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Colegas, convido vocês a apreciarem
este relatório, que apresenta as nossas ativida-
des e iniciativas referentes ao segundo semes-
tre de 2015. Aqui estão as ações que desen-
volvemos em busca da valorização da profis-
são contábil e da defesa da sociedade. O Con-
selho de Contabilidade se fez representar em
eventos, firmou parcerias com órgaos públi-
cos e instituições de ensino superior do Esta-
do, concretizando, dessa forma, a aproxima-
ção entre a entidade e universidades/estudan-
tes. Em relação à educação continuada, foram
inúmeros os eventos realizados no decorrer de
2015, que teve, em agosto, a XV Convenção
de Contabilidade, conforme pode-se compro-
var por meio dos números constantes no in-
forme quantitativo da página 41. Há que se
salientar, também, a iniciativa inédita de ir até
os profissionais, nos quatro cantos do Rio
Grande, levando esclarecimento e orientação
sobre os procedimentos efetuados pela fisca-
lização do Conselho,  por meio do Fórum de
Fiscalização, desenvolvendo, dessa forma,
uma ação preventiva, que surtiu resultados positivos e gratificantes.

Assim, este Relatório de Gestão atesta o nosso comprometimento com a transparência
e o empenho em trabalhar pela valorização da classe contábil gaúcha. Confira!

Contador Antônio Palácios
Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do RS

Palavra do Presidente



Representatividade

Relações Institucionais

O contador Pedro Gabril Kenne da Silva, vice-pre-
sidente de Relações Institucionais do CRCRS, par-
ticipou, em 6 de agosto, do Fórum de Cidadania da
Agenda 2020, que propôs um debate em torno do
tema Cidadania, Ética e Políticas Públicas. Também
prestigiaram o Fórum, que se realizou no Centro de
Eventos do CIEE-RS, o secretário de Justiça e Di-
reitos Humanos do RS, César Faccioli, e o cientista
político Fernando Schüler.

Vice-presidente de Relações Institucionais do CRCRS participa de debate sobre ética e
políticas públicas

CRCRS participa do lançamento do Portal Dados Abertos do TCE-RS

Também em 6 de agosto de 2015, o Tribunal de Con-
tas do Estado do RS (TCE-RS), fez o lançamento
do seu novo Portal Dados Abertos, disponibilizando
informações em plataforma padrão de mercado na
divulgação de dados abertos, que permite realizar
de forma mais facilitada pesquisas, downloads e
cruzamentos de informações. A solenidade contou
com a participação do vice-presidente de Relações
Institucionais do CRCRS, Pedro Gabril Kenne da
Silva, e da coordenadora da Comissão de Estudos
de Responsabilidade Social do CRCRS, Silvia
Grewe, além de autoridades municipais, regionais

e estaduais.O Portal Dados Abertos pode ser acessado em http://dados.tce.rs.gov.br.

Para falar sobre Observatório Social, o Comitê
de Serviços da Associação Comercial, Industrial
e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e
Estância Velha convidou, para sua reunião men-
sal, em 10 de agosto, o vice-presidente de Rela-
ções Institucionais do CRCRS e presidente do
Conselho dos Observatórios Sociais do RS, Pedro
Gabril Kenne da Silva. Na ocasião, Pedro apre-
sentou o Observatório Social (OS) para a Associ-
ação, demonstrando as ações e os resultados, vi-
sando a análise e viabilidade de implementar um OS em Novo Hamburgo. Ele foi recepcionado
pela vice-presidente de Serviços, Tanha Maria Lauermann Schneider.

Comitê de Serviços da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo,
Campo Bom e Estânica velha recebe o vice-presidente do CRCRS



Representatividade

Relações Institucionais

O vice-presidente de Relações
Institucionais do CRCRS, Pedro Gabril Kenne da
Silva, proferiu palestra, em 11 de agosto, no
Sindilojas de Gravataí, sobre "Controle Social da
Gestão Pública - o que eu tenho a ver com isso?".

