
Diante do novo contexto em que a Contabili-
dade está inserida, e frente às mudanças radicais pelas
quais passou e ainda vai enfrentar, o constante aprendi-
zado tornou-se requisito prioritário para que o profissio-
nal que atua na área contábil permaneça e progrida no
mercado de trabalho. A necessidade de atualização foi
se impondo de maneira intensa e vigorosa, sendo reco-
nhecida como prioridade pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade, por meio da Educação Continuada, juntamen-
te com o Registro e a Fiscalização.

Assim sendo, o CRCRS dispensa atenção es-
pecial na promoção de eventos que visem a capacitação
e a atualização de contadores e técnicos em contabili-
dade. Com a mesma dedicação, esta gestão preza e esti-
mula o relacionamento entre o Conselho, as entidades
da classe contábil, órgãos públicos, instituições de ensi-
no superior, imprensa e sociedade civil organizada, como
forma de priorizar o diálogo, fortalecer a classe contábil

gaúcha e valorizar o profissional.
Os fatos e as ações que atestam as diretrizes seguidas por este Regional, especialmente

no que tange ao comprometimento com a transparência, constam neste relatório do segundo
semestre de 2014.  Confira!

Contador Antônio Palácios
Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do RS

Educação Continuada
 para atualizar e aperfeiçoar conhecimentos técnicos

Relatório de Gestão
2º Semestre de 2014



No dia 28 de agosto, no Hotel Dall'Onder, em Bento Gonçalves,
foi lançada a XV Convenção de Contabilidade do Rio Gran-
de do Sul, que se realizará de 26 a 28 de agosto de 2015, na
Fundaparque - Bento Gonçalves, com o lema: Contabilidade: o
poder da informação em suas mãos. Na ocasião, o presidente do
CRCRS, Antônio Palácios, também apresentou a fanpage do
evento no Facebook (/xvconvencaors) e a nova logomarca do
Conselho - adotada pelo Sistema CFC/CRCs.

Palácios, lembrou que a XV Convenção
de Contabilidade é um evento de todas as
entidades da classe contábil gaúcha e
acrescentou que, nesta edição, não se fa-

lará apenas em Contabilidade, mas também no que a informação proporciona e possibilita, fazen-
do jus ao lema do evento.

- Já durante reunião dos presidentes do Sistema CFC/
CRCs, realizada em dezembro, a cidade de Gramado
foi escolhida para sediar o XI Encontr o Nacional da
da Mulher Contabilista, que ocorrerá em 2017.

Medalha do Mérito Farroupilha: Em 9 de setembro, a classe
contábil gaúcha teve, mais uma vez, sua importância reconhecida
perante a sociedade. O Conselho Regional de Contabilidade do RS
foi agraciado com a Medalha do Mérito Farroupilha, a maior hon-
raria concedida pela Assembleia Legislativa do RS a pessoas e en-
tidades que contribuíram para o desenvolvimento econômico, so-
cial e cultural do estado.
A distinção foi recebida pelo presidente do Conselho, Antônio Pa-
lácios, em solenidade que contou com a participação dos vice-pre-
sidentes, conselheiros e delegados regionais do CRCRS, integran-
tes das Comissões de Estudos, colaboradores, familiares, parlamen-
tares e representantes das entidades da classe contábil.

Vem aí a XV Convenção de Contabilidade do Rio Grande
do Sul e o XI Encontro Nacional da Mulher Contabilista

Homenagens ao CRCRS



- Troféu Senar - O Sul: Na noite de 31
de agosto, na Associação Leopoldina Ju-
venil, o Conselho Regional de Contabi-
lidade, por intermédio do seu presiden-
te Antônio Palácios, foi agraciado com
o Troféu Senar - O Sul, que é entregue
aos profissionais e às instituições que co-
laboram com o desenvolvimento do es-
tado. O evento é uma realização da rede
Pampa de Comunicação em parceria
com o Senar-RS.

- Academia de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul: A conta-
dora Ana Tércia Lopes Rodrigues, vice-presidente de Gestão do
CRCRS, foi empossada, em 25 de setembro, como membro da Acade-
mia de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul. A cerimônia
conduzida pelo presidente da Academia, Elói Dalla Vechia, ocorreu
durante o Seminário de Assuntos Contábeis do Planalto Médio, reali-
zado na Universidade de Passo Fundo (UPF).

- Prêmio de Responsabilidade Social: Na noite de
13 de novembro, a Assembleia Legislativa do RS
efetuou a entrega das distinções aos agraciados na 15ª
edição do Prêmio de Responsabilidade Social. Na
oportunidade, a vice-presidente de Gestão do CRCRS,
no exercício da presidência, contadora Ana Tércia
Lopes Rodrigues, repassou às mãos dos contadores
Glicério Bergesch e José Lenz, sócios da organização
contábil Lenz Bergesch Contabilidade, o “Troféu
Destaque RS” na categoria micros e pequenas
empresas.

Durante a solenidade, também foram
homenageados os ex-presidentes da Comissão
Mista do Prêmio, entre eles Zulmir Breda
(2004 - ex-presidente do CRCRS, que foi
representado na ocasião pelo vice-presidente
de Relações Institucionais do CRCRS, Pedro
Gabril Kenne da Silva), Simone Imperatore
(2014 - integrante da Comissão de Estudos de
Responsabilidade Social do CRCRS) e Marco
Aurélio Bernardi (2009 a 2010 - conselheiro
do CRCRS).



Tr einamentos de Capacitação  dos Delegados Regionais do CRCRS

 - 2º Treinamento de Delegados Regionais: Nos
dias 27 e 28 de agosto, Bento Gonçalves recebeu 25
delegados regionais da região da Serra, para, junto
com os vice-presidentes do CRCRS e funcionários,
desenvolverem uma atividade de capacitação por
dois dias.  Participaram deste 2º treinamento, os de-
legados de Antônio Prado, Bento Gonçalves, Cane-
la, Canguçu, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, En-

cantado, Estrela,
Farroupilha, Flores
da Cunha, Garibaldi, Gramado, Guaporé, Lajeado, Nova Petrópolis,
Nova Prata, São Marcos, São Sebastião do Caí, Taquari, Teutônia,
Vacaria, Veranópolis, Três Coroas, São Leopoldo e Rio Grande. O
técnico em Contabilidade Luciano Biehl, ministrou palestra, no se-
gundo dia do treinamento, sobre "Responsabilidade Civil do Profissi-
onal da Contabilidade".

- 3º Treinamento de Delegados Regionais: A inicia-
tiva, que ocorreu nos dias 23 e 24 de setembro, no
Sindicato dos Técnicos em Contabilidade e Contado-
res de Passo Fundo, contou com a presença de 23
delegados das cidades de Tapejara, Três Passos, Cer-
ro Largo, Lagoa Vermelha, Carazinho, Santo Augusto,
Erechim, Espumoso, Três de Maio, Tapera, Frederico
Westphalen, Getúlio Vargas, Horizontina, Ibirubá, Iraí,
Marau, Não-Me-Toque, Palmeira das Missões,
Panambi, Passo Fundo, Sananduva, Sarandi e Soledade. Na
oportunidade, o contador Enory Luiz Spinelli, ex-presidente
do CRCRS, ministrou palestra sobre gestão, enfocando pla-
nejamento, ética, mudanças, inovações e ações.

Dia do Contador

 - Em comemoração ao Dia do Contador (22/9), o CRCRS promoveu palestra, na sede da entidade,
sobre "Regularização de Obras da Construção Civil", com os auditores-fiscais da Receita Federal do
Brasil, Lígia Maria Quevedo da Rosa e José Maria Salatino.
- Os estudantes do 1º ao 6º semestre de Ciências Contábeis da Fa-
culdade Anglicana de Tapejara comemoraram o Dia do Contador
de modo especial: com uma visita ao CRCRS. O grupo estava acom-
panhado pelo professor Edson Pedro Zambon.

