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Convido aos colegas para conferirem e anali-
sarem este relatório, cujo propósito é dar conhecimen-
to aos profissionais da Contabilidade sobre a sequência
do nosso trabalho, das prioridades e das ações que de-
senvolvemos, neste primeiro semestre, sempre
objetivando defender a sociedade e colaborar com o
aperfeiçoamento e crescimento dos colegas. Nesse sen-
tido, eu cito a atuação da fiscalização no interior do
Estado, promovendo fóruns que proporcionam o deba-
te, esclarecimentos de dúvidas, de forma a aplicar a
fiscalização preventiva e não punitiva. Igualmente im-
portante é evidenciar a atenção dada ao Programa de
Educação Profissional Continuada que, a cada ano, se
intensifica.

Dessa forma, cumprindo com o compromisso
da transparência, compartilhamos as nossas iniciativas
de representatividade da entidade em eventos, estabe-
lecimentos de acordos e visitas a órgaos públicos, fa-
zendo com que a classe contábil se faça presente perante a sociedade. Além disso, constam
também os seminários, cursos e palestras que integram o Programa de Educação Continuada,
intenso e abrangente, uma vez que abarca todo o Estado. Ainda vale lembrar o Programa de
Voluntariado da Classe Contábil, que é um compromisso que firmamos com a sociedade, cuja
efetividade e participação de contadores e técnicos em contabilidade vêm aumentando e se soli-
dificando a cada dia.

Lembro a todos os profissionais que atuam na área contábil que de 26 a 28 de agosto se
realizará, em Bento Gonçalves, a XV Convenção de Contabilidade do RS.

Contador Antônio Palácios
Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do RS

Relatório de Gestão
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Representatividade

- Posse dos deputados: o vice-presidente
de Relações Institucionais do CRCRS, con-
tador Pedro Gabril Kene da Silva, a convite
da Assembleia Legislativa do RS, partici-
pou, no dia 31 de janeiro, da posse dos 55
deputados eleitos e instalação da 54ª
Legislatura, para o período que vai de 1º/2/
2015 a 31/1/2019. Aproveitando a cerimô-
nia, também houve a eleição e a transmis-
são de cargos da nova Mesa Diretora.

- Debate sobre Simples Nacional: o pre-
sidente do CRCRS, contador Antônio
Palácios, foi um dos debatedores do en-
contro realizado pelo Conselho Regio-
nal dos Representantes Comerciais no
Estado do Rio Grande do Sul (CORE-
RS), em 28 de janeiro, na cidade de Novo
Hamburgo. "O Simples Nacional e suas
alterações para 2015" reuniu represen-
tantes comerciais de diversos municípi-
os gaúchos, com o objetivo de discutir

possibilidades de redução da carga tributária para a categoria. Com o enquadramento na Tabela
VI, a recomendação é que, antes de efetuar a opção pelo enquadramento no Simples Nacional, os
representantes comerciais procurem a assessoria de um profissional da Contabilidade, a fim de
evitar prejuízos ao longo de todo o ano de 2015. O encontro foi coordenado pelo presidente do
CORE-RS, Uriel Canarim, e contou também com a participação do deputado federal José Stédile,
vice-presidente da Comissão de Finanças do Congresso Nacional; do contador Dirceu da Silva,
da empresa Revisora Fiscal; e do representante comercial e ex-secretário executivo do Fórum das
Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul, Antônio Carlos Paim.

- Posse dos auditores do Estado: no dia
28 de janeiro, foram empossados 14 no-
vos servidores que passarão a atuar na
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado
(CAGE). O vice-presidente de Relações
Institucionais, Pedro Gabril Kenne da Sil-
va, representou o Conselho Regional de
Contabilidade do RS na solenidade. O
evento teve lugar no salão Negrinho do
Pastoreio, do Palácio Piratini.

Relações Institucionais
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                              Representatividade

- Posse da nova diretoria do Ibracon: a nova dire-
toria da 6ª Seção Regional do Instituto dos Audito-
res Independentes do Brasil tomou posse no dia 23
de janeiro. O vice-presidente de Relações
Institucionais, Pedro Gabril Kenne da Silva, repre-
sentou o CRCRS, no evento.

O contador Marcelo Saweryn foi reconduzido à pre-
sidência da entidade para o triênio 2015- 2017.

- Posse diretoria CREA-RS: também o vice-presidente de Relações Institucionais do CRCRS,
contador Pedro Gabril Kenne da Silva, representou o Regional na cerimônia de posse da nova
diretoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, realizada em
22 de janeiro, no teatro do CIEE, em Porto Alegre. O novo presidente do CREA-RS, engenheiro
civil Melvis Barrios Junior, ficará à frente da entidade no triênio 2015-2017.

- CRCRS e demais entidades da
classe contábil gaúcha reúnem-se
com o governador do Estado: o
contador Antônio Palácios, presi-
dente do CRCRS, acompanhado dos
presidentes do Sescon-RS, Diogo
Chamun, e da Federacon-RS, Sér-
gio Rossetto, além de representan-
tes de entidades da classe contábil
gaúcha, foram recebidos pelo gover-
nador do Estado, José Ivo Sartori,
no Palácio Piratini, na tarde do dia
22 de janeiro. Descontraído e bem
receptivo, o governador expôs de forma sucinta o panorama econômico do Rio Grande do Sul e
aceitou a colaboração dos profissionais da Contabilidade, que se colocaram à disposição para
desenvolver ações que possam contribuir na definição de políticas que objetivem viabilizar a
execução de projetos do governo na área contábil. Palácios aproveitou ainda a ocasião para convidá-
lo a participar da XV Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul, que se realizará de 26
a 28 de agosto, em Bento Gonçalves.

- CRCRS e SCPA:  em 20 de janeiro, o presidente do
Conselho Regional de Contabilidade do RS, Antônio
Palácios, recebeu, em seu gabinete, na sede do Conse-
lho, o presidente do Sindicato dos Contabilistas de Por-
to Alegre (SCPA), Clésio Luis da Silva, e o diretor fi-
nanceiro, Wilson Jorge Alves. Na ocasião, foram abor-
dados assuntos comuns às entidades e temas referentes
à classe contábil.

Relações Institucionais
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Representatividade

- CRCRS e Sincovat: o presidente do Sindicato dos
Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do
Taquari (Sincovat), Edson Alexandre Schneider, em
visita (20/1) ao presidente do CRCRS, Antônio Paláci-
os, tratou da necessidade de reestruturar as instalações
da sede do sindicato, que deverá passar por reformas, o
que terá o apoio do Conselho, além de outros assuntos
referentes à classe contábil.

