cumprimento de suas 
funções institucionais, em especial da ação fi scalizadora sobre todo o Estado do Rio Grande do Sul.

Das ações desenvolvidas destacaram-se a fi scalização dos escritórios/organizações contábeis, visando a detectar 
possíveis leigos; os contratos de prestação de serviços; as DECOREs – Declarações Comprobatórias de Percepção 
de Rendimentos; as demonstrações contábeis; a escrituração contábil; os trabalhos de auditoria contábil e perícia 
contábil; as empresas não contábeis; os órgãos públicos, principalmente as Prefeituras Municipais e Câmaras de 
Vereadores, os Fóruns da Justiça Estadual e Federal, e Varas do Trabalho; o cumprimento do CEPC – Código de 
Ética Profi ssional do Contabilista; a observância das Normas Brasileiras de Contabilidade; os profi ssionais
suspensos ou com registro baixado ex offi cio; e as sociedades contábeis e escritórios individuais com registro 
baixado ex offi cio.

A Divisão de Fiscalização também se incumbiu do atendimento com prioridade de denúncias, de pesquisas em 
jornais, da verifi cação de publicações das demonstrações contábeis e pareceres de auditoria independente, do 
atendimento aos profi ssionais por telefone, pela Internet e pessoalmente, respondendo às consultas formuladas, e 
do plantão na Jucergs.

Na gestão 2006/2009, registraram-se os seguintes dados:

2006/2009
(até 30-09)

Diligências efetuadas 102.340
Processos instaurados 2.363
Processos julgados 2.424
Notifi cações lavradas 2.407
Municípios visitados 1.227

No julgamento dos processos de fi scalização, as decisões foram as seguintes:

2006/2009 (até 30-09)
Arquivamentos 1.001
Suspensões 119
Multas 1.427
Advertências reservadas 1.175
Censuras reservadas 273
Censuras públicas 25
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As atividades das Câmaras de Recursos, instituídas para a reapreciação dos processos em grau de recurso, tiveram 
as seguintes decisões:

2006/2009 (até 30-09)
Quantidade de processos 447
Processos arquivados 108
Manutenção das penalidades 339

Equipe da Fiscalização
A Divisão de Fiscalização contou com 1 Vice-Presidente de Fiscaliza-
ção, 1 Diretora Técnica, 1 Gerente, 2 Supervisores, 16 Fiscais, 1 Auxiliar 
Operacional, sendo utilizados 11 veículos, para o desenvolvimento das 
ações fi scalizatórias em todo o Estado do Rio Grande do Sul.

Metas
A meta da Divisão de Fiscalização para o período de 2006 a 2009 foi estipulada em 72.182 diligências, tendo sido 
atingido o total de 102.340 diligências, no período de janeiro de 2006 a setembro de 2009.

A Fiscalização do CRCRS recebeu a incumbência de visitar no referido quadriênio todos os escritórios contábeis do 
Rio Grande do Sul, tendo atingido 70%, até setembro de 2009. A fi scalização continua seu trabalho na busca da 
complementação dessa meta.

Outras ações relacionadas à fiscalização do exercício profissional

Convênio com o Ministério Público Estadual
O Termo de Cooperação entre o CRCRS e o Ministério Público objetivou a realização de ações conjuntas na investi-
gação de irregularidades praticadas em relação ao exercício profi ssional, especialmente as relacionadas à emissão 
da DECORE e à prestação de contas das campanhas eleitorais.
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Convênio com a Jucergs
O acordo fi rmado entre o CRCRS e a Junta Comercial 
do Estado do RS visou a dar cumprimento da atuação 
da fi scalização, assim como de proporcionar a orien-
tação técnica sobre os procedimentos apresentados 
para arquivamento, averbação e autenticação naquela 
entidade.

Convênio de Mútua Cooperação com o
Tribunal de Contas do Estado
Na gestão 2006/2009 foi mantida a parceria com o 
Tribunal de Contas, mediante o qual foi disponibilizado 
acesso às informações cadastrais, via internet, para 
verifi car a habilitação legal perante o CRCRS dos pro-
fi ssionais que fi rmam prestação de contas e demons-
trações contábeis encaminhadas pelos órgãos àquela 
Corte de Contas. O CRCRS informa as situações de 
irregularidades ou de ilegalidade praticadas contra o 
erário, no âmbito das entidades sujeitas à fi scalização 
do TCE/RS.

Treinamento e capacitação
Para que os fi scais estivessem sempre em condições 
ideais para realizarem suas atividades, foi criado o 
Programa de Treinamentos dos Fiscais, que previu a 
participação em cursos e palestras, bem como de rea-
lização mensal do Fórum Interno de Assuntos Técnicos, 
que visou a aprofundar os estudos e as análises sobre 
temas da legislação contábil.

Prisão de estelionatário
Em 2006, a ação conjunta da fi scalização do CRCRS e 
da Polícia Civil resultou na prisão de um homem que se 
passava por contador para solicitar empréstimo bancário.

Denúncias sobre irregularidades
Para facilitar o encaminhamento de denúncias prati-
cadas nas atividades contábeis, o CRCRS abriu novos 
espaços, seja mediante endereço eletrônico
(fi scalizacao@crcrs.org.br) ou pela internet, cujas infor-
mações encaminhadas passaram a se constituir
em fonte para investigações.

Carteiras falsifi cadas
Para pôr fi m a práticas ilegais na Contabilidade, o 
CRCRS encaminhou à Superintendência Regional da 
Polícia Federal representação sobre casos de carteiras 
de identidade profi ssional falsifi cadas.

Campanha para adequação de 
contratos sociais ao Código Civil e 
da escrituração contábil

A fi scalização atuou intensamente no alerta aos profi s-
sionais no sentido de adequação dos atos constituti-
vos das sociedades nos contratos. Paralelamente e de 
forma enfática, alertou que o profi ssional não poderia 
ser conivente com seu cliente, induzindo-o à dispensa 
da escrituração contábil.

Perícia contábil
O CRCRS efetuou um levantamento em todas as varas 
judiciais, cíveis e trabalhistas, para apurar a habilitação 
dos peritos-contadores nomeados. Realizou, em para-
lelo, ampla campanha no Judiciário gaúcho de eluci-
dação sobre as prerrogativas de contadores registrados 
em CRC.

Defesa da profi ssão contábil
A fi scalização atuou de forma incisiva diante de 
concursos públicos que, para provimento de cargos 
cujas atribuições são preponderantemente de natureza 
contábil, aceitassem outra diplomação que não a de 
Ciências Contábeis.

Denúncias de exercício ilegal 
são levadas ao MP
Em 2007, o CRCRS denunciou casos de exercício ilegal 
da profi ssão ao Ministério Público Estadual. A denún-
cia-crime foi apresentada diretamente pelo Presidente 
do CRCRS, Rogério Rokembach, ao Procurador-Geral 
de Justiça, Mauro Renner.
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FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA –
EDUCAÇÃO CONTINUADA

No quadriênio 2006/2009, especial atenção foi dada ao programa de Fiscalização Preventiva – Educação 
Continua da, cujo objetivo é a atualização e o aprimoramento dos profi ssionais da Contabilidade e, consequente-
mente, a redução das infrações no exercício de suas atividades.

Para obter êxito neste intento, o CRCRS desenvolveu diversas ações. As principais delas seguem descritas a seguir.

Educação Continuada: mais de 6 mil eventos promovidos
Para facilitar o acesso a informações sobre o dia a dia da profi ssão contábil, o 
CRCRS não mediu esforços na realização de cursos, palestras, mesas-redondas, 
seminários, tanto na Capital como no interior do Estado, atendendo a todas as 
regiões do Estado. Inclusive, no início de cada ano, cada Delegacia Regional 
informava os eventos de maior interesse na região, sendo que o seu planeja-
mento baseava-se na tabulação desses dados, visando a atender plenamente as 
expectativas de cada uma.

Nesses quatro anos, o CRCRS manteve sua posição de destaque no cenário 
nacional no desenvolvimento desta ação, cumprindo, pois, o compromisso as-
sumido pela atual gestão, o qual resultou diretamente em benefício da Classe 
Contábil gaúcha.

Investindo e acreditando na tecnologia também como meio de aprimo-
ramento profi ssional, o CRCRS inovou novamente mediante a realização de 
eventos virtuais, ou seja, palestras que passaram a ser divulgadas tanto pela TV 
CRCRS quanto pela Rádio CRCRS na internet, bem como com a possibilidade 
de os profi ssionais assistirem a cursos em DVD. Ainda, os cursos realizados na 
sede do CRCRS passaram a ser gravados e disponibilizados para assistência na 
data e horário desejado pelo profi ssional.

Em 2009, foi implantado um sistema de inscrições nos eventos promovidos pelo 
CRCRS. Nele também pode ser feito o cancelamento e obter o certifi cado/decla-
ração de participação.

Neste período, foram realizados 6.631 eventos, com 206.183 participantes, 
dados estes que contemplam o ano de 2009 até o mês de setembro.

Apresentações Participantes

Total 2006/2009 (até 30-09) 6.631 206.183

Nesses quatro anos, diversos eventos foram realizados,
dentre os quais sublinhamos:
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•     Receita Estadual e CRCRS: abordando o Simples 
Gaúcho;

•     Encontro de Contabilidade Pública;

•     Painel: Perícia Contábil na Justiça do Trabalho;

•     I Encontro Estadual de Estudantes de Ciências 
Contábeis do Rio Grande do Sul – Espaço Aberto 
– Fala Acadêmico;

•     VIII Encontro Estadual de Professores de Ciências 
Contábeis;

•     Refl exões sobre Contabilidade Governamental;

•     Receita Estadual e CRCRS: Nota Fiscal Eletrônica, 
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e 
Sintegra;

•     Refl exões sobre o Momento Atual da Perícia e 
suas Perspectivas;

•     4º Encontro do Estado do Rio Grande do Sul – A 
Mulher na Profi ssão Contábil;

•     Encontro Estadual dos Coordenadores dos Cursos 
de Ciências Contábeis do RS;

•     IX Encontro 
Estadual de 
Professores 
de Ciências 
Contábeis;
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•     II Encontro Estadual de Estudantes de Ciências 
Contábeis – Espaço Aberto – Fala Acadêmico;

•     5º Encontro do Estado do RS – A Mulher na Profi s-
são Contábil

•     I Seminário Novos Rumos das Empresas de Conta-
bilidade;

•     II Encontro Estadual dos Coordenadores dos Cur-
sos de Ciências Contábeis do RS;

•     6º Encontro do Estado do Rio Grande do Sul – A 
Mulher na Profi ssão Contábil;

•     Encontro de Professores do Curso de Ciências 
Contábeis do RS - 2009;

•     Seminário sobre Sped e Nota Fiscal Eletrônica;

•     II Seminário os Rumos das Empresas de
Contabilidade.