   20 de novembro - Dia do Técnico em Contabilidade

O Conselho também parabenizou os Técnicos em Contabilidade, pela
passagem do seu dia, com mensagem enviada a todos os profissionais da
categoria, via e-mail.



 - 4º Tr einamento de Delegados Regionais: O
último treinamento de 2014 foi realizado no Sin-
dicato dos Contadores e Técnicos em Contabi-
lidade de Santa Maria, nos dias 29 e 30 de outu-
bro, com a presença de 28 delegados das cida-
des de Agudo, Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul,
Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Dom Pedrito,
Itaqui, Jaguari, Júlio de Castilhos, Ijuí, São Sepé,
Quaraí, Rosário do Sul, Sobradinho, Rio Pardo,
Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, Santana do Li-
vramento, Santiago, Santo Ângelo, São Borja,
São Gabriel, São Luiz Gonzaga, Santa Maria,
Tupanciretã, Uruguaiana e Venâncio Aires.

- 2º Encontro Geral de Delegados Regionais do CRCRS

Os delegados regionais do CRCRS reu-
niram-se, pela última vez este ano,  em
27 de novembro, no Hotel Continental
de Canela, para discutirem e avaliarem
as ações referentes ao ano de 2014.
Antes de dar início à pauta do encon-
tro, Alexandre Rampelotto, delegado da
Receita Federal do Brasil em Porto Ale-
gre, falou sobre a estrutura, funciona-
mento e atuação da Receita.

Em seguida, os delegados, distribuídos
em quatro grupos, debateram temas pro-
postos pelo vice-presidente de Relações
com os Profissionais, Celso Luft, e, logo
após, expuseram as suas colocações e
opiniões para o grande grupo.



Representatividade

- 5º Seminário Ampliando Horizontes: O presi-
dente do CRCRS, Antônio Palácios, acompanha-
do do vice-presidente de Relações Institucionais,
Pedro Gabril Kenne da Silva, participou, em 21
de julho, do 5º Seminário Ampliando Horizontes
- Educando para a Transparência, realizado pela
ONG Parceiros Voluntários, cuja presidente é
Maria Helena Pereira Johannpeter.

 - 80 anos do CREA-RS: Antônio Palá-
cios prestigiou a solenidade de comemo-
ração dos 80 anos de fundação do Con-
selho Regional de Engenharia e Agrono-
mia do RS, realizada na Câmara de Ve-
readores de Porto Alegre, em 5 de agos-
to. Na ocasião, Palácios representou o
CRCRS e o Fórum dos Conselhos Regio-
nais e Ordens das Profissões Regulamen-
tadas do Estado do RS.

- 4º Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente: O Ibracon - Insti-
tuto dos Auditores Independentes do Brasil - promoveu, nos dia 18 e 19 de agosto, no Amcham

Business Center, em São Paulo, a 4ª Con-
ferência Brasileira de Contabilidade e Au-
ditoria Independente. Encerrando o even-
to, o presidente do CRCRS e integrante
do Conselho de Administração do Ibracon,
contador Antônio Palácios, participou de
um painel sobre a transparência das peque-
nas e micros empresas, juntamente com
Vânia Borgerth, assessora da presidência
do BNDES, e Thomas Brull, integrante da
Comissão do Conselho de Administração
do IBGC.

- 1º Fórum Internacional de Tributação: O evento, que co-
locou em debate a tributação do Brasil e de diversos países,
teve o CRCRS com um dos apoiadores. A promoção do even-
to foi da Faculdade Brasileira de Tributação (FBT-INEJE) e
ocorreu no Teatro do CIEE, em 20 de agosto.



- Feira do Empreendedor do Sebrae -RS: O CRCRS parti-
cipou da Feira do Empreendedor, que ocorreu de 11 a 14 de
setembro, nos pavilhões da FIERGS, em Porto Alegre. O tra-
balho desenvolvido no estande do Conselho teve o intuito de
prestar informações e orientações sobre as atividades desen-
volvidas pelo Conselho e outros assuntos relacionados à Con-
tabilidade.

 - Homenagem ao ex-presidente do Sescon-RS:
Em 29 de setembro, o presidente do CRCRS
prestigiou a solenidade de descerramento da foto
do ex-presidente do Sescon-RS, Jaime Gründler
Sobrinho. O evento também contou com a partici-
pação do ex-presidente do CRCRS e atual vice-
presidente do CFC, Zulmir Breda, presidente e in-
tegrantes da diretoria do Sescon-RS e de profissio-
nais da classe contábil.

- 14º Fórum Sergipano de Contabilidade e III Encontro Sergipano
dos Estudantes e Professores de Ciências Contábeis: Ana Tércia Lopes
Rodrigues, vice-presidente de Gestão do CRCRS, participou do 14º  Fórum
Sergipano de Contabilidade e do III Encontro Sergipano dos Estudantes e
Professores de Ciências Contábeis, que ocorreu nos dias 6 e 7 de novem-
bro, ministrando palestra sobre os "Desafios da formação contábil: técni-
ca, ciência e vivências”.

Representatividade

- XV Simpósio de Contabilidade das Missões: O Instituto Cenecista do Ensino Superior de
Santo Ângelo (IESA), organizador do XV Simpósio
de Contabilidade das Missões, convidou o presi-
dente do CRCRS, Antônio Palácios, para proferir
palestra de encerramento do evento (11/9). Paláci-
os falou para cerca de 250 pessoas, entre alunos,
professores e profissionais da Contabilidade sobre
o momento pós-convergência e os impactos na pro-
fissão, fazendo um retrospecto dos acontecimen-
tos e fatos que levaram à aprovação da Lei nº
11.638/07.



 - Seminário de Assuntos Contábeis do Planalto Médio: O presidente do CRCRS, contador
Antônio Palácios, participou, em 25 de setembro, do Seminário de Assuntos Contábeis de
Planalto Médio, que ocorreu no auditório da FEAC – Faculdade de Economia, Administração
e Ciências Contábeis da UPF. Ainda como parte da pro-

gramação do Semi-
nário de Assuntos
Contábeis do Pla-
nalto Médio, o pre-
sidente da Acade-
mia de Ciências
Contábeis do Rio
Grande do Sul, Elói Dalla Vechia, deu posse à vice-presi-
dente de Gestão do CRCRS, Ana Tércia Lopes Rodrigues,

como membro da Academia.

Representatividade

- XXXI Eicon:  O CRCRS foi representado no
evento, que se realizou em Santa Rosa nos dias
27 e 28 de setembro, pelo vice-presidente de
Fiscalização, Mário Karczeski, e pelo diretor
Geral, Ricardo Vitória. Essa edição do Eicon
consagrou Passo Fundo como o campeão ge-
ral, com vitórias no futsal, vôlei feminino, tê-
nis e rústica. Na ocasião, também ficou defi-
nido que o XXXII Eicon, em 2015, será em
São Leopoldo.

- XII Encontr o Alagoano de Contabilidade: O vice-presidente
de Fiscalização, Mário Karczeski, representou o CRCRS no XII
Encontro Alagoano de Contabilidade, que ocorreu de 9 a 11 de
outubro, no auditório do Hotel Jatiuca (AL), cujo lema foi "Conta-
bilidade: Inovando o Conhecimento". Paralelamente ao evento, no
dia 10, foi realizado o Encontro CRC Jovem, com o tema "O Pro-
fissional Contábil no Novo Cenário Mercadológico", e um talk
show sobre a "Atuação da Mulher na Sociedade", organizado pela
Comissão Estadual da Mulher Contabilista do CRCAL.