- Posse dos Conselheiros do CRA-RS: na noite
do dia 7 de janeiro, o presidente do CRCRS, con-
tador Antônio Palácios, participou da solenidade
de posse dos conselheiros do Conselho Regional
de Administração do RS, para o quadriênio 2015-
2018, e da diretoria da entidade para o biênio 2015-
2016. Na ocasião, a administradora Cláudia
Stadtlober passou o cargo de presidente ao admi-
nistrador Valter Luiz de Lemos.

- Posse do governador do Estado: o vice-presidente
de Relações Institucionais do CRCRS, contador Pedro
Gabril Kenne da Silva, representou o Conselho Regio-
nal de Contabilidade na solenidade de transmissão do
cargo de governador do Estado do RS a José Ivo Sartori,
vencedor do pleito ocorrido em outubro do ano passa-
do. Na solenidade, realizada no dia 1º de janeiro, tam-
bém foram empossados os novos secretários de Estado.

- CRCRS e Sescoop-RS: Em 6 de janeiro, o
presidente do CRCRS, Antônio Palácios, re-
cebeu a visita de representantes do Serviço Na-
cional de Aprendizagem do Cooperativismo
do RS (Sescoop/RS) e da Faculdade de
Tecnologia do Cooperativismo (Escoop) para
tratar de ações de educação continuada. Na
oportunidade, estiveram presentes o diretor do
Escoop, Derli Schmidt; o coordenador de en-

sino, pesquisa e extensão do Escoop, Mario de Conto; e o gerente de monitoramento do Sescoop/
RS, José Máximo Daronco.

Relações Institucionais
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- Reforçando parcerias: o presidente do Con-
selho de Contabilidade do RS, Antônio Palá-
cios, esteve reunido, em 10 de fevereiro, com
o deputado Adilson Troca, representante da
classe contábil na Assembleia Legislativa. Pa-
lácios salientou a importância de ter um re-
presentante da classe ocupando um espaço no
legislativo, e aproveitou a ocasião para
convidá-lo a participar da XV Convenção de
Contabilidade do RS, que se realizará de 26 a
28 de agosto, em Bento Gonçalves.

- CAGE: o presidente do CRCRS, contador
Antônio Palácios, e o vice-presidente de Rela-
ções Institucionais, Pedro Gabril Kenne da Sil-
va, foram até a Contadoria e Auditoria-Geral
do Estado (CAGE) para uma visita institucional
(4/2) ao recém-empossado contador e auditor-
geral do estado, Álvaro Fakredin. Palácios, na
ocasião, reuniu-se com alguns dos contadores
da CAGE e ressaltou o importante e
determinante trabalho desempenhado por eles.

Parceria estratégica: um encontro realizado
na manhã de 4 de fevereiro, na sede do Conse-
lho de Contabilidade, reuniu os presidentes do
CRCRS, Antônio Palácios, do Ibracon, Mar-
celo Saweryn, do Sescon/RS, Diogo Chamun,
além dos vice-presidentes do CRCRS, Ana
Tércia Lopes Rodrigues (Gestão), Pedro Gabril
Kenne da Silva (Relações Institucionais), e
Paulo Ricardo Alaniz (Técnico), e sócios da

KPMG, liderados pelo contador Juarez Domingues Carneiro. O objetivo foi estabelecer uma parce-
ria estratégica, na qual a empresa de auditoria contribua, disponibilizando pessoal preparado para
colaborar na educação continuada nas mais diversas áreas.

Relações Institucionais

- Lançamento do 31º EICON: em 22 de maio, na sede
do Sincontecsinos, foi lançada a trigésima primeira
edição do Encontro de Integração dos Contabilistas do
RS (EICON), que se realizará nos dias 25, 26 e 27 de
setembro, em São Leopoldo, que, após 10 anos, volta a
sediar o EICON. O lançamento, comandado pelo pre-
sidente do Sincontecsinos, Sandoval dos Santos, reu-
niu os presidentes do CRCRS, Antônio Palácios, do
Sescon-RS, Diogo Chamun, da Federacon-RS, Sérgio
Rossetto, além de vários representantes de sindicatos.

Representatividade
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 - Conselho Regional de Contabilidade do RS
integra ações de combate à corrupção: o
CRCRS incorporou-se ao movimento
direcionado ao combate à corrupção e em defe-
sa da ética na gestão pública. O presidente do
CRCRS, Antônio Palácios, juntamente com re-
presentantes dos demais conselhos e ordens de
profissões regulamentadas, participou de reu-
nião (25/03), sob a coordenação do presidente
da OAB/RS, Marcelo Bertoluci, com o objeti-
vo de colher opiniões e sugestões para elabora-
ção de um manifesto de apoio ao combate à
corrupção.

Representatividade

- Entidades contábeis e delegacia da Receita Fede-
ral de Caxias do Sul: Em, 23 de março, representantes
de entidades contábeis, entre eles a vice-presidente de
Controle Interno do CRCRS, Magda Wormann; a
conselheira do CRCRS, Nadia Grasselli; e os delega-
dos regionais de Caxias do Sul, Eugênio Chiappin; e de
Farroupilha, Charles Paesi - reuniram-se com o delega-
do da Receita Federal em Caxias do Sul, Luiz

Weschenfelder. Na oportunidade, foram apresentadas sugestões de melhorias no atendimento da
Receita.

- 52 anos da Associação dos Agentes Fiscais da Receita
Municipal de Porto Alegre (AIAMU):  o vice-presiden-
te de Relações Institucionais do CRCRS, contador Pedro
Gabril Kenne da Silva, representou a entidade na reunião-
almoço comemorativa ao 52º aniversário da Associação
dos Agentes Fiscais da Receita Municipal de Porto Ale-
gre (AIAMU), realizado em 24 de março, no Salão Nobre
da Federasul. A AIAMU, que tem como presidente Cesar
Marques Sarmento, completou 52 anos de fundação em
11 de março.

- Procuradoria-Geral do Estado comemora 50 anos: o
vice-presidente de Relações com os Profissionais do
CRCRS, Celso Luft, e o diretor executivo adjunto do
CRCRS, João Victor de Oliveira participaram, na noite
de 19 de março, do jantar de comemoração do
cinquentenário da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-
RS). Na oportunidade, o procurador-geral do Estado,
Euzébio Fernando Ruschel lembrou da história da insti-
tuição, que hoje conta com mais de mil integrantes em
sua equipe.