Vice-presidente do CRCRS fala sobre controle social na gestão pública em Gravataí

A 10ª edição do Encontro
Nacional da Mulher Con-
tabilista, que ocorreu em
Foz do Iguaçu (PR), nos
dias 12, 13 e 14 de agos-
to de 2015, contou com a
presença da delegação
gaúcha. Com a proposta
de uma programação
diversificada, o evento
reuniu cerca de dois mil

profissionais da área contábil de todo o Brasil. No encerramento do encontro, o presidente do
CRCRS, Antônio Palácios, manifestou-se, convidando a todos os presentes para participarem,
em 2017, do XI Encontro da Mulher Contabilista, que se realizará de 2 a 4 de agosto, em Grama-
do-RS, e garantiu muitas surpresas e atrativos aos que lá estiverem.

Delegação gaúcha presente no X Encontro Nacional da Mulher Contabilista

Na solenidade de entrega do Troféu Senar - O Sul, que ocorreu,
em 30 de agosto, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto
Alegre, a contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues, vice-presi-
dente de Gestão do Conselho Regional de Contabilidade do RS
(CRCRS), participou da cerimônia representando a entidade. O
evento fez parte da programação da Expointer. Nesta edição,
foram agraciadas 12 personalidades e entidades que se destaca-
ram no setor agropecuário e em atividades relacionadas ao meio
rural do Estado em 2014.

Vice-presidente de Gestão do CRCRS participa de cerimônia que apresenta vencedores do
Tr oféu Senar O Sul



O vice-presidente de Relações Institucionais
do Conselho Regional de Contabilidade do
Rio Grande do Sul (CRCRS) Pedro Gabril
Kenne da Silva visitou a região de Panambi,
no dia 04 de agosto, conferiu de perto as preo-
cupações dos profissionais da área contábil,
colheu sugestões para melhorar, cada vez
mais, os serviços prestados pelo Conselho, as-
sim como forneceu orientações e esclareci-
mentos sobre procedimentos específicos. Na

ocasião, Pedro Gabril e o delegado do CRCRS Getson Dhein reuniram-se com o presidente e o
vice-presidente da Associação de Contabilistas de Panambi, Albino Alberti e Jorge Dose, além de
realizarem visitas a profissionais do município.

Vice-presidente de Relações Institucionais do CRCRS visita Panambi

Representatividade

Relações Institucionais

O governo do Rio Grande do Sul, em
cerimônia realizada no Palácio Piratini,
em 17 de novembro, lançou o site da
campanha "Escolha o Destino"
(www.escolhaodestino.rs.gov.br), no
qual estão todas as orientações e escla-
recimentos aos contribuintes sobre como
efetuar as suas doações aos Fundos da
Criança e do Adolescente e Fundos do
Idoso, mediante a destinação de parte de
seu imposto de renda devido. O presi-
dente do CRCRS, Antônio Palácios, foi
convidado a manifestar-se em nome das
entidades parceiras da campanha. Na
oportunidade, enfatizou a necessidade de sensibilizar os contribuintes sobre a importância dessas
doações, como forma de incentivar o desenvolvimento de projetos sociais em nosso Estado. O
governador José Ivo Sartori referiu-se aos profissionais da contabilidade como indispensáveis
para que o objetivo da campanha "Escolha o Destino" seja alcançado, ou seja, que mais gaúchos
doem os recursos deduzidos do imposto de renda devido para os Fundos da Criança e do Adoles-
cente e Fundos do Idoso. Acrescentou ainda que a classe contábil é importante, no sentido de
orientar e esclarecer os contribuintes a efetivarem essas doações incentivadas, aumentando, dessa
forma, o valor arrecadado a cada ano.

No lançamento do site da campanha Escolha o Destino do governo estadual, presidente do
CRCRS salienta a importância das doações incentivadas



Representatividade

Relações Institucionais

Para discutir aspectos relativos à fiscalização que vem
sendo realizada nas organizações contábeis e o Refis do
ISSQN, o presidente do Conselho Regional de Contabi-
lidade do RS (CRCRS), Antônio Palácios, o vice-presi-
dente de Relações com os Profissionais, Celso Luft, o
diretor Administrativo do Sescon-RS, Valdir Ferreira
Rodrigues, e o vereador João Carlos Nedel, reuniram-
se em 1º de setembro com o secretário municipal da Fa-
zenda, Jorge Tonetto.