Tr oféu Cultura Econômica: A vice-presidente de Gestão do CRCRS,
contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues, entregou o Troféu Cultura Eco-
nômica a Marcelo Cavalcanti Almeida, autor da coletânea Curso de
Contabilidade, lançado pela Editora Atlas, em solenidade que marcou a
11ª edição da homenagem, promovida pelo Jornal do Comércio. A ceri-
mônia, que já é tradicional na Feira do Livro de Porto Alegre, ocorreu
na noite de 4 de novembro, no átrio do Santander Cultural.



- 2º Egescon: Antônio Palácios, presidente do CRCRS,
prestigiou, na noite de 16 de outubro, a abertura do 2º
Encontro Gaúcho das Empresas de Serviços Contábeis -
Egescon, que ocorreu na Sociedade Libanesa de Porto
Alegre.

Também estiveram no evento os vice-presiden-
tes de Fiscalização, Mário Karczeski; e de Rela-
ções com os profissionais, Celso Luft; os conse-
lheiros Ane Dapper e Mário Kist; o delegado Re-
gional do CRCRS em Pelotas, Clóvis Roberto dos
Santos; a gerente da Divisão de Projetos Especi-
ais, Nádia Chamun; e a coordenadora da Seção
de Apoio a Cursos e Palestras, Adriana França.

Representatividade

- 5º Encontro Luso-Brasileiro: O presidente do
CRCRS, Antônio Palácios, e o vice-presidente de
Relações Institucionais, Pedro Gabril Kenne da Sil-
va, participaram, nos dias 20 e 21 de outubro, da
quinta edição do Encontro Luso-Brasileiro de Con-
tabilidade realizado em Campina Grande, na
Paraíba. O evento reuniu um público de cerca de
800  pessoas, entre estudantes, contadores, técni-
cos em contabilidade e docentes. O encontro foi
realizado pelo Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) em parceria com a  Ordem dos Técnicos
Oficiais de Contas de Portugal (Otoc), e contou com o apoio da Fundação Brasileira de Contabi-
lidade (FBC) e da Academia Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon).

- XIII Congr esso de Direito Tributário em Questão: A convite da Fundação Escola Superior
de Direito Tributário, o presidente do CRCRS, An-
tônio Palácios, coordenou, na manhã do dia 24 de
outubro, o painel “A tributação dos lucros auferidos
no exterior”, que teve participação da coordenado-
ra-geral de Tributação Substituta da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, Cláudia Lúcia Pimentel
Martins da Silva; e do professor titular de direito
tributário da USP, Luis Eduardo Schoueri. O XIII
Congresso de Direito Tributário em Questão ocor-
reu no centro de eventos do Hotel Serra Azul, em
Gramado, RS.



- Reunião de presidentes: De 3 a 5
de dezembro, os 27 presidentes dos
CRCs, integrantes do Sistema CFC /
CRCs, reuniram-se na sede do Con-
selho Federal de Contabilidade, em
Brasília, para debater importantes te-
mas como educação continuada, Pro-
grama de Voluntariado da Classe
Contábil, Exame de Suficiência, MEI,
cadastro de escritórios individuais,
entre outros. O encontro foi conduzido pelo presidente do Conselho Federal de Contabilidade,
contador José Martonio Alves Coelho e contou com a presença do vice-presidente de Desenvol-
vimento Profissional e Institucional do CFC, contador Zulmir Breda. Durante a reunião, José
Martonio Coelho informou que recebeu, do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Gilmar
Mendes, um ofício solicitando que o Conselho Federal de Contabilidade indique um represen-
tante para acompanhar a análise das prestações de contas da presidente da República, Dilma
Rousseff. Gilmar Mendes tornou-se relator das contas da presidente Dilma no mês passado. Em
visita ao CFC, em agosto, o ministro já havia sinalizado que a Corte poderia acionar a classe
contábil sempre que necessário, sobretudo nas questões tributárias e contábeis.

- TCE-RS: Os contadores Antônio Palácios, presidente do
CRCRS, e Pedro Gabril Kenne da Silva, vice-presidente de
Relações Institucionais, acompanharam a prestação de con-
tas das atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal de
Contas do Estado (TCE) referente ao período de 2011 a 2014,
realizada em 18 de dezembro, no plenário do TCE.

Representatividade

- Observatório Social de Porto Alegre: Na tarde do
dia 16 de dezembro, ocorreu a cerimônia de fundação
do Observatório Social de Porto Alegre (Ospoa), que
tem por objetivo acompanhar as contas públicas e ser
um instrumento para a melhoria da destinação do di-
nheiro arrecadado pelos entes municipais. O Ospoa faz

parte da rede de observatórios do Observa-
tório Social do Brasil e teve sua criação sob
a coordenação do vice-presidente de Rela-
ções Institucionais do CRCRS, Pedro Gabril
Kenne da Silva. O evento contou, também,
com a participação do presidente do Conse-
lho, Antônio Palácios, e de lideranças de di-
versos segmentos da sociedade. A presidên-

cia do Ospoa ficou a cargo do contador Diogo Chamun, também presidente do Sescon-RS.



Eventos

 Seminários de Assuntos Contábeis

- São Borja: Profissionais da Contabilidade e
estudantes da área contábil participaram do Se-
minário de Assuntos Contábeis de São
Borja, que foi realizado na Câmara de Verea-

dores do municí-
pio, em 25 de ju-
lho. Na oportuni-
dade, o presiden-
te do CRCRS,
Antônio Paláci-
os, procedeu a

entrega de mais de 200 quilos de alimen-
tos, arrecadados durante o evento, ao se-
cretário da Fazenda de São Borja, Bruno
Silva Maurer, como forma de contribuir
para amenizar a situação dos desabrigados
das enchentes que assolaram o município.

-

- Santo Ângelo: No Seminário de
Assuntos Contábeis de Santo Ân-
gelo, realizado em 12 de setembro,
foram tratados temas como: Sped
Fiscal, contrato de prestação de
serviços em Contabilidade, ações
que fazem a diferença no sucesso
da profissão e eSocial.

- Osório: Às 8h30 do dia 8 de agosto, teve iní-
cio a cerimônia de abertura do Seminário de
Assuntos Contábeis que o Conselho de Conta-
bilidade promoveu em Osório, cumprindo, as-
sim, com o objetivo de levar a atualização e o
conhecimento a todas as regiões do Estado.

- São Leopoldo: Mais de 140 pessoas, entre pro-
fissionais da Contabilidade e estudantes do Vale
do Sinos, lotaram o auditório do Sindimetal, du-
rante o dia de 11 de julho, para assistirem as
palestras integrantes do Seminário de Assuntos
Contábeis de São Leopoldo.



Eventos

Seminários de Assuntos Contábeis

 - Carazinho: O Seminário de Assuntos Contábeis, realizado em 10 de outubro, em Carazinho
reuniu cerca de 140 pessoas, entre profissionais e estudantes da área contábil. eSocial, holding
patrimonial, ações que fazem a diferença e honorários foram os temas abordados no evento. No
dia anterior ao Seminário (09/10), o presidente do CRCRS, Antônio Palácios, e o vice-presidente
de Relações com os Profissionais, Celso Luft, encontraram-se com autoridades e representantes
de entidades do município para expor as
ações sociais desenvolvidas pelo Sistema
CFC/CRCs, o Programa de Voluntariado da
Classe Contábil (PVCC).