Relações Institucionais
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Representatividade

- CRCRS prestigia posse do presidente do IPE: em
8 de abril, diante da presença do governador José Ivo
Sartori e demais autoridades estaduais e municipais,
José Alfredo Pezzi Parode foi empossado presidente
do Instituto da Previdência do Estado (IPE). O conta-
dor João Victor de Oliveira, diretor adjunto do CRCRS
representou o Conselho de Contabilidade na ocasião.

- Parceria entre governo do Estado e Conselho de Con-
tabilidade: O governo do Estado do RS, na figura da pri-
meira-dama e secretária extraordinária do Gabinete de
Políticas Sociais, Maria Helena Sartori, lançou, em 9 de
abril, campanha de incentivo a destinação de recursos aos
Fundos Estaduais da Criança e do Adolescente e, também,
ao Fundo do Idoso. Na ocasião, foi firmado um Termo de
Cooperação entre o governo e o Conselho Regional de
Contabilidade, em razão da Campanha de Mobilização

Social Escolha o Destino, que
tem por objetivo desenvolver
ações permanentes de orienta-
ção e estímulo, para que o con-
tribuinte repasse parte do Im-
posto de Renda devido ao Fun-
do Estadual da Criança e do
Adolescente e ao Fundo Esta-
dual do Idoso.

Magda Wormann, vice-presidente de Controle Interno do CRCRS, no ato representando o presi-
dente Antônio Palácios, assinou o Acordo de Cooperação e frisou que o Conselho de Contabilida-
de há muito vem dedicando atenção especial aos projetos sociais, haja vista o Programa de
Voluntariado da Classe Contábil, desenvolvido pelo Sistema CFC/CRCs desde 2008. Ela reforçou
a necessidade da arrecadação dos recursos financeiros provenientes da dedução do Imposto de
Renda e o comprometimento dos profissionais da Contabilidade com a campanha.

Relações Institucionais
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- CRCRS, Famurs e TCE-RS: capacitar
e qualificar agentes públicos municipais é
o objetivo do Termo de Cooperação Téc-
nica firmado entre o CRCRS, TCE-RS e
Famurs, em 17 de abril, na sede do Con-
selho. A iniciativa inédita prevê um
cronograma de ações conjuntas para a pro-
moção do desenvolvimento das atividades
públicas em todo o Estado, por meio de
palestras e cursos, proporcionando aos
executores um aperfeiçoamento técnico.
A fim de alcançar o objetivo proposto,
cada entidade providenciará as ações cor-
respondentes as suas competências. Assi-
naram o convênio os presidentes do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul
(CRCRS), Antônio Palácios, e do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), Cézar Miola, e o
superintendente administrativo e financeiro da Federação das Associações dos Municípios do
Rio Grande do Sul, João Carlos Bernardi, representando o presidente da Famurs, Seger Menegaz.

Representatividade

- CRCRS e Secretaria Estadual da Fazenda: com
o intuito de estreitar as relações entre o Conselho
Regional de Contabilidade do RS e a Secretaria Es-
tadual da Fazenda e, assim, ampliar o canal de diá-
logo entre o Conselho e o fisco estadual, o contador
Antônio Palácios, presidente do CRCRS, reuniu-se,
em 17 de abril, com o titular da pasta da Fazenda,
Giovani Feltes. Acompanharam o presidente Palá-
cios os vice-presidentes de Relações com os Profis-
sionais, Celso Luft; de Relações Institucionais, Pedro
Gabril Kenne da Silva; e o diretor-adjunto, João
Victor de Oliveira. Também estiveram presentes ao encontro o secretário adjunto da Fazenda,
Luiz Antônio Bins, e o contador e auditor-geral do Estado, Álvaro Fakredin.

Relações Institucionais

- CRCRS e  Sindicato dos Contadores e Técnicos
em Contabilidade do Vale do Rio do Sinos
(Sincontecsinos): em 17 de abril, o presidente do
CRCRS, Antônio Palácios, e a vice-presidente de Ges-
tão do Conselho, Ana Tércia Lopes Rodrigues, rece-
beram a visita do presidente do Sincontecsinos,
Sandoval dos Santos, da vice-presidente regional  do
Sescon-RS, Maria do Socorro Bittencourt, e do dele-
gado regional do CRCRS em São Leopoldo, José Tadeu Jacoby. Também participou do encontro o
diretor executivo do CRCRS, Ricardo Vitória.
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- V Seminário de Fiscalização Profissional e 1º
Encontro Nacional de Agentes Fiscais: o Conse-
lho Regional de Contabilidade do Rio Grande do
Sul (CRCRS) participou, no dia 24 de abril, do V
Seminário de Fiscalização Profissional e 1º
Encontro Nacional de Agentes Fiscais, que
reuniu representantes de Conselhos Federais
e Regionais de diversos estados brasileiros,
na sede do Centro Universitário Metodista -
IPA, em Porto Alegre.

Representatividade

- CRCRS e Sincovat: com o objetivo de es-
treitar a relação entre o Conselho Regional de
Contabilidade do RS (CRCRS) e o Sindicato
dos Contadores e Técnicos em Contabilidade
do Vale do Taquari (Sincovat), o presidente
do CRCRS, Antônio Palácios, e a vice-presi-
dente de Gestão, Ana Tércia Lopes Rodrigues,
reuniram-se, na tarde de 28 de abril, com o
presidente do Sincovat, Edson Schneider, e o
vice-presidente da entidade sindical, Rui

Mallmann. Também participou da reunião o diretor executico do CRCRS, Ricardo Vitória.

Relações Institucionais

- Conselho Regional de Contabilidade e Secre-
taria de Planejamento e Desenvolvimento Re-
gional: com o intuito  de intensificar a relação
entre o Conselho Regional de Contabilidade e o
governo do Estado, os contadores Antônio Palá-
cios, presidente do Conselho Regional de Conta-
bilidade do RS (CRCS), e Pedro Gabril Kenne da
Silva, vice-presidente de Relações Institucionais,
estiveram com o secretário estadual de Planeja-
mento e Desenvolvimento Regional, Cristiano
Tatsch, em 15 de abril. Na ocasião, o presidente do CRCRS enfatizou a disponibilidade do Con-
selho em colaborar com o governo do Estado, como tem feito, a exemplo da participação na
campanha de doações ao Funcrinça, lançada recentemente.
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- CRCRS pernanece na presidência da Comissão Mista do Prê-
mio de Responsabilidade Social: a contadora Simone Imperatore,
integrante da Comissão de Estudos de Responsabilidade Social
do CRCRS, foi reconduzida a presidência da Comissão Mista do
Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa do
RS. O Prêmio, promovido anualmente pela Assembleia Legislativa
do Rio Grande do Sul, visa incentivar a realização de projetos
voltados para o desenvolvimento sustentável e o bem estar social.