Fiscalização e Refis do ISSQN foram temas do encontro entre presidente do CRCRS e
secretário municipal da Fazenda

O contador Antônio Palácios, presidente do Conse-
lho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul
(CRCRS), esteve presente na solenidade de abertu-
ra do XXIV Encontro Brasileiro de Administração
e XI Congresso Mundial de Administração, que
ocorreu na noite de 1º de setembro, no Centro de
Eventos do Plaza São Rafael.

Presidente do CRCRS participa de solenidade de abertura do XXIV  Encontro Brasileiro de
Administração e XI Congresso Mundial de Administração

Ex-presidente João Juenemann visita CRCRS

O ex-presidente do CRCRS (gestão 1974/1975)
João Verner Juenemann, em visita ao Conselho,
em 21 de agosto, participou da reunião plenária
com um relato sobre sua trajetória profissional.
Em sua manifestação, Juenemann lembrou que o
aumento dos mecanismos de controle redundam
em exigência, cada vez maior, de qualificação
profissional nas diferentes áreas da Contabilida-

de. Sobre esse aspecto, ele destacou o importante papel desempenhado pelo CRCRS em relação à
Educação Profissional Continuada.



Representatividade

Em 11 de setembro, o contador Antônio Palácios, pre-
sidente do Conselho Regional de Contabilidade do RS
(CRCRS), acompanhado da vice-presidente de Gestão,
Ana Tércia Lopes Rodrigues, participou da 12ª edição
do tradicional Seminário Sincovat, realizado no teatro
do Centro Cultural da Univates, sob o lema "Educa-
ção: a chave para o progresso individual e social".

Relações Institucionais

CRCRS participa do 16º Simpósio de Contabilidade das Missões

O Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo
(IESA) promoveu o 16º Simpósio de Contabilidade das
Missões, de 9 a 11 de setembro, no Auditório Vermelho do
IESA. No primeio dia do Simpósio, a vice-presidente de
Gestão do CRCRS, contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues,
ministrou palestra sobre a “Tecnologia da Informação na
Profissão Contábil”. O evento, organizado pelos estudan-
tes do 6º semestre de Ciências Contábeis da IESA, sob a
coordenação da professora Zélia Mirek, ocorreu em para-
lelo com a 4ª Mostra de Contabilidade das Missões e o 1º
Fórum de Estudos Contábeis.

Seminário do Sincovat conta com a participação do presidente do CRCRS

Na noite de 17 de setembro, cerca de 70
estudantes de Ciências Contábeis da
Fadisma, Faculdade de Santa Maria, que
participavam da Semana Acadêmica - 12ª
edição do Entrementes - edição Contábeis
- assistiram atentamente a palestra proferi-
da pelo contador Celso Luft, vice-presidente
de Relações com os Profissionais do
CRCRS, sobre o cenário e os desafios da
profissão contábil.

Vice-presidente de Relações com os Profissionais do CRCRS palestra em Semana Acadêmica
de Ciências Contábeis em Santa Maria



                                         Representatividade

Relações Institucionais

O vice-presidente Técnico do CRCRS, Paulo Ricardo Alaniz, repre-
sentou o Conselho Regional de Contabilidade na abertura do IV En-
contro Nacional sobre a Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Públi-
co, realizado nos dias 21 e 22 de setembro, no Hotel Continental, em
Porto Alegre. Para profissionais e empresários da contabilidade que
atuam no setor público, Alaniz falou a respeito da importância do ali-
nhamento das Novas Normas de Contabilidade em busca de um me-
lhor nível de transparência.

IV  Encontro Nacional sobre Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público (ENNCASP)

CRCRS participa de discussão sobre administração
pública
A Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Munici-
pal de Porto Alegre (AIAMU) realizou, nos dias 23 e 24
de setembro, o IV Seminário AIAMU de Administração
Tributária Municipal, do qual o contador Pedro Gabril
Kenne da Silva, vice-presidente de Relações Institucionais
do CRCRS, participou da solenidade de abertura e das
atividades do primeiro dia.