Parcerias e apoiadores
Durante o período 2006/2009, o CRCRS manteve par-
cerias com diversas entidades, com o intuito de somar 
esforços visando à melhoria dos serviços de fi scaliza-
ção preventiva: Fundação Brasileira de Contabilidade, 
Grupo Informare, Ibracon – 6ª Regional, Receita Es-
tadual, Sescon/RS, Domínio Sistemas, Atricon, Sebrae, 
Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, Notadez, Lefi sc, 
Federacon/RS, Receita Federal, Prefeitura Municipal 
de Santa Vitória do Palmar, Contém 1 g, Lorenzoni e 

Consultores Ltda., Safeweb, Prosoft, Directa Auditores, 
Geração Futuro Corretora de Valores, O Boticário, Data 
Cempro Informática, Instituto de Estudos Tributários, 
Grupo Gerdau, Sucesu-RS, Folhamatic, Tribeca Turismo, 
Mastermaq Softwares, Alliance Consultoria, Sispro, 
E-Taxug, Uni5.com, XP Educação, Acopergs, Dueto 
Tecnologia, ESPM, Powerself, Sescon Serra Gaúcha, 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Econômico e 
Social, Verbanet, Afi svec.

Também realizou parcerias com instituições de ensi-
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SEMINÁRIOS REGIONAIS

•    Lajeado, em 10-03-2006;

•    Porto Alegre, em 25-04-2006;

•    Taquara, em 12-05-2006;

•    Santa Maria, em 26-05-2006;

•    Ijuí, em 09-06-2006;

•    Pelotas, em 23-06-2006;

no, com a fi nalidade de 
facilitar o ingresso de 
Técnicos em Contabilida-
de nos cursos de Ciências 
Contábeis, bem como 
obter descontos nas 
mensalidades: Unisc, 
Faculdades São Judas Tadeu, 
Cesuca – Faculdade Inedi de Cachoeirinha, Centro Universitário 
La Salle – Unilasalle.

Seminários sobre Assuntos Contábeis e Encontros de Contabilidade
Os Seminários de Assuntos Contábeis e os Encontros de Contabilidade são eventos promovidos pelo CRCRS, com 
o apoio das entidades da Classe Contábil. Os assuntos que são abordados nesses eventos foram escolhidos pelos 
profi ssionais da localidade de sua realização.

No período 2006/2009, realizaram-se os seguintes Seminários e Encontros:

eu,
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•    Caxias do Sul, em 14-07-2006;

•   São Leopoldo, em 21-07-2006;

•    Santa Rosa, em 25-08-2006;

•    Uruguaiana, em 25-08-2006;
•    Santa Cruz do Sul, em 14 e 15-09-2006;

•    Erechim, em 20-10-2006;

•    Santana do Livramento, em 20-10-2006;

•    Novo Hamburgo, em 27-10-2006;

•    Panambi, em 10-11-2006;

, ;

g
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•    Passo Fundo, em 24-11-2006;

•    Rio Grande, em 08-12-2006;

•     realização de 4 Seminários simultâneos, em 16-05-
2008: Ijuí, Santa Cruz do Sul, São Leopoldo e
Teutônia;

•     realização de 4 Seminários simultâneos, em 19-06-
2008; Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas e
Santa Maria;

•     realização de 11 Seminários simultâneos, em 21-
11-2008, nas cidades de Bagé, Bento Gonçalves, 
Erechim, Frederico Westphalen, Novo Hamburgo, 
Panambi, Porto Alegre, Santa Rosa, Santana do 
Livramento, Taquara e Uruguaiana;

•     realização de 20 Seminários simultâneos, nos dias 
20 a 22-05-2009: Bento Gonçalves, Cachoeira do 
Sul, Carazinho, Caxias do Sul, Gravataí, Guaíba, 
Júlio de Castilhos, Lajeado, Montenegro, Novo 
Hamburgo, Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Cruz 
do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo, 
Santo Antônio da Patrulha, São Borja e São Luiz 
Gonzaga.
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•     Capão da Canoa, em 10-03-2006;

•    Carazinho, em 12-05-2006;

•    Canoas, em 12-05-2006;

•     Bento Gonçalves, em 23-06-2006;

•    Viamão, em 23-06-2006;

•     Cachoeira do Sul,
em 11-08-2006;

•    Bagé, em 11-08-2006;

•    Montenegro, em 1º-09-2006;

•     Santo Ângelo, em 06-10-2006;

•    Canela, em 20-10-2006;

•     Venâncio Aires, em 27-10-2006;

•     Júlio de Castilhos, em 10-11-2006;

•    Gravataí, em 24-11-2006;

•    Santiago, em 1º-12-2006;

•    Nova Prata, em 08-12-2006;

•     Santa Vitória do Palmar, em 19-01-2007;

•     Palmeira das Missões, em 13-04-2007;

•    Guaíba, em 11-05-2007;

•     Estância Velha, em 11-05-2007;

•     Caxias do Sul,
em 25-05-2007;

•    Santa Maria, em 25-05-2007;

•    Gramado, em 11-06-2007;

•    Pelotas, em 22-06-2007;

•    Rio Pardo, em 22-06-2007;

•    Ijuí, em 13-07-2007;

•    Vacaria, em 13-07-2007;

•    Taquara, em 27-07-2007;

•    Rio Grande, em 19-10-2007;

•    Panambi, em 09-11-2007;

•    Cruz Alta, em 24-10-2008.

ENCONTROS DE CONTABILIDADE



17

C
R

C
R

S
 Re

la
tó

rio
 d

e 
At

iv
id

ad
es

No mês de outubro de 2009, foram iniciados dois roteiros de palestras sobre os seguintes assuntos com o apoio da 
Empresa LEFISC:

- ROTINAS TRABALHISTAS, em 40 municípios do Estado.

- SPED CONTÁBIL E MEI, em todos municípios onde o CRCRS possui Delegacia Regional, ou seja, em 114 municípios.

XI Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul
Realizada pela Fundação Brasileira de Contabilidade – Escritório de Re-

presentação no Rio Grande do Sul, com 
a organização do Conselho Regional 
de Contabilidade do Rio Grande do 
Sul, nos dias 12 a 14 de setembro de 
2007, na Fundação Parque de Eventos 
e Desenvolvimento de Bento Gonçalves 
- FUNDAPARQUE, na cidade de Bento 
Gonçalves-RS, a XI Convenção de Con-
tabilidade do RS, contou com o apoio 
do Conselho Federal de Contabilidade e 
das Entidades da Classe Contábil do RS.

O evento, desenvolvido sob o lema geral: Lucratividade Responsável, teve 
1.681 inscrições, entre profi ssionais e estudantes dos cursos de Contabilidade 
de todo país, além dos palestrantes e convidados.

Na oportunidade foram realizadas 20 palestras, 08 painéis e apresentados 30 
trabalhos.

Todos os participantes, além do material do evento e do certifi cado, recebe-
ram um CD contendo todos os trabalhos apresentados na XI Convenção de 
Contabilidade e as publicações técnicas editadas pelo CRCRS.

O maior evento da classe contábil gaúcha recebeu o Selo Carbon Free, sendo, assim, o primeiro no âmbito dos 
CRCs a integrar-se ao movimento. Para neutralizar as fontes de emissão de gases de efeito estufa (GEE), decor-
rentes da realização do evento, foram plantadas 31 árvores em áreas de preservação permanente de mata ciliar, 
para compensar o equivalente a 4,81 toneladas de carbono que, segundo elaboração do inventário de GEE, foram 
emitidos durante a Convenção.

XII Convenção de Contabilidade 
do Rio Grande do Sul
Mais uma vez, o CRCRS e a Fundação Brasileira de Contabilidade encerraram 
mais um evento de grande porte, com a certeza de que todos os objetivos fo-
ram alcançados: promover a atualização, aprimoramento e integração da Classe 
Contábil, nesta edição com o lema Profi ssão Contábil: Ciência, Trabalho e Con-
vergência, em Bento Gonçalves, de 09 a 11 de setembro de 2009. Estiveram 
presentes 1.540 pessoas, entre profi ssionais e estudantes de Contabilidade que 
participaram da Convenção e tiveram a oportunidade de assistir a 15 palestras, 
11 painéis, 20 apresentações de trabalhos científi cos e 07 apresentações de 
trabalhos técnicos, os quais, sem dúvida, agregaram conhecimento e informação a 
todos que lá estiveram.
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Esta edição da Convenção igualmente recebeu o selo Carbon Free, já um com-
promisso ambiental do CRCRS assumido perante a sociedade, para compensar a 
emissão de gases em função do evento.

A Feira de Produtos e Serviços, com mais de 40 expositores, também foi uma 
atração especial do evento, proporcionando aos participantes o contato com diferentes serviços e 
tecnologias direcionadas à área contábil.

18° Congresso Brasileiro de Contabilidade
De 24 a 28 de agosto de 2008, em Gramado-RS, aconteceu o 18º Congresso Brasileiro de Contabili-
dade, uma realização do Conselho Federal de Contabilidade, para o qual o CRCRS concedeu amplo e 
irrestrito apoio em todas as etapas do evento.

Com as proporções que tomou esta edição do 18º CBC, superando todas as expectativas, tanto em 
número de congressistas – aproximadamente 6 mil – como em conteúdo programático, e com o prestígio de im-
portantes personalidades do cenário político regional e brasileiro, dentre eles, o secretário-executivo do Ministério 
da Fazenda, Nelson Machado; os ministros do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes e Benjamin Zymler; 

a governadora do RS, Yeda Crusius; o senador Sér-
gio Zambiasi; o deputado federal Cláudio Vignatti; o 
prefeito de Gramado, Pedro Henrique Bertolucci; e, pela 
primeira vez em um evento da classe contábil, a presen-
ça do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; 
este tornou-se um dos maiores eventos mundiais de 
contabilidade.