Representatividade

- Congregah: em 13 de maio, ocorreu a solenidade
de abertura do Congresso de Gestão de Pessoas
ABRH-RS - Congregarh, que centrou-se no tema
competitividade. Na ocasião, o Conselho Regional
de Contabilidade do RS foi representado pelo dire-
tor executivo Ricardo Vitória.

O presidente da ABRH-RS, Orian
Kubaski, em sua manifestação, afirmou
que o grande desafio de toda e qualquer
organização é viver, crescer e perpetuar,
e a competitividade é a essência para que
isso aconteça.

- CRCRS marca presença no Encontro de Primei-
ras-Damas, "Protagonistas da Solidariedade": o
vice-presidente de Relações Institucionais do CRCRS,
Pedro Gabril Kenne da Silva, a coordenadora da Co-
missão de Estudos de Responsabilidade Social do Con-
selho, Silvia Grewe, e os integrantes da referida Co-
missão,  Adão Vargas e José Carlos de Mello, partici-
param, em 14 de maio, do Encontro de Primeiras-Da-
mas, "Protagonistas da Solidariedade", no Auditório
Dante Barone, da Assembleia Legislativa do RS.

Relações Institucionais
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- Semana Acadêmica da UCS - Vacaria: a vice-pre-
sidente de Gestão do CRCRS, Ana Tércia Lopes
Rodrigues, visitou Vacaria, no dia 12 de maio, onde,
além de reunir-se com profissionais da Contabilida-
de, proferiu palestra sobre "Governança Corporativa"
aos estudantes de Ciências Contábeis, por ocasião da
Semana Acadêmica da UCS campus Vacaria.

Representatividade

- "Contabilidade: História, Rumos e Perspectivas": o vice-
presidente de Relações Institucionais do Conselho Regional
de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), contador
Pedro Gabril Kenne da Silva, ministrou a palestra "Contabili-
dade: História, Rumos e Perspectivas", no dia 18 de maio, na
faculdade Senac. O evento integra a parceria entre o Serviço
Nacional do Comércio (Senac) e o CRCRS, na implementação
do curso de bacharelado em Ciências Contábeis da Faculdade
Senac.

- Semana Acadêmica do Cesuca: No dia, 20 de maio, a
vice-presidente de Gestão do CRCRS, Ana Tércia Lopes
Rodrigues, ministrou a palestra "Ética: do discurso à prá-
tica", para cerca de 80 estudantes do curso de Ciências
Contábeis do Complexo de Ensino Superior de
Cachoeirinha (Cesuca). A apresentação fez parte das ati-
vidades da Semana Acadêmica 2015.

- Fórum Permanente das Entidades da Classe Contábil do RS: o Fórum reuniu-se em 22 de
maio, na Câmara de Vereadores de São Leopoldo, para discutir diferenças e convergências das
entidades da classe contábil
A reunião foi presidida pelo contador Antônio Palácios,
presidente do CRCRS, e contou  com a participação dos
presidentes do Sescon-RS, Diogo Chamun; da
Federacon-RS, Sérgio Rossetto; do Sindiconta, João José
Ferreira Filho; do Sincontecsinos, Sandoval dos Santos;
do diretor de Relações Institucionais do Sindiconta, Tito
Viero; representantes do Conselho Federal de Contabili-
dade; de 13 sindicatos e de duas associações do Estado.

Relações Institucionais
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                              Relações Institucionais

 - CRCRS, Famurs e TCE-RS: em cumprimento ao Termo de
Cooperação firmado entre o CRCRS, a Famurs e o TCE-RS, que
objetiva promover eventos de capacitação e qualificação de agen-
tes públicos, no dia 7 de maio, foi realizado, em Caxias do Sul, no
auditório do prédio H da UCS, o primeiro treinamento, dos cinco
previstos para 2015. Os temas abordados foram as Normas Brasi-
leiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e as
principais alterações da contabilidade pública. O evento foi ministrado pela contadora Renata
Balbueno, auditora pública externa do TCE-RS e integrante da Comissão de Estudos de Contabili-
dade Aplicada ao Setor Público do CRCRS. Na ocasião, além de profissionais da Contabilidade da
região, também estiveram presentes os vice-presidentes de Relações Institucionais do CRCRS,
Pedro Gabril Kenne da Silva, e de Controle Interno, Magda Wormann; a coordenadora da Comis-
são de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Magda Brazil; o delegado regional do CRCRS em
Caxias do Sul, Eugênio Chiappin; o coordenador da regional do TCE em Caxias do Sul, Cesar
Murialdo Cavion. Em 19 de junho o treinamento ocorreu em Frederico Westphalen.

- Vice-presidente de Gestão do CRCRS palestra para estudantes

- Em 2 de junho, a vice-presidente de Gestão do CRCRS, Ana Tércia Lopes Rodrigues, proferiu
palestra aos alunos do curso de Técnico em Contabilidade do Instituto Estadual de Educação
Barão de Tramandaí. Na ocasião, ela abordou "Ética e Educação Continuada dos Profissionais de
Contabilidade".

Representatividade

- CRCRS presente na Convenção do Estado de São Paulo: o vice-
presidente de Relações com os Profissionais do CRCRS, Celso Luft, e
os conselheiros Marice Fronchetti e João Roberto Hoerbe, representa-
ram o Conselho Regional de Contabilidade do RS na 24ª Convenção
dos Profissionais da Contabilidade do Estado de São Paulo, que ocorreu
de 14 a 16 de junho, na Mendes Convention Center, em Santos (SP),
sob o lema "Contabilidade: ciência a favor da transparência".

- 80 anos do TCE-RS: o Tribunal de Contas do Estado do Rio
Grande do Sul (TCE-RS) comemorou, em 26 de junho, 80 anos de
fundação. Uma solenidade na sede do órgão
marcou a data. A vice-presidente de Gestão
do CRCRS, Ana Tércia Lopes Rodrigues, e
o diretor adjunto, João Victor Oliveira,
prestigiaram o evento.
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Representatividade

- Presidente do CRCRS fala para funcionários da
CAGE:  o contador Antônio Palácios, presidente do
Conselho Regional de Contabilidade, foi convidado a
falar, em 10 de junho, na sede da Associação dos Fis-
cais de Tributos Estaduais do RS (Afisvec), para os fun-
cionários da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado
(CAGE) sobre "A visão da auditoria  sobre o controle
interno". A iniciativa faz parte da programação de trei-
namento de formação de lideranças e chefias da enti-
dade.