Posse da nova diretoria do Sindispge

O vice-presidente de Relações Institucionais do CRCRS, Pedro
Gabril Kenne da Silva, prestigiou, na tarde de 15 de outubro, a
solenidade de posse da Diretoria Executiva e do Conselho
Deliberativo Fiscal, para o período 2015/2018, do Sindicato
dos Servidores da Procuradoria-Geral do Estado do RS
(Sindispge). A solenidade, que conduziu ao cargo de diretor-
presidente da entidade o servidor Cícero Ulkowski Corrêa Fi-
lho, ocorreu no auditório Ricardo Seibel de Freitas Lima da
PGE/RS e contou com a presença de autoridades estaduais.

O presidente do Sindicato dos Contabilistas de Canoas, Paulo Re-
nato Pires Ferreira, e o vice-presidente, Gabriel Fernandes dos San-
tos, acompanhados do delegado regional do CRCRS em Canoas,
João Jorge dos Santos, estiveram, na sede do Conselho Regional
de Contabilidade, em 17 de novembro, para uma visita institucional
ao presidente da entidade, Antônio Palácios.

CRCRS recebe visita do presidente do Sindicato dos Contabilistas de Canoas



Representatividade

Em 28 de setembro, o Conselho Regional de
Contabilidade do RS (CRCRS), participou da
cerimônia de assinatura do convênio "Projeto
Simplificar", tendo sido representado, na oca-
sião, pela contadora Ana Tércia Lopes
Rodrigues, vice-presidente de Gestão do
CRCRS, no exercício da presidência. O con-
vênio, que visa agilizar e desburocratizar o pro-
cesso de abertura de empresas na Capital, foi
firmado, no Palácio Piratini, entre governo do
Estado do RS, prefeitura de Porto Alegre, Ins-
tituto Endeavor-Brasil, Sebrae-RS, PGQP e
Movimento Brasil Competitivo.

Relações Institucionais

Conselho de Contabilidade participa do lançamento do Projeto Simplificar

Ex-presidente do CRCRS recebe o título de Cidadão Emérito de Porto Alegre

O ex-presidente do CRCRS, contador Zulmir Breda,
na noite de 13 de outubro, recebeu o título honorífico
de Cidadão Emérito de Porto Alegre, em sessão sole-
ne realizada no Plenário Otávio Rocha da Câmara de
Vereadores. A ocasião propiciou a reunião de muitos
amigos, colegas de trabalho e familiares. A proposta
da homenagem foi da vereadora Lourdes Sprenger.
Zulmir Breda foi presidente do Conselho Regional de
Contabilidade no período de 2010 a 2013 e atualmen-
te é vice-presidente de Desenvolvimento Profissional
e Institucional do Conselho Federal de Contabilidade.

A Semana Acadêmica do Curso de Ciências Contábeis do
IPA, com início em 17 de novembro, se desenvolveu sob o
tema "O profissional contábil no contexto tecnológico e eco-
nômico". Nesta edição, o curso de Ciências Contábeis do
IPA  comemora 10 anos de criação e, por essa razão, a Pro-
fessora Neusa Monser apresentou o livro, lançado na Feira
do Livro em comemoração à data e prefaciado pelo conta-
dor Antônio Palácios, presidente do CRCRS. Em seguida, o
presidente do CRCRS, iniciou a palestra aos estudantes do
curso de Ciências Contábeis, falando da importância de uma
efetiva aproximação do Conselho com os as instituições de
ensino superior.

Presidente do Conselho de Contabilidade palestra na abertura da Semana Acadêmica de
Ciências Contábeis do IPA



Na noite de 22 de outubro, teve início o 3º
Egescon, no auditório da Sogipa. Na so-
lenidade de abertura, que contou com a
presença de cerca de 300 convidados, en-
tre empresários e autoridades, o presiden-
te do  CRCRS, Antônio Palácios, em sua
manifestação, destacou a profícua parce-
ria existente entre o Conselho e o Sescon-
RS e a importância de eventos como o
Egescon e a Convenção para a classe
contábil. O evento aconteceu de 22 a 23
de outubro de 2015.