Publicações
Integrando o Programa de Fiscalização Preventiva – Educação Continuada, no quadriênio 2006/2009 as publica-
ções e impressos, tiveram o objetivo de levar informações úteis para o dia a dia dos profi ssionais contábeis.

Livros e impressos em geral: 159 mil exemplares

Foram impressos 159 mil exemplares de livros e de folders orientativos entre 2006 e 2009. As publicações do 
CRCRS também fi caram à disposição na página do CRCRS, para consulta e/ou download.

  Revista do CRCRS: meta de 4 edições ao ano cumprida
Editada desde 1972, a Revista do Conselho Regional de Contabilidade se constitui numa das 
principais e mais qualifi cadas publicações da área contábil no Brasil.

Revista Eletrônica do CRCRS: mais uma inovação do CRCRS
Artigos atuais e de interesse dos profi ssionais da Contabilidade são encontra-
dos na página da Revista Eletrônica do CRCRS, criada em novembro de 2006, 
com quatro edições ao ano.

-
,
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Comunicação social
Para manter o profi ssional informado sobre os aconteci-
mentos da área contábil e sobre suas ações e serviços, o 
CRCRS manteve diversos canais de comunicação com a 
classe contábil.

CRCRS Notícias
Boletim impresso enviado a todos os profi ssionais 
registrados, que apresenta matérias sobre a atividade 
profi ssional, entrevistas de personalidades ligadas à 
profi ssão, atualizações sobre a legislação profi ssional, 
dentre outros.

Noticiário do CRCRS na Imprensa
Todas as quartas-feiras, no caderno “Contabilidade” 
do Jornal do Comércio, o CRCRS publicou a sua coluna, 
levando ao conhecimento da classe os fatos e aconteci-
mentos marcantes e de interesse da profi ssão contábil. 
Neste período, foram publicadas 92 colunas.
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CRCRS On-Line
Boletim eletrônico enviado a todos os 
profi ssionais da Contabilidade e estudantes 
que manifestaram interesse em recebê-lo, 
que também divulga fatos atuais, bem 
como a programação de eventos do CRCRS. 
Nos anos de 2006 a 2009, foram enviados 
316 boletins eletrônicos aos interessados.

Rádio e TV CRCRS
Informação e atualização a um clique de 
você. O CRCRS foi pioneiro no âmbito do 
Sistema CFC/CRCs a disponibilizar mais es-
ses canais de comunicação, que se fi rmaram 
como canais efi cazes de comunicação entre 
o Conselho e a classe contábil gaúcha.
Instituídos em setembro de 2007, por 
ocasião da XI Convenção de Contabili-
dade do RS, com o objetivo de ampliar a 

comunicação entre o Conselho e os profi ssionais da 
contabilidade, democratizando, assim, a informação e 
permitindo uma maior abrangência do Programa de 
Educação Continuada.
A rádio CRCRS possui uma programação que inclui 
notícias, entrevistas e programas de debate abor-
dando as diversas áreas da contabilidade, bem como 
assuntos relacionados de forma indireta à área 
contábil. Já a TV conta com a cobertura de palestras, 
seminários, cursos e outros eventos promovidos pelo 
Conselho.

20

C
R

C
R

S
Re

la



21

C
R

C
R

S
 Re

la
tó

rio
 d

e 
At

iv
id

ad
es

Consta na programação da Rádio:
•     Falando de Contabilidade – entrevistas sobre 

temas atuais e de interesse da classe - diaria-
mente, a cada 1h50min;

•    Café com Presidente Lula, às 10h;

•     Em Debate - série de programas, com abran-
gência das diversas áreas de atuação da conta-
bilidade. Todas as segundas e quintas-feiras, às 
11h30min, às 13h30min e às 18h30min, foram 
abordados novos temas;

•     Mateando com a Contabilidade – diariamente 
às 8h - programa que enfocou as raízes gaúchas, 
suas tradições e costumes, peculiaridades das 
regiões e história;

•     Músicas e poesias regionalistas;

•     Bloco de notícias (8h30min, 13h e 18h);

•     Música ambiental, intercalada de notícias, infor-
mação institucional e outras.

Já na TV CRCRS a programação foi distribuída em 
canais, conforme os assuntos: Contabilidade na TV/
Entrevistas; XII Convenção de Contabilidade do RS; 
18º CBC; Delegacias/Escritórios Regionais; Eventos; 
Institucional; Palestras.

Em termos quantitativos, tivemos:
Programas da série “Em Debate”, “Mateando com a 
Contabilidade” e “Falando em Contabilidade” grava-
dos para a Rádio CRCRS: 253

Boletins de notícias gravados para a Rádio CRCRS: 184

Palestras gravadas e veiculadas na TV CRCRS: 53

Releases com sugestões de pauta enviados para os 
veículos de comunicação do RS: 189

Mídia paga
Foram adquiridos espaços nas rádios Gaúcha e
Guaíba para veiculação de mensagens orientativas de 
30 segundos, atualizadas toda a semana.

Internet

Dentre diversos serviços disponíveis, 
destaca-se:

•     Biblioteca Virtual: acervo da Biblioteca do
CRCRS pode ser visualizado pela internet.

•     Ofertas de emprego: oportunidade para quem quer 
contratar ou se colocar no mercado de trabalho.

•     Publicações: os livros editados pelo CRCRS são 
constantemente atualizados e disponibilizados 
na íntegra para consulta e/ou download.

•     Decore/DHP eletrônicas: agilizar e facilitar o dia 
a dia do profi ssional.

•     Centro de Memória Virtual do CRCRS. Este é um 
trabalho que resgata a história da entidade, no 
tocante à sua evolução, seus presidentes, dele-
gados regionais, conquistas e principais marcos. 
Na página também constam pesquisas e relatos 
realizados sobre a história da Contabilidade 
no mundo, no Brasil e no Rio Grande do Sul. A 
página será permanentemente ampliada com 
mais informações.

•     Desenvolvimento profi ssional: divulgação da 
programação de eventos do Conselho e sua 
inscrição.

Centro de Cultura
No Centro de Cultura estão instaladas a biblioteca, 
com acervo especializado na área contábil, e a sala 
do contabilista, dotada de equipamentos com acesso 
à internet, à disposição para utilização gratuita pelos 
contadores, técnicos em contabilidade e estudantes da 
área contábil, em especial daqueles residentes no inte-
rior do Estado. Fica situado na Rua Barão do Gravataí, 
nº 301.
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No quadriênio 2006/2009, foram realizados mais de 27 mil atendimentos no Centro de 
Cultura. Nesse mesmo período, visando à atualização do acervo, foram adquiridas 819 
publicações. Em 2008, foi instituída a reunião periódica da Presidência do CRCRS com os 
usuários do Centro de Cultura, com o objetivo de conhecer as suas necessidades, visando à 
melhoria dos serviços oferecidos.

2006/2009 (até setembro)

Atendimentos 27.199

Atuação em estabelecimentos de ensino contábil

Nestes quatro anos, constante foi a preocupação do CRCRS em manter uma proximidade com as instituições de 
ensino contábil. Para tanto, mais de 20 mil alunos foram benefi ciados com eventos especial-

mente preparados e dirigidos ao público acadêmico.

2006/2009 (até setembro)

Instituições de ensino
(apresentações)

127

Nº de estudantes 20.555

Comissões de Estudos e Grupos de Trabalho
As Comissões de Estudos deixaram contribuições de fundamental importância na gestão 2006/2009, ao cumpri-
rem com seus objetivos, seja estudando matérias pertinentes a sua área de atuação profi ssional, seja propondo a 
estruturação de cursos, palestras, seminários, seja analisando e emitindo opinião sobre as normas editadas pelo 
CFC ou, ainda, elaborando publicações de grande interesse para a classe contábil.

Neste período, estiveram em funcionamento as Comissões de Estudo de Auditoria Independente, Auditoria Interna, 
Contabilidade Pública, Área do Ensino Superior, Equilíbrio de Oportunidades, Organizações Contábeis, Perícia Con-
tábil, Responsabilidade Social, Tecnologia da Informação, Mulher na Profi ssão Contábil, e suas principais ações:

Auditoria Independente
•    Elaboração dos ciclos de estudos de auditoria independente e ciclo de debates;

•    discussão de temas e palestrantes para a XI e XII Convenção de Contabilidade do RS;

•     estudo e discussão de normas de auditoria em fase de minuta e audiência pública.

Auditoria Interna
•    Elaboração de artigos para o Jornal do Comércio;

•     preparação de material sobre auditoria interna 
para divulgação nas instituições de ensino, aliada à 
realização de palestras sobre o assunto;

•     realização de palestras em instituições de ensino;

•     sugestões de assuntos e de palestrantes para a Conven-
ção de Contabilidade do RS.

ens
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Contabilidade Pública
•    Estudos e avaliação do novo plano de contas;

•     estudos e propostas de alteração da Lei nº 
4.320-64;

•     preparação do evento “Refl exões sobre Contabi-
lidade Governamental”;

•     sugestão de temas e de painelistas para a Con-
venção de Contabilidade do RS;

•     estudo dos currículos dos cursos de Ciências 
Contábeis do Estado;

•     elaboração de artigos para o Jornal do Comércio 
e revista eletrônica do CRCRS.

Acompanhamento da Área de
Ensino Superior

•     Preparação de eventos como o Encontro de 
Coordenadores do Curso de Ciências Contábeis, 
Encontro Estadual de Professores de Ciências 
Contábeis, Encontro Estadual de Estudantes de 
Ciências Contábeis;

•      avaliação dos artigos publicados na Revista 
Eletrônica do CRCRS;

•     sugestão de temas e palestrantes para a Con-
venção de Contabilidade do RS;

•     análise dos resultados do exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes (ENADE).

Foram encaminhados para aprovação do Plenário do 
CRCRS os seguintes projetos:

a) projeto para padronização do juramento do con-
tabilista;

b) projeto para o concurso de monografi as;

c) projeto de capacitação de docentes.

Equilíbrio de Oportunidades
•     Preparação e elaboração do evento “Fórum do 

Equilíbrio de Oportunidades”;

•     sugestão de vento em homenagem ao Dia da 
Mulher;

•     elaboração do projeto “a valorização da diversi-
dade nas empresas – capacitação e empregabi-
lidade”;

•     sugestão de temas e de painelistas para a Con-
venção de Contabilidade do RS.