                              Relações Institucionais

- Seminário Sincovat: com o lema "Educação: a chave para o
progresso individual e social" foi lançado (11/6), na sede do
Sincovat, em Lajeado, a 12ª edição do Seminário Sincovat,
que se realizará em 11 de setembro, no auditório da Univates.
A cerimônia de lançamento contou com as presenças do
prefeito de Lajeado, Luis Fernando Schmidt; do presidente
do Conselho Regional de Contabilidade do RS (CRCRS),
Antônio Palácios; do vice-presidente de Gestão do CRCRS;
Ana Tércia Lopes Rodrigues; do reitor da Univates, Ney
Lazzari; de representantes da Federacon; do Sescon; além
do coordenador do Seminário, Rui Mallmann; do presiden-
te do Sincovat, Édson Alexandre Schneider; do presidente
da AESCON; Jandir Dickel; entre outras autoridades e pro-
fissionais da contabilidade.

- CRCRS e PGE: o presidente do Conselho Regional de Con-
tabilidade, Antônio Palácios, esteve, em 23 de junho, na sede
da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) para uma visita
institucional ao procurador-geral Dr. Euzébio Fernando
Ruschel. Na oportunidade, Palácios falou sobre o Programa de
Educação Profissional Continuada, desenvolvido pelo CRCRS,
e sobre a necessidade de constante atualização do profissional
da Contabilidade. Ressaltou que a busca pela valorização profissional passa pela qualificação. Fa-
lou ainda do trabalho realizado em torno dos observatórios sociais, especialmente, o da capital
gaúcha, e de como procede o seu funcionamento.

 - CRCRS e TCE-RS: com o objetivo de estreitar os
laços institucionais e solidificar o acordo já firmado en-
tre o Conselho e Tribunal de Contas por meio de convê-
nio, os vice-presidentes de Fiscalização e Relações
Institucionais do CRCRS, respectivamente, Mário
Karczeski e Pedro Gabril Kenne da Silva, acompanha-
dos do diretor adjunto João Victor de Oliveira, reuniram-
se com o diretor de Controle e Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, Leo Arno Richter.
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 -- Palmeira das Missões: em 12 de fevereiro, se
realizou, em Palmeira das Missões, o Seminário
de Assuntos Contábeis com um público de apro-
ximadamente 130 pessoas, entre contadores, téc-
nicos em contabilidade e estudantes da área
contábil, além das presenças do prefeito do muni-
cípio, Eduardo Russomano Freire, do presidente
da Câmara de Vereadores, Érico Veríssimo de
Almeida, de representantes da Receitas Federal e
Estadual, e demais autoridades. O presidente do
CRCRS, Antônio Palácios, fez a abertura do primeiro Seminário de Assuntos Contábeis, dos 13
previstos para este ano.

- Torr es: Torres foi sede do Seminário de Assuntos
Contábeis, que o Conselho Regional de Contabili-
dade do RS (CRCRS) realizou, em 20 de março,
com a presença de cerca de 130 pessoas. Na soleni-
dade de abertura, o presidente do CRCRS, conta-
dor Antônio Palácios, reforçou a importância
da qualificação no mercado, atualmente.

Como é de costume, em todos os seminá-
rios, paralelamente a primeira palestra, Pa-
lácios expõe às autoridades locais os pro-
gramas de responsabilidade social desen-
volvidos pelo Conselho.

- São Gabriel: em 15 de maio, a URCAMP de São Gabriel sediou o
Seminário de Assuntos Contábeis que se realizou pela primeira vez
no município. O evento contou com a presença de mais de 140 pes-
soas, entre profissionais da Contabilidade e estudantes da área
contábil, além de autoridades.
O presidente do CRCRS, Antônio Palácios, na solenidade de abertu-
ra, enfatizou o fato de que o Conselho Regional de Contabilidade
tem por objetivo defender a sociedade e, para tanto, precisa de
profissionais capacitados para oferecer serviços qualificados. A
partir daí, surge a importância da realização dos seminários pro-
movidos pelo Conselho em todas as regiões do Estado. O presi-
dente falou ainda da XV Convenção de Contabilidade do RS,
que ocorrerá de 26 a 28 de agosto, em Bento Gonçalves, que,
além de temas voltados à Contabilidade, vai abordar a informa-
ção em toda a sua abrangência.

Eventos

Seminário de Assuntos Contábeis



17

Eventos

Seminário de Assuntos Contábeis

- Erechim: no dia 29 de maio, o município de
Erechim recebeu o Seminário de Assuntos
Contábeis. O contador Pedro Grabril Kenne da
Silva, vice-presidente de Relações Institucionais
do CRCRS, na oportunidade representando o pre-
sidente da entidade, Antônio Palácios, procedeu
a abertura do evento,  salientando a importância
da participação dos profissionais que atuam na
área contábil nos seminários para se atualizarem
e aprimorarem seus conhecimentos. Lembrou ain-
da os outros recursos que o CRCRS disponibiliza
aos profissionais também com vistas a constante atualização, tais como: palestras on-line todas
as quartas-feiras, Rádio e TV CRCRS, entre outros.

- Taquara: em 12 de junho, o CRCRS promoveu mais
uma edição do seu já tradicional Seminário de Assuntos
Contábeis, desta vez em Taquara. O evento ocorreu no
auditório da Faccat e reuniu mais de 140 pessoas, entre
profissionais, estudantes da área contábil, representan-
tes de classe e autoridades municipais.

Logo após a aber-
tura do seminá-
rio, o presidente
do CRCRS, Antônio Palácios, e o vice-presidente de Rela-
ções Institucionais, Pedro Gabril Kenne da Silva, reuniram-
se com representantes da sociedade local para explicar aos
presentes as funções institucionais do Conselho e os proje-
tos que fazem parte do Programa de Voluntariado da Classe

Contábil, em especial o que envolve as doações ao Fundo da Criança e do Adolescente e Fundo
do Idoso e o que se refere à criação de observatórios sociais nos municípios.

- Cruz Alta:  foi em 19 de junho que a cidade de Cruz Alta
acolheu cerca de 100 pessoas, en-
tre profissionais e estudantes da
área contábil, que se propuseram,
durante todo o dia, a assistirem a
exposição de temas atuais e de in-
teresse da classe contábil, que fize-
ram parte da programação do Se-
minário de Assuntos Contábeis.
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Eventos

- Imposto de Renda: Nos dias 06, 07 e 08 de abril, na
Universidade de Caxias do Sul (UCS), profissionais da
Contabilidade, professores da universidade, empresários
contábeis e fiscais da Receita Federal forneceram orien-
tações gratuitamente à população sobre o preenchimento
da declaração do Imposto de Renda. A ação, denomina-
da Declare Certo, foi uma iniciativa do curso de ciênci-
as contábeis da UCS, por meio do Núcleo de Apoio

Contábil e Fiscal (NAF), Conselho Regional de Contabilidade do RS, Sescon/Serra Gaúcha,
Sincontec Serra e Delegacia da Receita Federal de Caxias do Sul.