Presidente do CRCRS prestigia 3º Encontro Gaúcho das Empresas de Serviços Contábeis

O presidente do CRCRS, Antônio Palácios, e o vice-presi-
dente de Relações Institucionais, Pedro Gabril Kenne da
Silva, estiveram na Federasul, em 22 de outubro, a convite
do presidente Ricardo Russowsky, para conhecerem o pro-
jeto de revitalização do Palácio do Comércio de Porto Ale-
gre, de iniciativa daquela Federação. O tesoureiro da
Federasul, Olmiro Cavazzola, acompanhado do vice-presi-
dente Administrativo, João Verner Juenemann, e da gerente
Administrativo-Financeira, Neusa Machado, esclareceu que
o projeto tem por objetivo estimular os empresários gaú-

chos a destinarem parcela de seu imposto de renda, mediante aproveitamento dos benefícios da
Lei Rouanet. Na oportunidade, a diretoria da Federasul pediu apoio, e convidou o CRCRS a
engajar-se no projeto, a partir da divulgação entre a classe contábil do Estado, buscando o apoio
dos profissionais da contabilidade no processo de sensibilização dos empresários em direção a
importância do referido projeto.

CRCRS é convidado a participar  de projeto de revitalização do Palácio do Comércio de Porto
Alegre

Contador Adão Vargas é homenageado com o 2º Tr o-
féu Maturidade Ativa
O contador Adão Vargas, integrante da Comissão de Es-
tudos de Responsabilidade Social do CRCRS, foi ho-
menageado, em 22 de outubro, na prefeitura municipal
de Porto Alegre, com o Troféu Maturidade Ativa. Porto
Alegre foi reconhecida como Cidade Amigo do Idoso
pela Organização Mundial da Saúde em função das po-
líticas públicas desenvolvidas em favor do idoso.

Representatividade

Relações Institucionais



Representatividade

Relações Institucionais

O presidente do CRCRS, Antônio Palácios, recebeu, no
dia 15 de outubro, o troféu de participação na XXIX Con-
venção de Contabilidade de Santa Catarina (Contesc) en-
tregue pelo presidente da Federação dos Contabilistas do
Estado de Santa Catarina, Tadeu Oneda. O evento ocorreu
de 14 a 16 de outubro, em Florianópolis.

Nos dias 26 e 27 de outubro, ocorreu, em Belo Horizonte, o  X
Encontro Nacional de Coordenadores e Professores do Curso
de Ciências Contábeis - ENCPCCC. No primeiro dia, foi apre-
sentado o painel "Diretrizes curriculares e novas proposições",
com a participação da Profª Me. Ana Tércia Lopes
Rodrigues, vice-presidente de Gestão do CRCRS, Prof.
Dr. José Antônio de França, Universidade de Brasília,
e da Profª Me. Marisa Luciana Marais, conselheira do
CFC. Ainda no dia 26 de outubro, Ana Tércia partici-
pou do Painel “A Pós-graduação e a Formação Do-
cente”, com a Prof.ª Dr.ª Márcia Martins Mendes De
Luca, o Prof. Dr. Ernani Ott, e o Prof. Dr. Andson Braga
de Aguiar.

Participação do CRCRS no X Encontro Nacional de Coordenadores e Professores do Curso
de Ciências Contábeis

Vice-presidente do CRCRS palestra em Semana Acadêmica Integrada da URCAMP, campus
Alegrete

Na noite de 29 de outubro, abrindo as atividades da 5ª
Semana Acadêmica Integrada da URCAMP- Campus
Alegrete, o vice-presidente de Relações Institucionais
do CRCRS, Pedro Gabril Kenne da Silva, ministrou
palestra sobre "Ética e qualidade na gestão pública, o
que eu tenho a ver com isso?" para estudantes de Ci-
ências Contábeis e de Administração de Empresas.

XXIX Convenção de Contabilidade de Santa Catarina



Representatividade

Relações Institucionais

A Revista Amanhã, em parceria com a Price Waterhouse
Coopers (PWC), promoveu, na Fiergs, em 5 de novem-
bro, o evento "500 Maiores do Sul", ranking empresa-
rial, que, na oportunidade, premiou com troféu as 25
maiores empresas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e Paraná. Das 500 Maiores do Sul, o Rio Grande do Sul
lidera o ranking com 193 empresas e também está na
frente em relação à soma de faturamento, com receita
líquida de R$ 174 bilhões. A contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues, vice-presidente de Gestão
do CRCRS, representou o Conselho na solenidade de premiação.