 - Nova Petrópolis: Antônio Palácios, presidente do CRCRS, abriu o
Seminário de Assuntos Contábeis de Nova Petrópolis, falando que, di-
ante das exigências do mercado, o Sistema CFC/CRCs não se limitou a
cumprir as finalidades, até então, precípuas da entidade de registro e
fiscalização e, a partir de 2010, expandiu suas funções, encampando a
educação continuada. Acrescentou que a atualização é imprescindível
para qualificação do profissional e a consequente
proteção da sociedade. Nova Petrópolis foi sede,
em 24 de outubro, do Seminário de Assuntos
Contábeis, promovido pelo CRCRS, com a par-
ticipação de mais de 100 pessoas, entre profis-
sionais e estudantes da área contábil.

Como ocorre em todos os seminários, o presi-
dente do CRCRS, Antônio Palácios, na ocasião
acompanhado dos vice-presidentes, Ana Tércia Lopes
Rodrigues e Pedro Gabril Kenne da Silva, realizaram
uma reunião com as autoridades presentes no evento,
para abordar as ações de responsabilidade social que
o Conselho desenvolve desde 2008, a partir da im-
plantação do Programa de Voluntariado da Classe
Contábil - PVCC.



                                              Eventos

Seminário de Assuntos Contábeis

  Bagé: Para um público de mais de 190 pesso-
as, entre profissionais e estudantes da área
contábil, o presidente do CRCRS, Antônio Pa-
lácios, procedeu a abertura do Seminário de As-
suntos Contábeis de Bagé, que se realizou em 5
de novembro.

Os eventos promovidos pelo CRCRS são gratuitos, sendo solicitado
como ingresso apenas a doação de alimentos não perecíveis.

Após a cerimônia de abertura, as autoridades
foram convidadas a participar de uma reunião,
na qual Palácios e os vice-presidentes de De-
senvolvimento Profissional, Adriel Ziesemer;
e de Relações Institucionais, Pedro Gabril
Kenne da Silva, discorreram sobre as ações
de responsabilidade social que o Conselho de
Contabilidade desenvolve, como Programa de
Voluntariado da Classe Contábil - PVCC.

 -

Canoas: A cidade de Canoas sediou o último Seminá-
rio de Assuntos Contábeis, dos 13 que foram realiza-
dos em 2014. O evento ocorreu em 5 de dezembro, na
Ulbra, e reuniu cerca de 100 pessoas, entre estudantes
e profissionais da área contábil.

Após a cerimônia de abertura, o presidente do CRCRS e os
vice-presidentes presentes na ocasião reúnem-se com as auto-
ridades locais para explicar os projetos realizados pelo Conse-
lho por meio do Programa de Voluntariado da Classe Contábil,
em especial no sentido de estimular ações que visem incenti-
var os contribuintes a destinar parte do Imposto de Renda de-
vido ao Funcriança ou ao Fundo do Idoso.



                                                     Eventos

 - Prestação de Contas Eleitorais: O evento ocorreu em 22 de agosto, no auditório do CRCRS.
O Seminário de Prestação de Contas Eleitorais teve foco nos aspectos jurídicos e contábeis das
eleições 2014.

 - 50 anos da Lei de Finanças Públicas: Os
50 anos da Lei 4.320/64, que trata das normas
gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Fe-
deral foi tema da palestra, ministrada pelo con-
tador João Marcos Leão da Rocha, em 30 de
agosto, no auditório do Prédio 1 da Fapa, em
Porto Alegre.

 - Refis: O CRCRS, em parceria com a Receita Fe-
deral, promoveu, em 14 de agosto, palestra sobre
Refis, com a auditora da Receita Federal do Brasil,
Miriam Nielsen Ibañez; e com o Procurador Chefe
da Dívida Ativa da União na 4ª Região, Rafael Dias
Degani. Os palestrantes esclareceram dúvidas so-
bre a reabertura do parcelamento de que trata a Lei
nº 11.941/11 - Refis da Crise. O evento contou, em
sua abertura, com a participação do Procurador-Re-
gional da Fazenda Nacional da 4ª Região, José
Diogo Cyrillo da Silva.



 - Lei 12.973/2014: A palestra, realizada
em 30 de julho, no auditório do CRCRS,
sobre a Lei 12.973/2014, que trata de alte-
rações na legislação tributária federal, pro-
ferida pelo contador Altair Toledo, sócio
do Departamento de Impostos da KPMG,
atraiu um grande público, tanto presencial
como on-line. Na ocasião, o auditor abor-
dou as perspectivas de mudança no cená-
rio da Contabilidade a partir da conversão
da Medida Provisória 627/2013 em lei.

- Gasto no Setor Público: Nos dias 17 e
18 de julho, o CRCRS sediou o I SEMREG
- CQ, Seminário Regional de Informação
de Custos e Qualidade do Gasto no Setor
Público - Região Sul. A palestra magna pro-
ferida, após a cerimônia de abertura, em 17
de julho, ficou a cargo do integrante do
Grupo de Estudos da Área Pública do Con-
selho Federal de Contabilidade, Nelson
Machado, que expôs a experiência de im-
plantar sistemas de custos em organizações,
objetivando a eficiência no uso dos recur-
sos públicos, eficácia no atingimento das
metas, efetividade na resolução dos proble-
mas e na transformação da sociedade.

- III Encontr o Estadual de Estudantes: O
Teatro da Univates de Lajeado acolheu, a
partir das 14h do dia 25 de outubro, cerca
de mil estudantes da área contábil que se ins-
creveram no III Encontro Estadual de Estu-
dantes de Ciências Contábeis do RS -
ENCECC-RS. O evento, organizado pela
Comissão de Estudos CRCRS Jovem, ano
trouxe como foco central a reflexão em tor-
no da pergunta: o que o mercado espera de
você?

Eventos



      Eventos

 - Workshop sobre Sped: O CRCRS realizou, em 17
de setembro, o workshop sobre Gestão de Risco no Pro-
jeto Sped. O evento, organizado pela Comissão de Es-
tudos de Organizações Contábeis do Conselho, abor-
dou, em especial, a responsabilidade dos Contadores e
Técnicos em Contabilidade com as mudanças trazidas
pelo Sistema Público de Escrituração Digital.

O coordenador da Comissão de Estudos de Organiza-
ções Contábeis do CRCRS, contador Márcio Schuch

Silveira, es-
clareceu que o
compromisso com a elaboração e transmissão do Sped
recai tanto sobre os profissionais contábeis quanto sobre
os empresários.

Ana Paula Mocelim, integrante da Comissão de Estudos
de Organizações Contábeis do CRCRS, abordou a prote-
ção jurídica, destacando que os profissionais contábeis
devem atentar a sua responsabilidade civil, no que diz
respeito ao Sped.

- Seminário do Setor Cooperativo: O pai-
nel "A Responsabilidade do Profissional
Contábil e dos Gestores nas Sociedades Co-
operativas", com a participação dos presi-
dentes Antônio Palácios, do CRCRS, e
Vergílio Frederico Perius, do Sescoop, abriu
os debates do Seminário de Contabilidade
no Setor Cooperativo. Outros temas aborda-
dos no evento foram: o IFRS, tributação fe-
deral e a extinção da RTT. O Seminário, que
foi realizado em 17 de outubro, na Faculda-
de de Tecnologia do Cooperativismo e reu-

niu um público de cerca de 120 pessoas, foi or-
ganizado pela Comissão de Estudos de Contabi-
lidade no Setor Cooperativo, integrada pelos con-
tadores Ciro Weber, Aristeu Costa dos Santos,
Elizabeth Pavoni Chiminazzo, José Máximo
Daronco, Nádia Emer Grasselli, Leandro
Pacheco, Dorly Dickel, Juliano Galvan Debiasi,
e Aloisio Rubem Wickert.