- Comissões de Estudos: os coordena-
dores das 12 Comissões de Estudos
(Acompanhamento da Área de Ensino
Superior, Auditoria Independente, Con-
tabilidade do Setor Cooperativo, Con-
tabilidade Aplicada ao Setor Público,
Contabilidade Gerencial, CRCRS Jo-
vem, Mulher que Atua na Área Contábil
do Estado do RS, Organizações
Contábeis, Perícia Contábil, Responsa-
bilidade Social, Tecnologia da Informa-
ção e Terceiro Setor) reuniram-se em 14 de abril, na sede do CRCRS, para avaliarem o trabalho
desenvolvido, discutirem problemas em comum e proporem soluções e sugestões. O encontro foi
coordenado pelo vice-presidente Técnico, Paulo Ricardo Alaniz, e pela vice-presidente de Ges-
tão, Ana Tércia Lopes Rodrigues.

 - Café com Contabilidade: "A contribuição da Contabili-
dade na solução da crise financeira do Estado" foi o tema
do Café com Contabilidade, promovido pelo Conselho Re-
gional de Contabilidade do RS (CRCRS) em parceria com
a Academia de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul,em
21 de maio, no Hotel Continental.

Maria Helena Sartori, primeira-dama do Estado
e secretária Extraordinária do Gabinete de Polí-
ticas Sociais, na ocasião representando o gover-
nador do Estado, José Ivo Sartori, abriu o evento
agradecendo a parceria e colaboração da classe
contábil na campanha "Escolha o Destino", que
consiste em incentivar os contribuintes a destina-
rem parte do imposto de renda devido ao Fundo
da Criança e do Adolescente e ao Fundo do Idoso.
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- 3º Fórum Sped Porto Alegre: o profissional da
Contabilidade esteve em destaque nas palestras do
maior evento sobre o Sistema Público de Escritura-
ção Digital do País, o 3º Fórum Sped Porto Alegre,
realizado na quarta-feira, 15 de abril, no Teatro do
CIEE. Do Conselho Regional de Contabilidade par-
ticiparam: Ricardo Kherkoff, conselheiro; Ronaldo
Silvestre, coordenador da Comissão de Estudos da
Tecnologia da Informação; Ana Tércia Lopes
Rodrigues, vice-presidente de Gestão, que atuou
como mestre de cerimônia; Mário Karczeski, vice-
presidente de Fiscalização; e Flávio Ribeiro Jr., de-
legado regional de Viamão.

Eventos

- Certificado de Mérito Social: o  Conselho Regional de Contabilidade do RS  homenageou 18
profissionais da Contabilidade responsáveis pelos balanços sociais das empresas laureadas com
o Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa do Estado do RS, em 2014. A
concessão do Certificado de Mérito Social ocorreu durante a reunião plenária de 26 de junho.

Foram homenageados: Alberto Koehler;
Alissandro Bittencourt Fontoura; Amândio
Calvancanti Júnior; Beatriz Silveira; Cristiano
Rempel; Daniel Claristo Bergesch; Dea Mara
Santos de Aguiar; Denise Manique Nunes;
Ditmar Hepfner; Giane Naya Maceiras; Ivan
Edienio de Andrade; Jairo Adriani da Cos-
ta; Karin Melita Wide Schwartzhaupt;
Luciano do Rosário; Mara Letícia
Hoffmann; Marcelo Cordeiro Lopes; Ma-
ria Inês Rambo; Marta Maria Gambim;
Mauro José Pompermaier; Romeu Vilmar
Strassburger; Simone Inês Schütz de Sou-
za; e Tania Beatriz Machado.

- XIV  Congresso de Direito Tributário em Ques-
tão: o presidente do CRCRS, Antônio Palácios foi
convidado a participar do evento como  presidente de
mesa em dois painéis, no dia 26 de junho: “PIS-
COFINS: Receita bruta - O debate entre o Direito e o
Fato Contábil - Lei 12.973/14”, e “ Responsabilidade
Tributária - Dissolução Irregular, Subsidiariedade e
Substituição Tributária”. O XIV Congresso de Direito

Tributário em Questão, promovido pela Fundação Escola Superior de Direito Tributário, ocorreu
de 26 a 28 de junho, em Gramado.
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Datas Comemorativas

Dia do Empresário Contábil

Dia Internacional da Mulher

- Como parte das comemorações alusivas ao Dia
Internacional da Mulher, o Sescon - Serra Gaúcha
realizou, em 19 de março, a oitava edição do even-
to “Mulher em foco”. O encontro, destinado às
empresárias e profissionais contábeis, contou com
a representação, por parte do CRCRS, das vice-
presidentes de Gestão, Ana Tércia Lopes
Rodrigues; e de Controle Interno, Magda
Wormann; e da conselheira Anabeli Galvan Perera.
Durante o evento, ocorreu a palestra “Imagem pes-

soal de sucesso: você com mais estilo e personalidade”, com a personal stylist Ana Schmitz.

- Na noite de 18 de março, a contadora Magda Wormann,
vice-presidente de Controle Interno do Conselho Regio-
nal de Contabilidade do RS, foi uma das homenageadas
na 12ª edição do Encontro da Mulher Empreendedora,
evento promovido pelo Conselho da Empresária da Câ-
mara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul
(CIC).

- No último dia 16 de março, a Câmara de Vereadores de
Farroupilha realizou homenagem a Mulher Farroupilhense,
com a entrega de seis certificados "Mulher Destaque". A
conselheira do CRCRS, Nádia Emer Grasselli, foi uma das
homenageadas.
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- Sincontecsinos: em comemoração
ao Dia do Profissional da Contabili-
dade (25/4), o Sindicato dos Conta-
dores e Técnicos em Contabilidade do
Vale dos Sinos (Sincontecsinos) ofe-
receu um café da manhã, em 24 de
abril, aos profissionais que atuam na
área contábil. O Conselho Regional
de Contabilidade do RS se fez repre-
sentar pela vice-presidente de Gestão,
Ana Tércia Lopes Rodrigues.