Organizações Contábeis
•      Integração com a Secretaria Estadual da Fazen-

da para propor ideias relacionadas ao Simples 
Gaúcho, Simples Nacional, Sped e Sintegra, Nota 
Fiscal Eletrônica e preparação de eventos sobre 
os temas;

•     atualização dos livros “Manual de Procedimen-
tos Contábeis para as Organizações Contábeis” 
e “Orientação para Negociação de Honorários”;

•     sugestão de temas e de palestrantes para a 
Convenção de Contabilidade do RS;

•     sugestões em projetos de sistema de custos para 
organizações contábeis;

•     apresentação de sugestões para a implantação 
da DHP Eletrônica;

•     elaboração de artigos para a revista eletrônica 
do CRCRS;

•    estudo e discussão de Normas Brasileiras de Con-
tabilidade em fase de minuta e audiência pública.
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Perícia Contábil
•     Preparação de eventos, como o painel “Perícia 

Contábil na Justiça do trabalho” e “Refl exões so-
bre o momento atual da Perícia e perspectivas”;

•     sugestão de temas e de palestrantes para a 
Convenção de Contabilidade do RS;

•     discussões sobre os honorários de assistência 
judicial gratuita;

•      análise do projeto de lei que cria o cargo de pe-
rito com especialidade em medicina do trabalho, 
engenharia de segurança e contabilidade;

•     estudo e discussão de normas de perícia contábil 
em fase de minuta e audiência pública;

•     organização e participação do 1º Encontro de 
Contabilidade e Oportunidades na Metade Sul-
RS, na cidade de Rio Grande.

Responsabilidade Social
•     Atualização do livro “Manual de Incentivos 

Fiscais” e elaboração da publicação editada pelo 
CRCRS “Demonstração da Responsabilidade 
Social”;

•     participação na Comissão de Julgamento do 
Prêmio Responsabilidade Social, da Assembleia 
Legislativa;

•    preparação de eventos sobre o tema;

•     estudos sobre a NBC T 15 – proposta de elabo-
ração de um modelo de relatório de informações 
sociais;

•     sugestão de temas e de painelistas para a Con-
venção de Contabilidade do RS;

•     análise do Pronunciamento Técnica CPC 03 – 
Demonstração do Fluxo de Caixa;

•     análise do tema “Selo Ambiental” apresentado 
pela Fiergs.

•     participação efetiva na elaboração, controle, 
participação e acompanhamento do Programa 
de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC).

Tecnologia da Informação
•     revitalização de trabalhos com a Secretaria 

Estadual da Fazenda, incluindo a colaboração 
na elaboração do FAQ daquele órgão; bem 
como debates e sugestões sobre o , Sped fi scal 
e contábil, Sintegra, Nota Fiscal Eletrônica entre 
outros;

•     avaliação de leiautes e metodologias para regis-
tro de arquivos na Junta Comercial;

•     preparação de diversas palestras e fóruns na 
Capital e no interior do Estado;

•     apresentação de sugestões e avaliação técnica 
para a implantação da DHP Eletrônica;

•     sugestões de temas e palestrantes para a Con-
venção de Contabilidade do RS;

•     análise da Instrução Normativa que aprovou o 
manual Normativo de Arquivos Digitais e o Siste-
ma de validação e Autenticação de Arquivos.

Mulher que Atua na Área Contábil
•    Participação em encontros estaduais em SC e PR;

•     participação no Encontro Nacional da Mulher 
Contabilista em Vitória-ES; nos encontros regio-
nais da Mulher Contabilista em Caxias do Sul; IX 
Seminário de Contabilidade do Vale do Taquari; 
no Programa de Voluntariado da Classe Contábil 
(PVCC);

•     realização do evento comemorativo ao dia Inter-
nacional da Mulher, em 09-03-2009;

•     organização e participação do 1º Encontro de 
Contabilidade e Oportunidades na Metade Sul-
RS, na cidade de Rio Grande;

•     sugestão de temas e de painelistas para a Con-
venção de Contabilidade do RS;

•    elaboração de eventos sobre o tema.

CRCRS Jovem
•     Elaboração de artigos para a revista eletrônica 

do CRCRS;

•     sugestão de temas e de palestrantes para a 
Convenção de Contabilidade do RS;

•     organização e participação do 1º Encontro de 
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Contabilidade e Oportunidades na Metade Sul-
RS, na cidade de Rio Grande;

•     participação em programas da Rádio CRCRS, 
inclusive com a criação do programa Mateando 
com a Contabilidade;

•     realização de palestras em universidades para 
orientar o futuro profi ssional;

•     participação no Encontro de Estudantes do Esta-
do de São Paulo.

Grupos de Trabalho
Na gestão 2006/2009, foram constituídos diversos 
Grupos de Trabalho, com o propósito de analisar um 
assunto demandado pelo Conselho Diretor, com emis-
são de um relatório sobre o estudo desenvolvido. Os 
Grupos constituídos foram:

•     Análise e sugestões sobre o “Leiaute Brasileiro 
de Contabilidade Digital”;

•    Aplicação de Penalidade Diferenciada;

•    Área de Perícia;

•     Divulgação ou não de cursos de Ciências Contá-
beis na internet;

•     Elaboração de projetos de pós-graduação estrito 
senso;

•     Avaliação da relação entre organizações contá-
beis e empresas de processamento de dados, no 
que se refere à prestação de serviços contábeis;

•    Sugestões sobre contabilidade simplifi cada;

•    Sugestões para valorização da classe contábil;

 •      Revisão da Política adotada para fornecimento 
de listagens;

•     Análise de questões relacionadas à cobrança 
judicial de débitos;

•     Revisão das normas gerais anexas à portaria 
CRCRS 39-06;

•    Mulher que atua na área contábil no RS;

•    Programa CRCRS Jovem;

•     Sugestões sobre a reformulação da Resolução 
CFC 949-02, que trata dos procedimentos 
processuais dos Conselhos Regionais de Conta-
bilidade;

•    Sugestões quanto à premiação de funcionários;

•     Acompanhamento na Implantação do Estatuto 
Nacional das Micro e Pequenas Empresas;

•     Revisão das normas constantes no Regimento 
Interno do CRCRS:

•     Avaliação da legislação que regulamenta o 
provimento do cargo de Agente Fiscal do Tesouro 
do Estado;

•     Análise sobre o funcionamento das Delegacias 
Regionais do CRCRS, em especial o cumprimento 
das suas fi nalidades;

•    Tecnologia da Informação;

•     Análise do Regulamento das Delegacias Regio-
nais do CRCRS;

•      Encaminhamento da questão da autuação das 
organizações contábeis, pela Prefeitura Munici-
pal de Porto Alegre, em relação ao ISSQN;

•     Redesenho do Departamento de Registro e de 
Relacionamento com o usuário;

•    Redesenho do Departamento de Fiscalização;

•     Sugestões sobre fi scalização na área de Perícia 
Contábil;

•     Análise de solicitações na área do Registro 
Profi ssional;

•     Análise de questões relacionadas à reformulação 
do Decreto-Lei 9295-46;

•      Delegação de competência para a análise de soli-
citações na área do registro profi ssional e para a 
assinatura de carteiras de identidade profi ssional 
e alvarás de Registro Cadastral;

•     Análise das peças do Balancete do CRCRS a 
serem submetidas ao plenário;

•     Separação dos resíduos recicláveis descartados 
do CRCRS;

•     Defi nição do “modus operandi” da fi scalização 
qualitativa a ser implementada pelo CRCRS;

•    Concurso para Auxiliar Operacional do CRCRS;

•    Elaboração da tabela de honorários.
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REGISTROS

O registro dos Contadores e Técnicos em Contabilidade e das organizações contábeis é uma das atividades precí-
puas do CRCRS. No quadriênio 2006/2009, a movimentação dos registros apresentou a seguinte confi guração:

Registros de profissionais ativos

2006 2007 2008
2009

(até setembro)
Contadores 10.028 10.093 9.922 10.034
Contadoras 7.316 7.483 7.434 7.538
Técnicos em Contabilidade 8.934 8.614 8.158 8.195
Técnicas em Contabilidade 5.379 5.274 4.907 5.006
Total 31.657 31.464 30.421 30.773

Registros cadastrais ativos

2006 2007 2008
2009 (até 
setembro)

Escritórios individuais 7.933 7.724 7.468 7.400
Sociedades 1.446 1.549 1.577 1.742
Organizações contábeis 9.379 9.273 9.045 9.142
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Exame de Qualificação Técnica
O Exame de Qualifi cação Técnica foi instituído pelo Conselho Federal de Contabilidade e sua aprovação permite ao 
Contador o registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI), com vista à atuação no mercado de 
valores mobiliários, fi nanceiro e de seguros privados.

O quadro a seguir mostra o quantitativo do Exame de Qualifi cação Técnica em nosso Estado, no período 2006 a 2009:

Qualifi cação Técnica Geral Qualifi cação Banco Central Qualifi cação Susep
2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Inscritos 54 71 31 62 39 37 14 43 14 11 2 16
Aprovados 26 19 13 11 10 13 7 12 5 4 1 3

Serviços disponíveis na página do CRCRS
Facilitar o contato do profi ssional com o Conselho foi uma preocupação constante na gestão 2006/2009. Para 
tanto foram implementados diversos serviços de registro na página do CRCRS:

•    formulário para requerimento de registro e solicitação de carteira;
•    emissão de guias de pagamento;
•    Decore/DHP eletrônicas;
•    consulta ao sistema cadastral (registro profi ssional e organizações contábeis);
•    consulta ao cadastro Nacional de Contabilistas (via site do CFC);
•    emissão de certidão de regularidade profi ssional;
•    alteração de endereço, telefone e e-mail.

Digitalização de documentos
Foi concluída integralmente em 2008, a digitalização de todos os documentos de registro de profi ssionais e de 
organizações contábeis cadastradas no CRCRS e existentes no arquivo (em papel) do CRCRS. O total de imagens 
incluídas no sistema foi de 1.507.010 (um milhão, quinhentas e sete e dez). Atualmente, esta digitalização de do-
cumentos apresentados para inscrição de profi ssionais e de organizações contábeis no CRCRS é feita diretamente 
por pessoal da Divisão de Registro e de Relacionamento com os Usuários. O Sistema permite que, mediante senha, 
sejam imediatamente acessados os arquivos, em mídia eletrônica, com os documentos de registro de cada profi s-
sional ou organização contábil cadastrados no Conselho.