            Eventos

 - Encontro de Coordenadores e
Professores dos Cursos de Ciên-
cias Contábeis: O  evento reali-
zou-se no Auditório Padre Bruno
Hammes, da Unisinos, em 15 de
setembro.  A iniciativa foi organi-
zada pelo CRCRS, por meio de
sua Comissão de Estudos de
Acompanhamento do Ensino Su-
perior. O impacto da Lei 12.973

na profissão contábil foi
um dos temas tratados pelo
contador, procurador da
Fazenda Nacional, Marce-
lo Colleto Pohlmann; pelo
contador, especialista em
finanças empresariais, Sér-
gio Fioravanti; e pelo con-

tador e sócio da PwC, Fábio Abreu de Paula. A mediação foi do contador e coordenador do Curso
de Ciências Contábeis da Unisinos, Clóvis Kronbauer. Durante o evento, a vice-presidente de
Gestão do CRCRS, Ana Tércia Lopes Rodrigues, procedeu a entrega do Mérito Docência Univer-
sitária aos professores que completaram:

15 anos,

25 anos e

30 anos  de carreira no ensino superior de Contabilidade.



Eventos

 - Atuação do Profissional da Contabilidade no Terceiro Setor: O Seminário, realizado no
auditório do CRCRS, em 25 de setembro, abordou o terceiro
setor na área educacional, as normas da legislação contábil, a
evolução do perfil do profissional da Contabilidade, a atuação
da Procuradoria de Fundações, o protagonismo do profissio-
nal da Contabilidade na área da saúde, a auditoria nas entida-
des do terceiro setor. A organização do evento ficou a cargo da
Comissão de Estudos do Terceiro Setor do CRCRS.

 - III Encontr o Estadual dos Observatórios Sociais: Representantes de dezenas de entidades da
sociedade civil organizada de todo o estado foram prestigiar, nos dias 29 e 30 de setembro, o III
Encontro Estadual dos Observatórios Sociais do RS, que ocorreu na Faculdade Monteiro Lobato

(FATO). No primeiro dia do encontro foi lançado ofici-
almente o Observatório Social de Porto Alegre (Ospoa).



Eventos

- 2º Encontro Estadual de Perito Contábeis: Orga-
nizado pela Comissão de Estudos de Perícia Contábil
do CRCRS, o 2º Encontro Estadual de Peritos
Contábeis ocorreu na sexta-feira, 31 de outubro, com
o objetivo de debater temas essenciais à qualidade
do trabalho dos profissionais da Con-
tabilidade que atuam na área de perí-
cia contábil.

- II Seminário de Auditoria e
Contabilidade: O evento, uma
realização da 6ª Seção Regional
do Instituto dos Auditores Inde-
pendentes do Brasil (Ibracon), em
parceria com o Conselho Regio-
nal de Contabilidade do Rio Gran-
de do Sul, ocorreu  no auditório
do CRCRS em 3 de novembro.

- Plano de Contas Aplicado ao Setor Público: O Conselho
Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul promoveu,
em 7 de novembro, o curso "Aspectos práticos do PCASP -
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público", ministrado pela
contadora Renata Agra Balbueno, auditora pública externa do
TCE/RS, especialista  em  Contabilidade,  Auditoria  e  Finan-
ças Governamentais e integrante da Comissão de Estudos de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Fórum Permanente das Entidades da Classe Contábil do RS

 - Em 28 de agosto, no Hotel Dall’Onder, Bento Gon-
çalves, 35 representantes das entidades de classe
contábil gaúcha se reuniram para discutir assuntos de
interesse da profissão contábil.
A reunião foi conduzida pelo contador Antônio Palá-
cios, presidente do  Fórum Permanente das Entidades
da Classe Contábil do RS e do CRCRS.



- Ação conjunta do Fórum dos Conselhos
e Ordens das Profissões Regulamenta-
das: Entre os dias 4 e 7 de novembro, o
Fórum dos Conselhos e Ordens das Profis-
sões Regulamentadas (Fórum-RS), por
meio do Grupo de Agentes Fiscais (GAF),
promoveu a 3ª Ação Conjunta de Fiscaliza-
ção, em Pelotas. Foram visitadas as Insti-
tuições de Longa Permanência de Idosos, o
Presídio Regional de Pelotas, além de to-
dos os outros estabelecimentos que cada Conselho fiscaliza em suas rotinas. A abertura da ação
ocorreu na Associação do Engenheiros Agrônomos de Pelotas. Integraram a ação os agentes fis-
cais dos Conselhos de Contabilidade (CRCRS), de Farmácia (CRF-RS), de Engenharia e Agro-
nomia (CREA-RS), de Nutricionistas (CRN-RS), de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
(CREFITO-RS), de Educação Física (CREF2-RS), de Odontologia (CRO-RS), de Enfermagem
(COREN-RS), de Fonoaudiologia (CREFONO-RS), de Veterinária (CRMV-RS), de Administra-
ção (CRA-RS), de Corretores de Imóveis (CRECI-RS) e de Biblioteconomia (CRB10).

Eventos

Seminário de Contabilidade Aplica-
da ao Setor Público - Aspectos Práti-
cos: realizado pelo Conselho Regional
de Contabilidade do Rio Grande do Sul,
em 24 de novembro, no auditório do Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE-RS),
contou com o apoio da Comissão de Es-
tudos de Contabilidade Aplicada ao Se-
tor Público do CRCRS.

Na ocasião, o presidente do CRCRS,
Antônio Palácios, foi representado pelo

vice-presidente de Relações Institucionais, Pedro
Gabril Kenne da Silva.

Integração de dados oficiais Sefaz/RS (IR RE 073/14):
A integração de dados oficiais Sefaz-RS (IN RE 073/
14) foi amplamente discutida em evento idealizado pela
Comissão de Estudos de Tecnologia da Informação do
CRCRS, que se realizou no auditório do Sescon/RS, em
3 de dezembro, diante de um público de cerca de 130
pessoas. Palestraram o subsecretario Adjunto da Recei-
ta Estadual, Newton Guaraná; Dimitri Domingos, chefe
da equipe da Nota Fiscal Gaúcha da Receita Estadual; Guilherme Comiran, chefe da divisão de
Tecnologia e Informações Fiscais da Receita Estadual; e Lucas Pulcinelli da Jornada, responsá-
vel pelos Documentos Fiscais Eletrônicos da Receita Estadual.



Programa de Voluntariado da Classe Contábil

 - Workshop sobre incentivos fiscais: Como
parte da programação do Mês da Solidariedade
Contábil, que a Comissão de Estudos de Res-
ponsabilidade Social do CRCRS promove todos
os anos, foi organizado, em 11 de novembro, no
auditório do Conselho, um workshop sobre in-
vestimentos em projetos sociais e incentivos fis-
cais, no qual participaram Roberto Pesce, coor-
denador do departamento de Responsabilidade
Social da Secretaria do Trabalho e Desenvolvi-
mento Social; Adão Vargas, integrante da Comissão de Estudos de Respon-
sabilidade Social do CRCRS; e Cláudio Morello, auditor-fiscal da Receita
Federal. A coordenação do painel ficou por conta da contadora Simone
Imperatore, integrante da Comissão de Estudos de Responsabilidade Social
do CRCRS. O evento contou, ainda, com a participação da vice-presidente
de Gestão do Conselho, contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues.

                                                 Mês da Solidariedade Contábil

Pelo nono ano consecutivo, o CRCRS organizou o Mês da Solidariedade Contábil, que, em 2014,
ocorreu entre 6 de novembro e 20 de dezembro. Dentre as ações programadas, estava a arrecada-
ção de brinquedos e alimentos não perecíveis, que foram destinados a entidades assistenciais. As
delegacias e os escritórios regionais do estado também participaram da campanha que arrecadou,
ao todo, mais de 11 toneladas de alimentos, 380 brinquedos e 3.600 peças de roupas.