Dia do Profissional da Contabilidade

- Câmara de Vereadores de São Leopoldo:
em 22 de maio, a Câmara de Vereadores de São
Leopoldo prestou uma homenagem aos profis-
sionais da Contabilidade. A proposição foi do
vereador Aurélio Schmidt.
O presidente do CRCRS, Antônio Palácios, em
sua manifestação, salientou a importância da
Contabilidade, uma vez que é um instrumento
que mostra a real situação das empresas, dá
transparência às ações do governo, não se pres-
tando a manipulações. Contadores e técnicos
em contabilidade têm que se orgulharem da profissão e exercê-
la com ética e responsabilidade. Acrescentou ainda que a so-
ciedade reconhece o trabalho prestado pelos profissionais que
atuam na área contábil e que, a partir desse trabalho qualifica-
do, se dá a valorização da profissão.

- Café com Contabilidade: o evento que debateu "A
contribuição da Contabilidade na solução da crise finan-
ceira do Estado", com a participação do contador e au-
ditor-geral do Estado, Álvaro Fakredin, do presidente
do CRCRS, Antônio Palácios, e do secretário adjunto
estadual da Fazenda, Antônio Bins, também teve o in-
tuito de ser alusivo ao Dia do Profissional da Contabili-
dade. O Café com Contabilidade foi promovido pelo
Conselho Regional de Contabilidade do RS em parceria
com a Academia de Ciências Contábeis do Rio Grande
do Sul.
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Programa de Voluntariado da Classe Contábil

Responsabilidade Social

 - Certificado de Apoio ao Pão dos Pobres: em 14 de abril, o
Conselho Regional de Contabilidade do RS, representado pela
gerente da Divisão de Registro, Ana Lúcia Buffon, recebeu o
Certificado de Apoio ao Pão dos Pobres, como forma de reco-
nhecimento ao suporte dado à instituição, que há 120 anos tra-
balha em favor de jovens em situação de risco. Na ocasião, tam-
bém foi apresentada a 7ª Edição da Prestação de Contas da Fundação O Pão dos Pobres e os
indicadores sociais de 2014.

- Doações Pão dos Pobres: na tarde de 30 de março, o CRCRS
entregou chocolates, doces, alimentos, produtos de higiene e rou-
pas para a Fundação O Pão dos Pobres, de Porto Alegre, por oca-
sião da Páscoa. A doação foi realizada pela escriturária da Divisão
de Projetos Especiais, Adriana França Pires, ao representante do
Pão dos Pobres, Osmar Machado. A instituição acolhe mais de 1.200
crianças e adolescentes.

- Observatório Social em Caxias do Sul: um público de
cerca de 40 pessoas participou, em 19 de maio, na CIC de
Caxias do Sul, da palestra de sensibilização para criação
do Observatório Social (OS), em Caxias do Sul. O evento
foi promovido pela Comissão do OS da cidade e contou
com palestra do vice-presidente para Assuntos de Contro-
le e Defesa Social  do Observatório Social do Brasil (OSB),
Ney da Nóbrega Ribas, e da diretora executiva da rede
OSB, Roni Enara Rodrigues, que explicaram o que é e
quais os objetivos de um OS, além dos passos necessários
para a sua criação. Estiveram presentes no evento, repre-
sentando o CRCRS, a vice-presidente de Controle Interno, Magda Wormann, o vice-presidente
de Relações Institucionais, Pedro Gabril Kenne da Silva, e a coordenadora da Comissão de Estu-
dos de Responsabilidade Social, Silvia Grewe.

 - OSPOA: Em 23 de junho, o presidente do Observatório
Social de Porto Alegre (OSPOA), contador Diogo Chamun,
apresentaçu o OSPOA ao prefeito da capital, José Fortunati,
ao vice-prefeito Sebastião Melo e aos secretários e secretári-
os adjuntos. A exposição ocorreu durante o Seminário de
Gestão, organizado pela administração municipal. Na ocasião,
Fortunati ressaltou que prefeitura é simpática à criação deste organismo. Também esteve presente
no evento o vice-presidente de Relações Institucionais do CRCRS, Pedro Gabril Kenne da Silva.

Observatório Social
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O Observatório Social de Porto Alegre (OSPOA)
foi pauta de reunião realizada em 25 de fevereiro
entre o presidente da Câmara de Vereadores de
Porto Alegre, Mauro Pinheiro, o presidente do Ob-
servatório Social de Porto Alegre, Diogo Chamun,
o presidente do Conselho Consultivo do OSPOA
e vice-presidente de Relações Institucionais do
CRCRS, Pedro Gabril Kenne da Silva, a vice-pre-
sidente Institucional e de Sustentabilidade do
OSPOA e conselheira do CRCRS, Marice
Fronchetti, o coordenador executivo do OSPOA,
Édson Garcia. O funcionamento, objetivos e
operacionalidade foram apresentados ao presidente da Câmara, que imediatamente apoiou e in-
centivou o projeto, explicando que há necessidade da participação do cidadão na administração
pública. O OSPOA visa o controle social da gestão pública. Os observatórios sociais fazem parte
do Programa de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC), desenvolvido pelo Sistema CFC/CRCs.

Observatório Social

A primeira turma de voluntários capacitados
para atuarem no Observatório Social de Porto
Alegre formou-se entre os dias 27 e 29 de ja-
neiro, com aulas das 17h às 20h. No progra-
ma, a história dos Observatórios Sociais no
Brasil, a filosofia, os objetivos e cases, além
de matérias técnicas sobre gestão pública e, em
especial, licitações e contratos. Já está sendo
formada a segunda turma.

O presidente do Observatório Social de Porto Alegre
(OSPOA), Diogo Chamun, o vice-presidente de Rela-
ções Institucionais do CRCRS e presidente do Conse-
lho Consultivo do OSPOA, Pedro Gabril Kenne da Sil-
va, a vice-presidente para Assuntos Institucionais e
Sustentabilidade, Marice Fronchetti, vice-presidente para
Assuntos de Controle Social e Metodologia, Dionísio
de Souza da Silva, e o coordenador executivo, Edson
Garcia, visitaram, em 7 de maio, o Procurador-Geral de
Justiça do Estado, Eduardo de Lima Veiga e o Secretário-Geral do Ministério Público/RS, Ale-
xandre Saltz, para falarem sobre Observatório Social de Porto Alegre.

Programa de Voluntariado da Classe Contábil
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Posse de Delegados

- Técnicos em Contabilidade
Luciano Troczinski (Getúlio
Vargas), João Ricardo
Battaglin (Jaguari), Márcio
Pereira Neves (Rio Grande)
tomaram posse como delega-
dos regionais em 9 de junho.