Alvará para organizações contábeis on-line
O alvará de funcionamento exigido para as organizações contábeis, a partir de 2008, passou a ter validade até 31 
de março do ano seguinte, com renovação automática, sendo obtido via internet. A medida de obtenção do alvará 
pela internet foi implantada para simplifi car os procedimentos, com a emissão do documento no sítio do CRCRS, 
podendo ser impresso e sua autenticidade conferida por meio do respectivo número de controle.

Carteira de identidade modelo digital
A Classe Contábil é a primeira categoria a possuir carteira de identidade com certi-
fi cação digital. A nova carteira tem um dos mais modernos e avançados sistemas de 
segurança antifraude, e integra RG, CPF, identidade profi ssional e certifi cado digital.

Desde seu lançamento, foram emitidas 6.898 novas carteiras.



Implantação da Decore/DHP eletrônicas
A iniciativa visou à praticidade e facilidade, além de ser uma garantia de que o usuário 
da Contabilidade vai usufruir os serviços de um profi ssional legalmente apto e habilitado 
no cumprimento de suas funções.

Registro eletrônico
O CRCRS, por solicitação do CFC, em 2009, está implantando o processo de registro profi ssional eletrônico. Pelo 
novo procedimento, todas as etapas de tramitação da solicitação de registro profi ssional serão feitas de forma 
eletrônica.

A partir da implantação, além da eliminação do uso do papel, o registro eletrônico irá trazer mais agilidade para a 
tramitação dos processos. O sistema também será aplicado para a solicitação de registro secundário.

A previsão é de que, num segundo momento, os registros de organizações contábeis, empresário individual e escritó-
rio individual sigam os mesmos trâmites, assim como os procedimentos sejam estendidos aos demais CRCs do País.

INTERIORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

Delegacias Regionais
As primeiras Delegacias Regionais do CRCRS foram criadas em 1958, com o objetivo de 
facilitar o contato dos profi ssionais residentes no interior do Estado com o CRCRS. A ideia 
deu tão certo que hoje são mantidas 114 Delegacias Regionais, que têm a frente um 
Delegado Regional eleito pelos próprios colegas, que representa o Regional junto a toda 
a comunidade.

Escritórios Regionais
Os Escritórios Regionais foram concebidos para agilizar o 
atendimento em determinadas regiões do Estado, com maior 
concentração de profi ssionais da Contabilidade registrados. 
Hoje os 16 Escritórios funcionam mediante acordos opera-

cionais fi rmados com as entidades da Classe Contábil da localidade, numa verdadeira 
demonstração de conjugação de esforços para o benefício da comunidade contábil.

Encontros de Delegados
Os anseios dos profi ssionais residentes no interior chegam até o CRCRS de diversas formas, mas, sem dúvida, o 
principal deles é por meio dos Encontros de Delegados. Neles são traçadas estratégias importantes, na medida em 
que é tomado conhecimento das necessidades locais.

l l l
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No quadriênio 2006/2009 foram realizados 
os seguintes encontros:

•     10-03-06, em Lajeado, com a presença de 07 
Delegados;

•     25-04-06, em Porto Alegre, com a presença de 
12 Delegados;

•     12-05-06, em Taquara, com a presença de 13 
Delegados;

•     26-05-06, em Santa Maria, com a presença de 
12 Delegados;

•     23-06-06, em Pelotas, com a presença de 13 
Delegados;

•     14-07-06, em Caxias do Sul, com a presença de 
19 Delegados;

•     25-08-06, em Santa Rosa, com a presença de 12 
Delegados;

•     15-09-06, em Santa Cruz do Sul, com a presença 
de 08 Delegados;

•     20-10-06, em Santana do Livramento, com a 
presença de 10 Delegados;

•     24-11-06, em Passo Fundo, com a presença de 
18 Delegados;

•     09-03-07, em Bento Gonçalves, com a presença 
de 99 Delegados;

•     13-09-07, em Bento Gonçalves, com a presença 
de 105 Delegados;

•     14-09-07, em Bento Gonçalves, com a presença 
de 105 Delegados;

•     26-10-07, em Porto Alegre, com a presença de 
93 Delegados;

•     30-05-08, em Porto Alegre, com a presença de 
90 Delegados;

•     25, 26 e 27 -08-08, em Gramado, com a presen-
ça de 107 Delegados;

•     14-11-08, em Bento Gonçalves, com a presença 
de 90 Delegados;

•     27-03-09, em Porto Alegre, com a presença de 
87 Delegados;

•     18-06-09, em Porto Alegre, com a presença de 
84 Delegados;

•     08-09-09, em Gramado, com a presença de 11 
Delegados;

•     09-09-09, em Bento Gonçalves, com a presença 
de 91 Delegados.

Homenagens

Patrono dos Delegados
No dia 18 de dezembro de 
2007, o Delegado Regional 
do CRCRS em Caxias do Sul, 
o Técnico em Contabilidade 
Mário Antonio Dal Pai, recebeu das mãos do presi-
dente do Conselho, Rogério Rokembach, uma placa 
alusiva ao título de Patrono dos Delegados Regionais 
do CRCRS, como reconhecimento pela sua dedicação e 
pelos serviços prestados à classe contábil.

Delegado Honorário

No dia 27 de agosto de 2008, em Gramado, por oca-
sião do 18º Congresso Brasileiro de Contabilidade, o 
CRCRS prestou homenagem a 23 Delegados Regionais 
que ocupam seus cargos há mais de 20 anos, median-
te a entrega de placa intitulada “Delegado Honorário”.

A distinção, instituída pela Resolução CRCRS 429-05, 
é uma forma de valorizar as lideranças da classe que 
contribuíram para o engrandecimento da profi ssão 
contábil.

A solenidade contou com a presença da Presidente do 
CFC, Maria Clara Cavalcante Bugarim. Os agraciados 
foram: Erny Becker, de Ibirubá; Lory Bertholdo Weber, 
de Sobradinho; Antonio Dotta, de Farroupilha; Vilmo 
Bedin, de Passo Fundo; Mario Dal Pai, de Caxias do 
Sul; Aroldo Barbosa Meneghel, de Três Passos; Celso 
Ricardo Werb, de Sapiranga; Edgar Ernesto Chiaradia, 
de Veranópolis; Luiz Artur dos Santos Rosa, de Santa 
Bárbara do Sul; João Carlos Genz, de São Jerônimo; 
Nelson Müller, de Cachoeirinha; Juarez Luiz de Freitas, 
de Caçapava do Sul; Plínio Carlos Lied, de Nova Pe-
trópolis; Erineu Clóvis Xavier, de Carazinho; Cleo José 
Scortegagna, de Candelária, Aníbal Port, de Canela; 
Solon Viero, de Bom Jesus; Eugenio Gressler, 
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Implantação da Decore/DHP eletrônicas
A iniciativa visou à praticidade e facilidade, além de ser uma garantia de que 
o usuário da Contabilidade vai usufruir os serviços de um profi ssional legal-
mente apto e habilitado no cumprimento de suas funções.

Registro eletrônico
O CRCRS, por solicitação do CFC, em 2009, está implantando o processo de 
registro profi ssional eletrônico. Pelo novo procedimento, todas as etapas de 
tramitação da solicitação de registro profi ssional serão feitas de forma eletrônica.

A partir da implantação, além da eliminação do uso do papel, o registro eletrônico irá trazer mais agilidade para a 
tramitação dos processos. O sistema também será aplicado para a solicitação de registro secundário.

A previsão é de que, num segundo momento, os registros de organizações contábeis, empresário individual e escritó-
rio individual sigam os mesmos trâmites, assim como os procedimentos sejam estendidos aos demais CRCs do País.

INTERIORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

Delegacias Regionais
As primeiras Delegacias Regionais do CRCRS foram criadas em 1958, com o objetivo de facilitar o contato dos 
profi ssionais residentes no interior do Estado com o CRCRS. A ideia deu tão certo que hoje são mantidas 114 Dele-
gacias Regionais, que têm a frente um Delegado Regional eleito pelos próprios colegas, que representa o Regional 
junto a toda a comunidade.

Escritórios Regionais
Os Escritórios Regionais foram concebidos para agilizar o atendimento em determinadas regiões 
do Estado, com maior concentração de profi ssionais da Contabilidade registrados. Hoje os 16 
Escritórios funcionam mediante acordos operacionais fi rmados com as entidades da Classe 
Contábil da localidade, numa verdadeira demonstração de conjugação de esforços para o bene-
fício da comunidade contábil.

Encontros de Delegados
Os anseios dos profi ssionais residentes no interior chegam até o CRCRS de diversas 
formas, mas, sem dúvida, o principal deles é por meio dos Encontros de Delegados. 
Neles são traçadas estratégias importantes, na medida em que é tomado conheci-
mento das necessidades locais.
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No quadriênio 2006/2009 foram realizados 
os seguintes encontros:

•     10-03-06, em Lajeado, com a presença de 07 
Delegados;

•     25-04-06, em Porto Alegre, com a presença de 
12 Delegados;

•     12-05-06, em Taquara, com a presença de 13 
Delegados;

•     26-05-06, em Santa Maria, com a presença de 
12 Delegados;

•     23-06-06, em Pelotas, com a presença de 13 
Delegados;

•     14-07-06, em Caxias do Sul, com a presença de 
19 Delegados;

•     25-08-06, em Santa Rosa, com a presença de 12 
Delegados;

•     15-09-06, em Santa Cruz do Sul, com a presença 
de 08 Delegados;

•     20-10-06, em Santana do Livramento, com a 

presença de 10 Delegados;
•     24-11-06, em Passo Fundo, com a presença de 

18 Delegados;
•     09-03-07, em Bento Gonçalves, com a presença 

de 99 Delegados;
•     13-09-07, em Bento Gonçalves, com a presença 

de 105 Delegados;
•     14-09-07, em Bento Gonçalves, com a presença 

de 105 Delegados;
•     26-10-07, em Porto Alegre, com a presença de 

93 Delegados;
•     30-05-08, em Por- to 

Alegre, com a 
presença de 90 Dele-

gados;
•     25, 26 e 27 -08-08, em Gramado, com a presen-

ça de 107 Delegados;
•     14-11-08, em Bento Gonçalves, com a presença 

de 90 Delegados;
•     27-03-09, em Porto Alegre, com a presença de 

87 Delegados;
•     18-06-09, em Porto Alegre, com a presença de 

84 Delegados;
•     08-09-09, em Gramado, com a presença de 11 

Delegados;
•     09-09-09, em Bento Gonçalves, com a presença 

de 91 Delegados.