- Guaporé: A prefeitura de Guaporé alterou o edital de concurso público, conforme publicação
em 12 de agosto, em função da solicitação do CRCRS, que constatou que no Anexo 1, referente
ao quadro de cargos, era exigido para contador a habilitação mínima de ensino médio, o que
contraria o Decreto-Lei nº 9.295/46, o qual determina que para exercer as atividades de contador
é necessário a conclusão do curso de bacharel em Ciências Contábeis, aprovação em Exame de
Suficiência e registro no CRCRS. Da mesma forma, houve interpretação errônea em relação à
exigência de ensino médio com habilitação em contabilidade para preenchimento da vaga de
tesoureiro. Nesse caso, seria técnico em contabilidade. E por fim, para prover o cargo de fiscal, o
edital requeria ensino médio do candidato, e, de acordo com a descrição das atividades, as tarefas
caberiam ao contador.

 Prerrogativas asseguradas

- Tribunal de Contas do Estado do RS e da Secretaria de Fazenda do Estado do RS: o
CRCRS solicitou a retificação de editais de concursos públicos  do Tribunal de Contas do Estado
do RS e da Secretaria de Fazenda do Estado do RS, visto que para o provimento dos cargos de
Auditor Público Externo, Nível III-Classe A, Bacharel em Ciências Contábeis - CO3, e de Audi-
tor Fiscal da Receita Estadual, não constava a exigência de comprovação de registro no Conselho
de Contabilidade, conforme está previsto na Lei Estadual nº 14.540/2014. O CRCRS já havia se
manifestado sobre esse fato por ocasião da publicação dos editais de concursos públicos dos
municípios de Colorado e Ibirapuitã, que, em resposta, alteraram seus respectivos editais.

- Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos: O CRCRS, CRA/RS e Corecon/RS
enviaram, em 9 de julho, ofício à Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público Estadu-
al, solicitando providências em relação ao edital da Secretaria da Administração e dos Recursos
Humanos que, por meio da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, promoveu
concurso público para o cargo de Assessor Administrativo em sua especialidade: Administração,
Gestão Pública, Contabilidade e Economia, exigindo apenas o diploma de bacharel em cada uma
das profissões, e para Gestão Pública, qualquer bacharelado, não constando a exigência de regis-
tro nos respectivos Conselhos de Profissões Regulamentadas.

Informe Quantitativo

Este relatório traduz em termos quantitativos  as ações praticadas
pelo CRCRS no período compreendido entre janeiro e dezembro
de 2014. O CRCRS possui entre suas principais atribuições, efe-
tuar o registro, fiscalizar o exercício da profissão contábil e pro-
ver a educação continuada como forma de qualificação e valori-
zação profissional.
No exercício dessas atividades, objetiva abranger a sociedade como
um todo, atuando em conformidade com as melhores práticas da
transparência, cidadania corporativa e responsabilidade social. O
relatório encontra-se disponível em www.crcrs.org.br - Comuni-
cação - Download de Livros - Impressos Institucionais.



CRCRS e estudantes: importante aproximação

 - Acadêmicos de Ciências Contábeis do Instituto
Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo, em 14 de
agosto, vieram conhecer a sede do CRCRS. Os 38 estu-
dantes, entre 2º e 8º semestres, visitaram as dependências
do Regional, e receberam esclarecimentos sobre a estru-
tura e o funcionamento da entidade.

- Estudantes da Escola Técnica Estadual Irmão Pedro, de Porto
Alegre, do 1º e 2º semestres do curso de técnico em Contabilida-
de, visitaram o CRCRS, em 1º de outubro, acompanhados pelo
professor Mário Carvalho Cáceres.

- Estudantes do segundo semestre do curso de Ci-
ências Contábeis da Universidade de Passo Fun-
do (UPF) estiveram conhecendo a sede do
CRCRS, em 29 de setembro, acompanhados pelo
professor Nelton Conte.

- Na manhã de 14 de outubro, acadêmicos dos cursos
de Ciências Contábeis da Unisc, campi Montenegro,
Sobradinho e Santa Cruz do Sul; e da Unifra, de Santa
Maria, estiveram no CRCRS para conhecerem parte
do trabalho desenvolvido pela entidade. Eles foram re-
cebidos pela gerente da Divisão de Projetos Especiais,
Nádia Chamun da Silva, pela supervisora da Seção de
Gestão de Processos, Iolanda Mumbach e pelo gerente
da Assessoria Jurídica, Angelo Bozzetto. O presidente

do Conselho, contador Antônio Palácios, que realizou uma breve explanação aos alunos, abordou
as atividades do CRCRS e a importância da aproximação entre Conselho e estudantes.

- Acompanhados do coordenador do curso de
Ciências Contábeis da Universidade Regional
Integrada (URI) de Frederico Westphalen, pro-
fessor Alzemir José de Vargas, 35 estudantes
de Ciências Contábeis vieram conhecer e sa-
ber um pouco mais das funções e atribuições
do Conselho de Contabilidade, no dia 24 de
outubro.



Relações Institucionais
Parcerias e Convênios

- Sindilojas: O presidente do CRCRS,
contador Antônio Palácios, e o vice-
presidente de Relações Institucionais,
Pedro Gabril Kenne da Silva, em visi-
ta ao presidente do Sindilojas, Paulo
Kruse, discutiram a possibilidade de
profissionais da Contabilidade partici-
parem das reuniões do Sindicato, a fim
de esclarecerem a importância do em-
presário tomar decisões amparadas nas
informações contábeis. Na ocasião,
Gabril falou sobre os observatórios so-
ciais, que constituem-se em um espa-
ço democrático e apartidário, no qual entidades representativas da sociedade civil trabalham com
o objetivo de contribuir para a melhoria do gasto público. Hoje, 80 cidades em 15 estados do
Brasil possuem Observatório Social; no Rio Grande do Sul, são cinco municípios.

- Renovação de parceria: O presidente do Con-
selho Regional de Contabilidade do RS (CRCRS),
Antônio Palácios, e o superintendente do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Gilmar
Tietböhl, renovaram o acordo de cooperação téc-
nica, em 31 de agosto, estabelecido entre as par-
tes, que visa a conjunção de esforços para a exe-
cução de ações, assim como a participação do
Senar-RS nos eventos realizados pelo CRCRS,
objetivando fornecer orientações sobre a legisla-
ção rural.

- Fadergs: A coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Fadergs, Laura Elaine Domingos e
a diretora de Negócios da entidade, Liciane Rossetto reuniram-se (2/9) com o presidente do CRCRS,
Antônio Palácios, a fim de estreitarem as relações entre as duas entidades.

 - CORE: O presidente do CRCRS, Antônio Palácios, recebeum, em 27 de setembro, na sede do
Conselho, o vice-presidente do Conselho Regio-
nal dos Representantes Comerciais no Estado do
Rio Grande do Sul (CORE), Roberto Salvo; o di-
retor tesoureiro Rui Ketz de Moura; a diretora se-
cretária, Roberti Franzen; e o contador, Otávio
Augusto Naue, que manifestaram a intenção de
desenvolver ações em parceria, aproximando, des-
sa forma, a classe contábil dos profissionais que
atuam no segmento da representação comercial.



- CRCRS e Receita Federal: O delegado da
Receita Federal em Porto Alegre, Alexandre
Rampelotto, esteve no CRCRS por duas ocasi-
ões. Em 9 de julho, quando expôs a intenção da
Receita Federal em reforçar a interlocução com
os profissionais da Contabilidade, já que, se-
gundo ele, estes são os principais usuários dos
serviços oferecidos pelo órgão e, por isso, é im-
portante a opinião e a colaboração da classe
contábil. Em 18 de julho, Rampelotto, partici-
pou da plenária, oportunidade em que respon-
deu a perguntas dos conselheiros, expôs as difi-
culdades e as ações que estão sendo incrementadas para
agilizar e tonar cada vez mais eficiente os serviços pres-
tados pela Receita Federal.