O vice-presidente de Relações com os Profissionais do CRCRS , Celso Luft, e o presidente do
CRCRS, Antônio Palácios, deram posse aos seguintes  delegados:

- Contador Marcos Beltrami, assumiu a delegacia
regional do CRCRS em Bento Gonçalves, em 10
de junho.

- Contadora Simone Terezinha Zanon - nova delegada
regional do CRCRS em Santa Maria, empossada em 26
de maio.
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- Contador Eduardo Fank Saldanha foi empossado delegado regio-
nal do CRCRS em Santiago, em 27 de fevereiro.

- Técnicos em Contabilidade Gelson Girotto (An-
tônio Prado) e Márcia Mendes de Oliveira
(Sapucaia do Sul) foram empossados na sessão
plenária de 17 de abril.

- Contadores Ezio Minotto Pereira, João Luiz Ferreira
Pes e Lair Coimbra das respectivas delegacias de Bagé,
São Luiz Gonzaga e Pelotas, em 22 de maio.

O vice-presidente de Relações com os Profissionais do CRCRS , Celso Luft, deu posse aos se-
guintes delegados:

Posse de Delegados
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- Os delegados regionais do
CRCRS de Antônio Prado, Bagé,
Bento Gonçalves, Getúlio Vargas,
Jaguari, Santa Maria, Pelotas, Rio
Grande, Santiago, Sapucaia do Sul
e São Luiz Gonzaga participaram
de um intenso treinamento, no qual
o presidente do Conselho, Antônio
Palácios, vice-presidentes e res-
ponsáveis pelas divisões e setores
expuseram o funcionamento e de-
talharam procedimentos de suas
atividades, dirimindo, assim, dúvi-
das e fornecendo orientações.

Tr einamento dos novos Delegados Regionais do CRCRS

Comissões de Estudos

- Organizações Contábeis e Gerencial: em plenária reali-
zada em 26 de junho, os coordenadores das Comissões de
Estudos de Organizações Contábeis, Márcio Schuch Silveira,
e de Contabilidade Gerencial, Roberto Branchi, apresenta-
ram as ações realizadas neste primeiro semestre de 2015.

- Tecnologia da Informação e Contabilidade Apli-
cada ao Setor Público: A reunião plenária do CRCRS
do dia 22 de maio contou com a apresentação do rela-
tório de atividades desenvolvidas pelas Comissões de
Estudos de Tecnologia da Informação, coordenada
pelo contador Ronaldo Silvestre, e Contabildiade
Aplicada ao Setor Público, coordenada pela conta-
dora Magda Brazil.
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Iniciativas pioneiras

- Interiorização: o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, a partir do mês de
abril, passou a interiorizar suas atividades. Por meio de visitas realizadas às diversas regiões do
Estado, o CRCRS colhe as demandas dos profissionais e divulga a XV Convenção de Contabili-
dade do Rio Grande do Sul, que acontecerá de 26 a 28 de agosto. Neste primeiro semestre, foram
contemplados os municípios de Cerro Largo, São Luiz Gonzaga, Santa Rosa, Antônio Prado,
Caçapava do Sul, Camaquã, Canguçu, Canoas, Carazinho,  Esteio, Flores da Cunha, Frederico
Westphalen, Iraí, Júlio de Castilhos, Montenegro, Não-Me-Toque, Nova Prata, Santana do Livra-
mento, São Gabriel, São Lourenço do Sul, São Sebastião do Caí,  Sapucaia do Sul, Tupanciretã,
Vacaria, Rosário do Sul, Dom Pedrito, Cachoeira do Sul, Agudo, Santa Maria, São Sepe, Guaporé,
Veranópolis, Tramandaí, Igrejinha, Taquara, Sapiranga, Três Coroas, Dois Irmãos, Ivito, Estância
Velha, Três de Maio, Horizontina, Três Passos, Santo Augusto e Erechim.

 - Ciclo de treinamento da Fiscalização:
durante todo o mês de abril, os fiscais do
CRCRS participaram de um programa de
treinamento que incluiu palestras sobre te-
mas variados. No dia 30 de abril, o presi-
dente do CRCRS, Antônio Palácios, proce-
deu ao encerramento do evento, afirmando
que a busca pela capacitação sempre é im-
portante e deve ser estimulada, especialmen-
te quando se trata de uma das atividades-fim
do Conselho, como a fiscalização.

- Fórum de Esclarecimentos da Atuação da Fiscali-
zação: a fiscalização do CRCRS deu início a uma ação
que objetiva percorrer o interior do Estado, esclarecendo
e orientando sobre os processos de fiscalização. No dia
19 de maio, o vice-presidente de Fiscalização do
CRCRS, Mário Karczeski, a gerente de Fiscalização,
Iolanda Mumbach, e o diretor executivo adjunto, João
Victor de Oliveira, estiveram  em Guaporé; já em 25
de maio, o Fórum de Esclarecimentos da Atuação da
Fiscalização foi realiado em Espumoso.

- Inaugurado Espaço Contábil em Santa Maria: a
união de quatro entidades da classe contábil gaúcha re-
sultou no Espaço Contábil - região centro - de Santa
Maria. Conselho Regional de Contabilidade do RS,
Sescon-RS, Associação dos Profissionais da Contabi-
lidade de Santa Maria e Sindicato de Contadores e Téc-
nicos em Contabilidade de Santa Maria (Sincotecsm)
reuniram-se e estabeleceram em um único local todos
os serviços prestados por essas entidades. A inaugura-
ção do Espaço Contábil foi em 26 de maio, com a pre-

sença de autoridades locais, presidentes e representantes das entidades da classe contábil gaúcha
e profissionais que atuam na área contábil da região.
O Espaço Contábil se localiza na Alameda Santiago do Chile, 115.
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O Conselho Regional de Contabilidade publica, mensalmente, relatório sobre
as atividades desenvolvidas pela entidade em termos quantitativos. Os re-
latórios estão disponíveis em www.crcrs.org.br - Download de
Livros - Impressos Institucionais.

Informe Quantitativo

 Rádio e TV CRCRS

O presidente do CRCRS, contador Antônio Palácios, participa do
programa Pergunte ao Presidente, no qual responde as indagações
direcionadas a Ouvidoria do Conselho pelos profissionais da Conta-
bilidade. O programa também é veiculado na Rádio CRCRS. Para
ouvir e ver, basta acessar www.crcrs.org.br - Rádio ou TV CRCRS.
A Rádio CRCRS mantém uma intensa programação de notícias, en-

trevistas, coberturas de eventos e o programa Contabilidade em Debate, que é veiculado, diaria-
mente, às 11h30, 13h30 e 18h30.