Homenagens

Patrono dos Delega-
dos
No dia 18 de dezembro de 
2007, o Delegado Regional do CRCRS em Caxias do 
Sul, o Técnico em Contabilidade Mário Antonio Dal Pai, 
recebeu das mãos do presidente do Conselho, Rogério 
Rokembach, uma placa alusiva ao título de Patrono 
dos Delegados Regionais do CRCRS, como reconheci-
mento pela sua dedicação e pelos serviços prestados à 
classe contábil.

Delegado Honorário
No dia 27 de agosto de 2008, em Gramado, por oca-
sião do 18º Congresso Brasileiro de Contabilidade, o 
CRCRS prestou homenagem a 23 Delegados Regionais 
que ocupam seus cargos há mais de 20 anos, median-
te a entrega de placa intitulada “Delegado Honorário”.

A distinção, instituída pela Resolução CRCRS 429-05, 
é uma forma de valorizar as lideranças da classe que 
contribuíram para o engrandecimento da profi ssão 
contábil.

A solenidade contou com a presença da Presidente do 
CFC, Maria Clara Cavalcante Bugarim. Os agraciados 
foram: Erny Becker, de Ibirubá; Lory Bertholdo Weber, 
de Sobradinho; Antonio Dotta, de Farroupilha; Vilmo 
Bedin, de Passo Fundo; Mario Dal Pai, de Caxias do 
Sul; Aroldo Barbosa Meneghel, de Três Passos; Celso 
Ricardo Werb, de Sapiranga; 
Edgar Ernesto Chiaradia, 
de Veranópolis; Luiz Artur 
dos Santos Rosa, de Santa Bár-
bara do Sul; João Carlos Genz, 

, ; ,
roldo Barbosa Meneghel, de Três Passos; Celso

do Werb, de Sapiranga; 
Ernesto Chiaradia, 

ranópolis; Luiz Artur 
antos Rosaantos Rosa, de Santa Báde Santa Bá
do Sul; Joãodo Sul; João Carlos GenCarlos Gen

to 
a 
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de São Jerônimo; Nelson Müller, de Cachoeirinha; Juarez Luiz de Freitas, de Caçapava do Sul; Plínio Carlos Lied, de 
Nova Petrópolis; Erineu Clóvis Xavier, de Carazinho; Cleo José Scortegagna, de Candelária, Aníbal Port, de Canela; 
Solon Viero, de Bom Jesus; Eugenio Gressler, de Panambi; Abel Pasuch, de Antônio Prado; Germano Juchem, de São 
Luiz Gonzaga; Rogério Espíndula Bernardes, de Osório; Herbert Jorge Fritsch, de Ivoti; e Osvaldo Peres Morales, de 
Canguçu.

E, no dia 11 de setembro de 2009, em Bento Gonçalves, por ocasião da XII Convenção de Contabilidade do Rio 
Grande do Sul, o CRCRS prestou homenagem a 13 Delegados Regionais, mediante a entrega de placa intitulada 
“Delegado Honorário”. A solenidade contou com a presença da Presidente do CFC, Maria Clara Cavalcante Bugarim. 
Foram agraciados: Valdi Sausen - Cerro Largo; Marcos Gilberto Leipnitz Griebeler - Montenegro; Gervázio da Silva 
Alberto - Tupanciretã; Teresinha Moresco da Rosa - Júlio de Castilhos; Paulo Arlei Janovik - Esteio; Ari Carlinhos Jaeger 
- Agudo; Ilo Vieira dos Santos - Camaquã; Paulo Roberto Finger - Flores da Cunha; Arlindo Montini - Iraí; Odi Mar-
chesan - Frederico Westphalen; Joaquim Vaz Godinho - Rio Grande; Wilson Gomes Lunardini - São Borja; Jilnei Brasil 
Rodrigues - Arroio Grande.

OUTRAS ATIVIDADES

Aluno-Destaque
Mediante a Resolução CRCRS nº 379-00, foi aprovada a concessão do diploma de mérito ao aluno-destaque da tur-
ma de formandos das faculdades de Ciências Contábeis e dos cursos Técnicos de Contabilidade do nosso Estado.

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

No quadriênio 2006/2009, foram entregues 210 diplomas a formandos em Ciências Contábeis, e 82 a formandos 
do curso de Técnicos em Contabilidade, por ocasião da solenidade de formatura.

Formaturas
Integrando as ações de maior integração com as instituições de ensino, o CRCRS esteve representado nas solenida-
des de formatura, por intermédio de Conselheiro, Delegado ou membro de Comissão de Estudos.

Na gestão 2006/2009, o CRCRS esteve presente em 267 solenidades de formaturas – 196 do curso de Ciências 
Contábeis e 71 do curso técnico de Contabilidade.

Mérito Contábil Ivan Carlos Gatti
A láurea “Mérito Contábil Ivan Carlos Gatti” estabelece a homenagem, por ocasião das Convenções de Contabili-
dade, de um Contador e de um Técnico em Contabilidade, alternadamente, com atuação destacada perante a Classe 
Contábil.

Em 2007, os Contadores Eugenio Chiappin, de Caxias do Sul e Sinval Tavares, de Pelotas, receberam a homenagem 
e, em 2009, foi destinada ao Técn. Cont. Delmar Bruxel, de Lajeado.

Dia do Contabilista, Dia do Contador, Dia do Técnico em Contabilidade
Datas especiais merecem tratamentos diferenciados. Por isso, no Dia do Contabilista, 25 de abril, no dia do
Contador, 22 de setembro, e no Dia do Técnico em Contabilidade, 20 de novembro, o CRCRS promove eventos,
veicula mensagens em jornal, rádio e pela internet, sempre destacando a importância da atuação do profi ssional 
contábil na sociedade.

Ouvidoria
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Para receber sugestões, críticas ou reclamações, o 
CRCRS manteve o serviço de ouvidoria, seja mediante o e-mail ouvidoria@crcrs.org.br ou pelo comparecimento 
semanal do ouvidor na sede do Conselho. No período 2006/2007, o cargo foi exercido pelo Contador José Flávio 
de Oliveira, e no período 2008/2009, pelo Contador João Marcos Leão da Rocha.

No quadriênio 2006/2009, a Ouvidoria atendeu a 194 questões encaminhadas, todas elas com seu desfecho.

Ações sociais

Mês da Solidariedade Contábil
Desde 2006, CRCRS, Federacon-RS, SCPA, Sescon-RS, Sindiconta e Ibracon reúnem-se, de 06 de novembro a 05 de 
dezembro, em torno de ações de cunho social. Os donativos gerados no decorrer do Mês da Solidariedade Contábil 
– mais de 14 toneladas de alimentos não perecíveis – foram arrecadados e distribuídos entre várias instituições.

Dia da Ação Contábil

Integrando o “Mês da Solidariedade Contábil” foi realizado no Parque da Redenção o Dia da Ação Contábil, com 
a colaboração também da Fundação Brasileira de Contabilidade. Neste dia, profi ssionais da Contabilidade vo-
luntários mostram aos interessados as possibilidades de aplicação das leis de incentivos fi scais, estimulando-os a 
aderirem a essa corrente de cidadania. Também dedicaram o seu tempo e o seu conhecimento à comunidade em 
troca de donativos, tendo sido recolhidos de alimentos não perecíveis, de roupas, brinquedos, que são destinadas a 
entidades assistenciais.

Educação Continuada – 
Arrecadação de alimentos
não perecíveis
Comprometidos com as ações sociais, no quadriênio 2006/2009 foram arrecadadas 9,4 toneladas de alimentos 
não perecíveis como forma de ingresso nos eventos promovidos pelo CRCRS, tanto na Capital como no interior do 
Estado, os quais foram distribuídos a diferentes entidades no decurso do período.

Programa de Voluntariado
Foi lançado pelo Conselho Federal de Contabilidade, em novembro de 2008, o Programa de Voluntariado da Classe 
Contábil, com o objetivo de estimular a prática cidadã e o espírito de responsabilidade social entre os profi ssionais 
contábeis. O CRCRS participou ativamente na comissão gestora, mediante dois Vice-Presidentes, sendo o Contador 
Pedro Gabril Kenne da Silva o coordenador nacional do Programa, cujo projeto está baseado em quatro eixos: ges-
tão efi ciente da merenda escolar, prestação de contas e transparência em ONGs, mobilização social para doações 
ao Funcriança e ações localizadas de voluntariado em políticas sociais e comunitárias.

Campanha de doação de sangue
Na certeza de que o ato de doar sangue também é uma atitude solidária, o CRCRS integrou-se na campanha, in-
centivando os profi ssionais e estudantes de Contabilidade a tornarem-se doadores de sangue. Para tanto, colocou 
também um banner em sua página, que acessa as informações do Hemocentro.

Doar é legal
Em parceria com a ONG “Via Vida”, o CRCRS integrou-se à campanha “Doar é legal”. Durante a XII Convenção de 
Contabilidade, foi aberto um espaço na para cadastro de doadores de medula óssea e órgãos na Feira de Negócios 
e Oportunidades.
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Crack, nem pensar
O CRCRS engajou-se, também, na campanha promovida pelo Grupo RBS “Crack nem Pensar”, cujo objetivo é 
alertar e conscientizar a população dos perigos dessa droga, disponibilizando informações e orientações na página, 
das consequências do seu consumo, como evitar e onde procurar ajuda.

Responsabilidade social
Todo ano, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul concede o Prêmio Responsabilidade Social a 
empresas e entidades que atuam na promoção do bem-estar da sociedade e, em especial, de sua comunidade. O 
CRCRS manteve sua participação ativa neste processo, mediante a indicação de profi ssional para compor a Comis-
são Julgadora do prêmio, representados por Lúcia Regina Faleiro Carvalho e Marco Aurélio Bernardi.

Eleições pela internet
De 07 a 22 de novembro de 2007, os Contadores e Técnicos em Contabilidade com registro ativo no CRCRS parti-
ciparam das eleições de 1/3 do seu Plenário. De forma inovadora, a votação aconteceu pela Internet, por meio da 
página do CRCRS: www.crcrs.org.br.