Relações Institucionais
Parcerias e Convênios

 - CRCRS e Unisinos: Em 2 de setembro, o presidente do CRCRS, Antônio Palácios, e o vice-
presidente de Relações Institucionais do
Conselho, Pedro Gabril Kenne da Silva,
receberam a visita do coordenador do Cur-
so de Ciências Contábeis da Universidade
do Vale do Rio do Sinos, Clóvis
Kronbauer, e do coordenador do Progra-
ma de Mestrado e Doutorado em Conta-
bilidade da Unisinos, Marcos Antonio de
Souza. Na oportunidade, foi tratada a pos-
sibilidade de renovação da parceria entre
o CRCRS e a instituição de ensino supe-
rior, no que diz respeito à criação de uma
nova turma para o curso de mestrado em
Contabilidade, destinado exclusivamente aos profissionais da Contabilidade.

- Acordo entre Sindicato e CRCRS: Os presiden-
tes do Conselho Regional de Contabilidade do RS,
Antônio Palácios,  do Sindicato dos Contadores e
Técnicos em Contabilidade de Santa Maria, Ale-
xandre Prates da Silva; e a delegada regional do
CRCRS em Santa Maria, Edina Toneto; assinaram
na tarde de, 30 de outubro o, aditamento de acordo
operacional entre as entidades.



 - Apr oximação entre entidades da classe
contábil: O vice-presidente de Relações
Institucionais do CRCRS, contador Pedro
Gabril Kenne da Silva; e a vice-presidente
de Controle Interno, contadora Magda
Wormann, visitaram, em 29 de julho, o Sin-
dicato dos Contadores e Técnicos em Con-
tabilidade de Caxias do Sul e Região Nor-
deste (Sincontec), onde também se localiza
o Escritório Regional do CRCRS, e partilha-
ram com a presidente do Sincontec, Ana Mar-
lene Gasperin, e com o delegado regional de
Caxias do Sul, Eugênio Chiapin, alguns dos
projetos e ações do CRCRS, assim como situações
relacionadas à profissão.

Na mesma oportunidade, Pedro Gabril, acompanha-
do de Magda Wormann, esteve reunido com o pre-
sidente no Sescon/Serra Gaúcha, Ronaldo Toma-
zzoni, ocasião em que expôs o projeto do Observa-
tório Social, do qual é coordenador do Comitê
Gestor dos Observatórios Sociais no RS e integrante
da diretoria do Observatório Social do Brasil.

 - Fórum dos Conselhos e Ordens de Profissões Regu-
lamentadas do RS: Representantes de Conselhos e Or-
dens de Profissões Regulamentadas que integram o
Fórum-RS, entre eles o presidente do CRCRS, contador
Antônio Palácios, reuniram-se, em 22 de julho, na sede
do CRECI-RS, para a segunda sessão plenária da entida-
de este ano. O encontro teve, também, a presença do de-
putado estadual Carlos Gomes, autor do Projeto de Lei,
aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado, em
21 de maio, pelo governador Tarso Genro, que determina a exi-
gência, nos concursos públicos, do registro nos respectivos Con-
selhos, quando a vaga for para cargo que exerça prerrogativas de
profissões regulamentadas.

O vice-presidente de Relações Institucionais do CRCRS, Pedro
Gabril Kenne da Silva, por sua vez, realizou palestra sobre a impor-
tância do Controle Social, enfatizando que um dos principais meca-
nismos para a fiscalização da gestão pública são os Observatórios
Sociais.

                                   Relações Institucionais
                              Parcerias e Convênios



- CRCRS e Jucergs: Em 16 de outubro, os presidentes
da Junta Comercial do Estado do RS (Jucergs), Paulo
Mazzardo, e do Conselho Regional de Contabilidade
(CRCRS), Antônio Palácios, assinaram a renovação do
convênio de parceria entre as entidades, que prevê a co-
operação em ações de interesses recíproco das
autarquias.

                                   Relações Institucionais
                              Parcerias e Convênios

- 2º Colóquio Compartilhando Expe-
riências: Cerca de 70 pessoas, entre
conselheiros, agentes fiscais e outros co-
laboradores dos Conselhos e Ordens de
Fiscalização Profissional, participaram,
no dia 25 de julho, da segunda edição
do Colóquio Compartilhando Experiên-
cias, realizado na sede do CRCRS. Na
ocasião, o vice-presidente de Relações
com os Profissionais do CRCRS, Cel-
so Luft, representou o presidente da en-
tidade, Antônio Palácios.

 - CRCRS e Receita Federal: O presidente do
CRCRS, Antônio Palácios, preocupado com a pos-
sibilidade de os profissionais da Contabilidade te-
rem de arcar com elevadas multas em decorrência
de autuações, que estão sendo encaminhadas pela
Receita Federal do Brasil, relativamente às Guias
de Recolhimento do FGTS (GFIP’s) de 2009, rea-
lizou reunião, em 8 de outubro, com o delegado da
Receita Federal de Porto Alegre, Alexandre
Rampelotto, na qual participou também o vice-pre-
sidente de Relações com os Profissionais, Celso
Luft, para discutir alternativas sobre o assunto, que tem gerado desconforto entre os profissionais
que atuam na área contábil. Diante da exposição das consequências geradas em decorrência da
referida cobrança, o delegado comprometeu-se a reportar o assunto ao Superintendente Regional
da Receita Federal – 10ª R.F, Paulo Renato Silva da Paz. Na oportunidade, Palácios também
comunicou ao delegado que está contatando com todas as delegacias do estado, a fim de promo-
ver uma aproximação entre Conselho e Receita Federal, objetivando firmar parcerias na realiza-
ção de palestras, com vistas a qualificar as informações enviadas à Receita Federal. Alexandre
considerou de extrema importância a iniciativa, uma vez que assim os erros detectados pelo órgão
deverão ser reduzidos, evitando, inclusive, a cobrança de multas.



- CRCRS e PGE: O contador Antônio Palácios,
presidente do CRCRS, visitou, na tarde de 7 de
outubro, as cinco unidades da Procuradoria- Ge-
ral do Estado (PGE), na qual atuam 88 contado-
res peritos. Palácios aproveitou a oportunidade
para expor a intenção de sua gestão em aproxi-
mar o Conselho dos peritos e, para tanto, convi-
dou a todos para visitarem a entidade e expressarem suas críticas, dúvidas ou sugestões.
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Ação Solidária: O CRCRS participou, em 28 de
outubro, da ação solidária, organizada pela Delega-
cia Regional de Estância Velha e  Associação dos Con-
tabilistas de Estância Velha e Ivoti, em prol de doa-
ção de sangue.

- Sindicato dos Contabilistas de Bagé e CRCRS: Em 4
de novembro, o Sindicato dos
Contabilistas de Bagé promoveu
evento para lançar o novo site da
entidade e inaugurar a galeria de
ex-delegados regionais do
CRCRS. O presidente do
CRCRS, Antônio Palácios, foi
convidado a descerrar as fotos
dos ex-delegados Walter
Pinheiro e Anderson Ferreira, ao
lado do presidente do Sindicato dos Contabilistas de Bagé, Valdemir

Sousa Dias. Além disso, o Sindicato também comemorou a doação dos móveis e de dois aparelho
de ar-condicionado, efetuada pelo CRCRS.