Informatização do CRCRS
No quadriênio 2006/2009, foram implementadas uma série de ações no processo de informatização do CRCRS, 
que proporcionaram a atualização tecnológica, sempre com vista a melhorar os serviços relacionados ao atendi-
mento, aliando este compromisso, com a otimização do equipamento e buscando, sempre, os menores custos.

Destaca-se:

•     substituição de no-break na sala dos servidores por equipamento com autonomia de 6 horas a fi m de garan-
tir os serviços, mesmo ocorrendo panes elétricas;

•     aquisição de servidores de grande porte, para garantir os serviços de banco de dados, sistemas de gestão, 
intranet, internet, etc;

•     aquisição de equipamentos mais potentes para comunicação wireless entre a sede do CRCRS e o Centro de 
Cultura , possibilitando acesso aos serviços de rede, intranet e aos sistemas de gestão;

•     renovação constante dos equipamentos do CRCRS, seguindo o projeto de sua renovação anual de 1/3;

•     aquisição de multifuncionais laser para os escritórios regionais, com o objetivo de substituir impressoras jato 
de tinta;

•     implantação do sistema de helpdesk acessado via intranet, com o objetivo de atender as solicitações dos 
usuários internos;

•     implantação de software de monitoramento de servidores e serviços, que possibilita o acompanhamento do 
funcionamento do sistema. Na eventualidade de falha de algum servidor ou serviço, o sistema sinaliza por 
meio de sinais gráfi cos o problema, o que facilita a sua identifi cação e correção;

•     troca de provedor de Internet, com o aumento do link principal de 1 MB para 4 MB em fi bra ótica;

•     ampliação de serviços controlados por servidores virtuais, como por exemplo o serviços de internet, impres-
sões e antivírus. A utilização desses servidores virtuais possibilita backups mais rápidos e recuperação de 
dados de forma mais ágil no caso de eventuais defeitos;

•     renovação do software de antivírus F-Secure por mais 2 anos (2010 e 2011);

•     atualização do banco de dados SQL para a versão 2008 com novos recursos de gerenciamento, com maior 
segurança e desempenho;
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•     conversão defi nitiva do Sistema de Cursos para nova versão com possibilidade 
de inscrições por internet e emissão de guias para pagamento;

•     nova versão do sistema de consulta e serviços de internet acessados pelos profi s-
sionais e Escritórios/ Delegacias;

•     possibilidade da emissão de alvarás pela internet para as empresas socieda-
des e individuais;

•     implantação de novo sistema de protocolo via internet, visando a facilitar o 
controle de documentos enviados pelos escritórios e delegacias ao CRCRS;

•     implantação da DHP Eletrônica, que possibilita ao profi ssional emitir suas Decores via Internet, de forma on-
line e com segurança, mediante a certifi cação digital dos servidores responsáveis pelos serviços, por intermé-
dio de entidade certifi cadora;

•     implantação do novo Sistema de Consulta Cadastral com novas rotinas via internet, que foi integrado ao 
sistema de cadastro a fi m de facilitar os serviços relativos aos dados cadastrais dos profi ssionais. Disponibili-
zada nova rotina de requerimento de registro via internet, em que o profi ssional faz o pedido de registro
on-line, com possibilidade de o próprio profi ssional alterar seu endereço, e-mail e telefone, via internet;

•     implantação do Sistema de Controle dos Registros Secundários por internet, com as informações centraliza-
das no CFC, o que possibilita maior agilidade na liberação de registros secundários em todos os Conselhos 
Regionais do Brasil;

•     desenvolvimento do Sistema de Registro Eletrônico, visando ao controle digital dos documentos que
compõe o processo de registro com a inserção de imagens digitalizadas e possibilitando a aprovação via 
internet efetuada pelos Conselheiros. O sistema irá possibilitar agilidade nas tramitações dos processos,
diminuição considerável do papel, maior controle de processos, facilidade de aprovação propiciada pela 
utilização da internet.

Todas essas providências e investimentos permitiram que as demandas pudessem ser atendidas mais rapidamente.

Pregão eletrônico
Em busca de mais transparência, da efi ciência, da economia e do propósito de modernização, o CRCRS implantou 
o pregão eletrônico, tornando o Conselho uma das primeiras entidades de classe de profi ssão regulamentada no 
Brasil, a adotar essa modalidade de licitação.

Representação gaúcha no CFC
Tradicionalmente, o Rio Grande do Sul em diversas atividades realizadas pelo CFC, mediante a ativa participação 
em Comissões de Estudos e Grupos de Trabalho.

Neste período de 2006 a 2009, profi ssionais gaúchos se destacaram na discussão e análise de diversos assuntos: 
Comissão de Estudos para Viabilizar a Implementação do Programa de Ensino a Distância, Comissão de Educação 
Profi ssional Continuada – CEPC/CFC, Comissão para Recadastramento Profi ssional – Perfi l Profi ssional, Subcomis-
são de Acervo Cultural para desenvolver estudos e pesquisas; Comissão para apuração do Perfi l do Contabilista 
brasileiro, Subcomissão relativa ao projeto de transferência de conhecimento da profi ssão contábil para os países 
de língua Portuguesa – experiências do Brasil e Portugal, Comissão para apresentar propostas para Curso de Pós-
Graduação (Ana Tércia Lopes Rodrigues); Comissão Administradora do Exame de Qualifi cação Técnica (Antônio 
Carlos de Castro Palácios e Cláudio Morais Machado); Cadastro de Especialistas, Grupo de Estudo sobre Contabili-
dade, Grupo de Trabalho que elaborou as sugestões do CFC sobre a Reforma Tributária, Comissão para Elaboração 
da Anotação de Responsabilidade Técnica, Grupo de Estudos para analisar projeto de Normas Internacionais de 
Informações Financeiras para Pequenas e Médias Empresas; Grupo de Trabalho com objetivo de oferecer contri-
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buição à CVM, Comissão para realizar Estudos e Desenvolver Projeto com Estabelecimento de Procedimentos, 
Prazos e Cumprimentos de Metas de Cobrança para os CRCs; Grupo de Trabalho para Análise das Normas do IASB 
(Antônio Carlos de Castro Palácios); Comissão para ações emergenciais para cobrança de débitos (Angelo Roberto 
Bozzetto); Comissão de Integração Sindical (Delmar Bruxel); Comissão de Estudo do Projeto de Lei nº 3.741-00, 
que altera dispositivos da Lei das SAs,  Comissão de Assessoramento ao Planejamento  do Desenvolvimento Edu-
cacional do Sistema CFC/CRCs, Comissão para reformular o Decreto-Lei nº 9.295-46 (Olivio Koliver); Comissão de 
Aprimoramento Técnico-cultural direcionado à Mulher na Política e na Sociedade (Tania Moura da Silva); Comissão 
de Elaboração do Manual de Sistema Cadastral (Darllan da Luz Teixeira); Grupo de Trabalho – Contratos de Cons-
trução e Concessões (Vera Rejane Gonçalves de Oliveira); Comissão para Elaboração da Anotação de Responsabi-
lidade Técnica, Comissão para Elaboração das Novas Carteiras com Certifi cação Digital, Comissão de Estudos para 
Elaboração do Manual de Registros do Sistema CFC/CRCs, Comissão para Elaboração do Novo Manual de Fiscali-
zação do Sistema CFC/CRCs, Comissão para Defi nição de Metas de Cobrança de Dívidas para com os CRCs, Comis-
são para Elaboração de Tabela de Temporalidade do Sistema CFC/CRCs, Comissão para Revisão e Atualização do 
Manual Administrativo e Financeiro do Sistema CFC/CRCs, Comissão para Elaboração do Manual Administrativo do 
Sistema CFC/CRCs, Comissão de Revisão do Manual de Procedimentos Processuais do Sistema CFC/CRCs, Comis-
são para Análise e Validação da Tabela de Temporalidade para o Sistema CFC/CRCs, Comissão para Alteração da 
Resolução CFC nº 949-02 (Luiz Mateus Grimm); Comissão Organizadora do 18º Congresso Brasileiro de Contabili-
dade (Rogério Rokembach, Ana Tércia Lopes Rodrigues, Pedro Gabril Kenne da Silva, Luciano Kellermann Livi Biehl, 
Zulmir Ivânio Breda, Luiz Mateus Grimm, Lucila Fialho Goulart, Ricardo Vitória, Hildo Rocchi Martins, Tania Moura 
da Silva, Ernani Ott); Comissão do Programa de Voluntariado (Pedro Gabril Kenne da Silva e Zulmir Ivânio Breda); 
Grupo de Trabalho que elaborou o livro Escrituração Contábil Simplifi cada para Micro e Pequena Empresa e Grupo 
de Trabalho para editar Manual sobre Super Simples (Paulo Walter Schnorr); Comissão de Educação Profi ssional 
Continuada – CPEC/CFC (Zulmir Ivânio Breda).

Outras representações no Estado do RS
O CRCRS se manteve presente em diversos setores da sociedade, com a representação em entidades e/ou ativida-
des relacionadas à Agenda 2020; Fórum Permanente dos Conselhos Regionais de Profi ssionais do RS (Conselhão); 
Vogais da Junta Comercial; Fundação de Apoio ao Hospital de Ensino do Rio Grande; Colegiado do Curso de Ciên-
cias Contábeis da Universidade de Santa Maria; Conselho Municipal de Contribuintes da Prefeitura Municipal de 
Canoas; Conselho Estadual de Tributos da Prefeitura Municipal de Campo Bom; Tribunal Administrativo de Recursos 
Tributários; Comissão Própria de Avaliação – CPA das Faculdades Monteiro Lobato; Câmara de Defesa da Socieda-
de, de Estrutura e Legislação e Ensino do Conselhão; Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle 
da Assembleia Legislativa do RS; Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul da Câmara Municipal 
de Porto Alegre; Comissão de Reconstituição do Conselho Regional de Saúde; Grupo para Implementação da Edu-
cação Fiscal no Município de Alegrete; Conselho Municipal de Contribuintes de Santa Maria; Conselho Curador da 
Fundação Zoobotânica do RS, da CIENTEC, da Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social; e 
Conselho Fiscal da Fundação de Proteção Especial, da Fundação de Atendimento Socioeducativo do RS (FASE), da 
Epatur; do Banrisul, da Fundação de Radiodifusão Educativa do Rio Grande; Comissão Mista da Edição do Troféu 
Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa do RS.

365 ideias para um CRCRS Melhor
Instituído em 2008 pela Presidência do CRCRS, o projeto teve o objetivo de criar um canal direto entre os profi ssio-
nais da Contabilidade, funcionários e a sociedade. Por meio do e-mail “minhaideia@crcrs.org.br”, os interessados 
puderam enviar suas ideias, as quais visam ao aprimoramento das ações da entidade, em todos os níveis: operacio-
nal, técnico, estrutural, atuação profi ssional, comunicação, institucional, parcerias, serviços, processos, planejamen-
to, entre outros.

As ideias aprovadas pelo Conselho Diretor foram implantadas gradativamente e podem ser conferidas na página 
do Conselho.
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2006

2007

Fiscalização
Registro
Fiscalização Preventiva
Escritórios Regionais
Bens de Capital
Reserva Financeira

Fiscalização
Registro
Fiscalização Preventiva
Escritórios Regionais
Bens de Capital
Reserva Financeira

42,80%

13,83%

7,18%

7,62%

22,48%

6,09%

39,34%

10,25%

23,15%

5,51%

3,04%

18,71%



38

C
R

C
R

S
 Re

la
tó

rio
 d

e 
At

iv
id

ad
es

Fiscalização
Registro
Fiscalização Preventiva
Escritórios Regionais
Bens de Capital
Reserva Financeira

Fiscalização
Registro
Fiscalização Preventiva
Escritórios Regionais
Bens de Capital
Reserva Financeira

2008

2009

PRESTAÇÃO DE CONTAS: TOTAL TRANSPARÊNCIA

Na página do CRCRS, na internet (www.crcrs.org.br), mensalmente foi divulgada a execução orçamentária da 

receita e despesa, de acordo com a proposta orçamentária aprovada pelo CFC. Também foi divulgada e disponibili-

zada, na mesma página, a prestação de contas de cada exercício, com o respectivo relatório anual.

33,59%

3,52%8,42%

6,24%

21,53%

26,70%

38,81%

21,84%

19,54%

6,60%

2,39%

10,82%
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PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
 DO RIO GRANDE DO SUL Biênio 2008/2009

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA
PRESIDENTE: 
Contador ROGÉRIO ROKEMBACH.

VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO: 
Contadora ANA TÉRCIA LOPES RODRIGUES.

VICE-PRESIDENTE DE FISCALIZAÇÃO: 
Contador PAULO WALTER SCHNORR.

VICE-PRESIDENTE TÉCNICO: 
Contador ANTÔNIO CARLOS DE CASTRO PALÁCIOS.

VICE-PRESIDENTE DE REGISTRO: 
Técn. Cont. LUCIANO KELLERMANN LIVI BIEHL.

VICE-PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO: 
Contador JOSÉ CLAUDIO BUZATTA.

VICE-PRESIDENTE DE DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL: 
Contador ZULMIR IVÂNIO BREDA.

VICE-PRESIDENTE DE RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS: 
Contador PEDRO GABRIL KENNE DA SILVA.

VICE-PRESIDENTE DE RELAÇÕES COM 
OS PROFISSIONAIS: 
Técn. Cont. RENATO JOÃO KERKHOFF.

PRIMEIRA CÂMARA DE ÉTICA 
E DISCIPLINA

COORDENADOR: 
Técn. Cont. PAULO ROBERTO SALVADOR

MEMBROS TITULARES: 
Técn. Cont. NAIR GIACOBBO DE LIMA, 
Técn. Cont. BEATRIZ APARECIDA FERREIRA MARTINS e 
Técn. Cont. ISIDRA RAMOS LOPES.

MEMBROS SUPLENTES: 
Contador MAURÍCIO GATTI, 
Técn. Cont. NADMIR PEDRO COLBACHINI e 
Técn. Cont. MÁRCIO PEREIRA DAS NEVES.

SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA 
E DISCIPLINA

COORDENADOR: 
Contador MOACIR CARBONERA.

MEMBROS TITULARES: 
Contador CARLOS FERNANDO PALÉO DA ROCHA, 
Contador JOSÉ ROCHA SALDANHA e 
Contador LUIZ FERNANDES DA ROSA POHLMANN.

MEMBROS SUPLENTES: 
Contador CELSO LUFT, 
Contador ALCIDES BENINCA e 
Contadora MAGDA REGINA WORMANN.

TERCEIRA CÂMARA DE ÉTICA 
E DISCIPLINA

COORDENADOR: 
Contador ERINEU CLOVIS XAVIER.

MEMBROS TITULARES: 
Contador JOSÉ FRANCISCO PAGANI ECHEVARRIA, 
Contador MARCELO ALEXANDRE VIDAL e 
Técn. Cont. MARCO AURÉLIO BERNARDI

MEMBROS SUPLENTES: 
Contadora MARISA AURÉLIA BALESTRO COSTA, 
Contador SILVIO LUÍS DA SILVA ZAGO e 
Técn. Cont. LORIS JARDIM GUIMARÃES.

CÂMARA DE 
FISCALIZAÇÃO

COORDENADOR: 
Contador GILBERTO BAGAIOLO 
CONTADOR.

MEMBROS TITULARES: 
Contador JOSÉ ROCHA 
SALDANHA e 
Contador JESSÉ ALENCAR DA 
SILVA.

MEMBROS SUPLENTES: 
Contador ÁLVARO PANIZZA 
SALOMON ABI FAKREDIN e 
Técn. Cont. SOLANGE MARIA 
PESSI.

CÂMARA DE RECURSOS 
DE ÉTICA 
E DISCIPLINA

COORDENADORA: 
Contadora TANHA MARIA LAUERMANN SCHNEIDER.

MEMBROS TITULARES: 
Contador ERINEU CLOVIS XAVIER, 
Contador MOACIR CARBONERA e 
Técn. Cont. BEATRIZ APARECIDA FERREIRA MARTINS.

MEMBROS SUPLENTES: 
Contadora CLEONICE MOREIRA BITENCOURT, 
Contadora ROSANA LAVIES SPELLMEIER e 
Técn. Cont. MAGDALENA DAPPER.

CÂMARA DE RECURSOS 
DE FISCALIZAÇÃO

COORDENADOR: 
Contador CARLOS EDGAR DE MAGALHÃES 
VALMORBIDA.

MEMBROS TITULARES: 
Contador JOSÉ FRANCISCO PAGANI ECHEVARRIA, 
Técn. Cont. MARCO AURÉLIO BERNARDI e 
Técn. Cont. GENECI VICENTE LOPES.

MEMBROS SUPLENTES: 
Contadora NEUSA MARIA DA C. GONÇALVES SALLA, 
Contador GIOVANI DAGOSTIM e 
Técn. Cont. DANIEL SOUZA DOS SANTOS.

CÂMARA DE DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL

COORDENADOR: 
Contador ZULMIR IVÂNIO BREDA

MEMBROS TITULARES: 
Contadora TANHA MARIA LAUERMANN SCHNEIDER e 
Contador GILBERTO BAGAIOLO CONTADOR.

MEMBROS SUPLENTES: 
Contadora NEUSA TERESINHA BALARDIN MONSER e 
Contador LORIMAR FRANCISCO MUNARETTO.

CÂMARA DE REGISTRO
COORDENADOR: 
Técn. Cont. LUCIANO KELLERMANN LIVI BIEHL.

MEMBROS TITULARES: 
Contador LUIZ FERNANDES DA ROSA POHLMANN e 
Técn. Cont. AROLDO BARBOZA MENEGHEL.

MEMBROS SUPLENTES: 
Contador JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PIRES e 
Técn. Cont. EUGENIO GRESSLER.

CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
COORDENADOR: 
Contador JOSÉ CLÁUDIO BUZATTA.

MEMBROS TITULARES: 
Contador MARCELO ALEXANDRE VIDAL e 
Técn. Cont. PAULO ROBERTO SALVADOR.

MEMBROS SUPLENTES: 
Contadora LÚCIA REGINA FALEIRO CARVALHO e 
Técn. Cont. MARIA ROSA DE FREITAS.

COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO – 
TITULARES

CONTADORES: 
Rogério Costa Rokembach, Antonio Carlos de Castro 
Palácios, Carlos Edgar de Magalhães Valmorbida, 
Carlos Fernando Paléo da Rocha, Erineu Clóvis 
Xavier, Gilberto Bagaiolo Contador, José Cláudio 
Buzatta, José Francisco Pagani Echevarria, José Rocha 
Saldanha, Moacir Carbonera, Paulo Walter Schnorr, 
Tanha Maria Lauermann Schneider, Zulmir Ivânio 
Breda, Ana Tércia Lopes Rodrigues, Jesse Alencar da 
Silva, Luiz Fernandes da Rosa Pohlmann, Marcelo 
Alexandre Vidal, Pedro Gabril Kenne da Silva. 

TÉCNICOS EM CONTABILIDADE: 
Geneci Vicente Lopes, Luciano Kellermann Livi Biehl, 
Nair Giacobbo de Lima, Paulo Roberto Salvador, 
Renato João Kerkhoff, Aroldo Barboza Meneghel, 
Beatriz Aparecida Ferreira Martins, Isidra Ramos 
Lopes e Marco Aurélio Bernardi.

SUPLENTES
CONTADORES: 
Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin, Celso Luft, 
Cleonice Moreira Bitencourt, Giovani Dagostim, 
José Roberto dos Santos Pires, Lorimar Francisco 
Munaretto, Lúcia Regina Faleiro Carvalho, Magda 
Regina Wormann, Marisa Aurélia Balestro Costa, 
Maurício Gatti, Neusa Maria da Costa Gonçalves 
Salla, Neusa Teresinha Balardin Monser, Alcides 
Beninca, André Ricardo Jubin, João Carlos 
Andriotti Silveira, Rosana Lavies Spellmeier e 
Silvio Luís da Silva Zago. 

TÉCNICOS EM CONTABILIDADE: 
Daniel Souza dos Santos, Eugenio Gressler, Loris 
Jardim Guimarães, Márcio Pereira das Neves, Maria 
Rosa de Freitas, Magdalena Dapper, Nadmir Pedro 
Colbachini, Roberto dos Santos Onofrio e 
Solange Maria Pessi.
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Rua Baronesa do Gravataí, 471 | 90160-070 | Porto Alegre - RS
(51) 3254-9400 | crcrs@crcrs.org.br | www.crcrs.org.br