- Pós-graduação em Contabilidade Aplicada ao Setor Pú-
blico: Em 21 de novembro, realizou-se o lançamento da edi-
ção de Caxias do Sul do curso de pós-graduação em Conta-
bilidade Aplicada ao Setor Público. A iniciativa é da Fadergs,
com o apoio do CRCRS e do Sindicato dos Contadores e
Técnicos em Contabilidade de Caxias do Sul e Região.

Reunião com Secretário da Fazenda de Porto Alegre: O
presidente do CRCRS, Antônio Palácios, e o vice-presiden-
te de Relações Institucionais, Pedro Gabril Kenne da Silva,
estiveram reunidos com o secretário municipal da Fazenda
de Porto Alegre, Jorge Luis Tonetto, no dia 23 de dezem-
bro. A pauta do encontro versou sobre o sistema de tributa-
ção das empresas de contabilidade e auditoria.



Inovações na Rádio e TV web CRCRS
Os temas mais polêmicos e abrangentes tratados no
Programa Contabilidade em Debate, desde setem-
bro, podem ser assistidos também na TV CRCRS,
antes eram veiculados somente pela Rádio CRCRS.
Outra novidade na programação da TV, foi a criação
do programa “Pergunte ao Presidente”, no qual o
presidente do Conselho responde as perguntas que
são encaminhadas à Ouvidoria.

Grupo de Trabalho dos Delegados Honorários

 - O presidente do CRCRS, Antônio Palácios, acompa-
nhado dos vice-presidentes e do diretor Geral, reuniu-
se, pela primeira vez, com o Grupo de Trabalho dos De-
legados Honorários, em 28 de agosto. O Grupo tem a
função de dar apoio e promover a interlocução entre o
conselho diretor e os profissionais da Contabilidade. In-
tegram o Grupo de Trabalho os contadores Erineu Cló-
vis Xavier, Janete Inês Beppler, Joaquim Vaz Godinho,
Luiz Carlos Bordignon, e os técnicos em contabilidade

Américo Toledo Vidal, Andréia Peixoto dos Santos, Lesi Marina Pereira Tedesco, Helene Weber.

Novidades

Na noite de 28 de novembro, no Hotel Continental, em Ca-
nela, oito delegados regionais do CRCRS receberam a láurea
de Delegado Honorário, como reconhecimento aos serviços
prestados à classe contábil em suas respectivas regiões.
São eles: Claudio Bernart Camozzato (Antônio Prado),
Rose Mary de Mello Dias (Bagé), Marcio Guerra Alpe
(Jaguari),  Clovis Roberto dos Santos Silva (Pelotas),
Edina Sandra Moser Toneto (Santa Maria),  Vianei da
Silva Lehnhard (Santiago),  Marcos Leandro Cerveira
(São Leopoldo), Maria Helena Assunção Faleiro (São
Luiz Gonzaga). Já na plenária de 18 de dezembro, o técnico em contabilidade Júlio Cézar da Silva
Ramos (Sapucaia do Sul) também foi agraciado com a distinção.

Delegados o recebem o título de Delegado Honorário
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 - TCE/RS: O presidente do CRCRS, contador Antônio Paláci-
os, e o Vice-presidente de Relações Institucionais, contador
Pedro Gabril Kenne da Silva, foram recebidos (8/12) pelo pre-
sidente do TCE/RS, Cézar Miola, e pelo diretor geral, Valtuir
Pereira Nunes. O objetivo da visita foi discutir uma atualização
do acordo já existente entre as partes, além de convidá-los para
a cerimônia de criação do Observatório Social de Porto Alegre.



O CRCRS, objetivando a inserção em movimentos soci-
ais, promoveu painel, em 19 de novembro, sobre retros-
pectiva e contemporaneidade da identidade afro-brasileira
alusivo ao Dia Nacional da Consciência Negra, comemo-
rado em 20 de novembro. Ubirajara Carvalho Toledo, re-
presentante do Movimento Social Negro do Instituto de
Assessoria às Comunidades Remanescentes de Quilombos;
Simone Imperatore, integrante da Comissão de Estudos de
Responsabilidade Social do CRCRS; Ana Tércia Lopes
Rodrigues, vice-presidente de Gestão, na ocasião no exercício da presidência; e Iosvaldyr Carva-
lho Bittencourt Júnior, antropólogo, participaram do evento.

O CRCRS, ciente de sua responsabilidade social,
aderiu à campanha Outubro Rosa, que tem por ob-
jetivo sensibilizar as mulheres sobre a importância
da prevenção ao câncer de mama. Na plenária reali-
zada no último dia 16 de outubro, conselheiras e
colaboradoras do Conselho se vestiram de rosa - cor
que caracteriza a campanha - como forma de ratifi-
car o apoio da entidade a esta causa.

Ainda como uma das atividades do Outubro Rosa, o CRCRS,
por intermédio da Comissão de Estudos da Mulher que Atua
na Área Contábil do Estado do RS,  promoveu o Bate-Papo
"Prevenção ao câncer de mama - Um toque pela vida", com
a Drª Beatriz Bohrer do Amaral, médica responsável pelo
Setor de Diagnóstico por Imagem da Mulher da Clínica
Radimagem, coordenadora do Projeto Mulher & Saúde,
membro titular da Academia Sul-Rio-Grandense de Medi-
cina. O evento realizou-se em 28 de outubro, das 9h às 10h,
no auditório do Conselho.

Outubr o Rosa

                     Novidades

Novembro Azul

O CRCRS também aderiu à campanha Novembro Azul, que tem
como foco a conscientização da sociedade, em especial dos homens,
sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce ao cân-
cer de próstata. Assim, durante todo o mês de novembro, o Conse-
lho incorporou, em sua identidade visual, o laço azul, um dos sím-
bolos da campanha, além de veicular na Rádio CRCRS, o progra-

ma Contabilidade em Debate gravado com o médico urologista Pedro Geyer, membro da Sociedade
Brasileira de Urologia e da Associação Europeia de Urologia.

Engajamento em movimentos  sociais

 Consciência Negra



O CRCRS em Números

- Registro:
No segundo semestre de 2014, o CRCRS concedeu 1.198 registro profissionais, o que representou
um acréscimo de 50,30% no que diz respeito ao mesmo período de 2013. O Conselho também
registrou 61 novas sociedades contábeis e 116 empresários individuais.

- Fiscalização:
A fim de coibir a atuação de maus profissionais ou de pessoas sem habilitação legal, o CRCRS tem
entre suas funções precípuas a fiscalização de empresas, profissionais e outras instituições. Com a
prática, a entidade contribui tanto para a defesa da sociedade quanto da classe contábil. Nos últimos
seis meses de 2014, a Divisão de Fiscalização do CRCRS efetuou 2.778 atividades em escritórios,
sociedades, empresas e órgãos públicos, conforme tabela abaixo:

- Educação Continuada:
Com mais de 47 mil participantes, os eventos realizados entre julho e dezembro de 2014,
demonstraram a importância do Programa de Educação Continuada, desenvolvido pelo CRCRS.
Muitas das atividades realizadas contaram com transmissão ao vivo, pela internet e também ficaram
disponíveis na TV CRCRS ou foram gravadas e veiculadas pela Rádio CRCRS. Confira o quadro
de participantes do segundo semestre de 2014:

Julho a Dezembro

Local Apresentações      Participantes

Capital  40 2.592

Interior 279 10.939

Virtual (acumulado jan./dez. 2014)          1.426 33.689

Total 1.745 47.220

Atividades Realizadas pela  Fiscalização de Julho a Dezembro de 2014

Fiscalização de Organizações Contábeis/Profissionais 2.151

Fiscalização de Empresas Comercias, Prestadoras de Serviços e Industrias   348

Fiscalização de Entidades Sem Fins Lucrativos     91

Fiscalização de Instituições Financeiras     34

Fiscalização dos Órgãos Públicos   154

Total          2.778