CRCRS participa da premiação das 25 maiores empresas do RS

O tradicional evento da Federasul "Tá na Mesa" trouxe para
palestrar, no dia 18 de novembro, o filósofo e educador colom-
biano Bernardo Toro, um dos mais importantes pensadores  da
educação e democracia na América Latina, que falou sobre "As
tendências na América Latina e o cuidado como paradigma da
inversão de impacto". O presidente do CRCRS, Antônio Palá-
cios, e o vice-presidente de Relações Institucionais, Pedro Gabril
Kenne da Silva, foram convidados a participarem do evento.

Presidente do CRCRS participa do Tá na Mesa da Federasul

O vice-presidente de Relações Institucionais do
Conselho Regional de Contabilidade do RS, Pedro
Gabril Kenne da Silva, e a coordenadora da Comis-
são de Estudos de Responsabilidade Social do
CRCRS, Silvia Grewe, visitaram, em 19 de novem-
bro, o Banco de Alimentos de Porto Alegre, com o
objetivo de estreitar os laços entre o Conselho e essa
organização da sociedade civil. Recebidos pelo presidente da instituição, Paulo Renê Bernhard, e
por Luiz Antônio Rebouças, assessor da presidência, os representantes do CRCRS tiveram oportu-
nidade de conhecer a metodologia de armazenagem e distribuição de alimentos da instituição, com
expertise em segurança alimentar.

CRCRS visita Banco de Alimentos da Fiergs



      Representatividade

    Relações Institucionais

O Sescon - Serra Gaúcha realizou, no dia 08 de dezembro, na CIC
Caxias, a última edição do Café com Estudos em 2015, que teve como
palestrante o vice-presidente de Relações Institucionais do CRCRS,
Pedro Gabril Kenne da Silva, abordando o tema: “Responsabilidade
social: o papel do profissional de contabilidade”.

Pedro Gabril palestra no Café com Estudos do Sescon - Serra Gaúcha

O contador Diogo Chamun, presidente do Sescon-RS,
acompanhado do diretor executivo Jackes Heck e do
gerente de comunicação Nelson Dutra, estiveram, em
15 de dezembro, na sede do CRCRS, para uma conver-
sa informal com o presidente do Conselho, Antônio Pa-
lácios, de forma a reforçar o bom relacionamento entre
as entidades.

CRCRS recebe visita do presidente do Sescon-RS

Marco Antônio Lopes Peixoto é o novo presidente do Tribu-
nal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Cezar Miola
passou o cargo em 16 de dezembro, em solenidade realizada
no auditório Romildo Bolzan, diante de um expressivo nú-
mero de autoridades municipais, estaduais e representantes
de outros estados. O presidente do Conselho Regional de
Contabilidade do RS, contador Antônio Palácios, e o vice-
presidente de Relações Institucionais, Pedro Gabril Kenne
da Silva, acompanharam a cerimônia de posse.

Presidente do CRCRS participa da solenidade de posse do presidente do TCE-RS



Eventos

Fórum de Fiscalização Preventiva

Com o objetivo de esclarecer e orientar sobre aspectos relacionados aos procedimentos adotados
pela Fiscalização da entidade e sobre a importância de se prevenir dos riscos do exercício da
atividade contábil, o CRCRS realizou, neste ano, o Fórum de Fiscalização Preventiva que foi
levado a vários municípios do Estado, pelos vice-presidentes de Fiscalização, Mário Karczeski, e
de Relações com os Profissionais, Celso Luft.
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Eventos

Fórum de Fiscalização Preventiva
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O vice-presidente de Desenvolvimento Profissional e
Institucional do Conselho Federal de Contabilidade (CFC),
Zulmir Breda, e o vice-presidente de Desenvolvimento
Profissional do CRCRS, Adriel Ziesemer, discorreram so-
bre o tema: Educação Profissional Continuada obrigató-
ria para preparadores das demonstrações contábeis em 17
de agosto, no auditório do Conselho. O evento contou com
transmissão ao vivo, via internet.

Educação Profissional Continuada obrigatória para preparadores das demonstrações
contábeis em discussão
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Programa de cursos percorre cidades do Estado

O CRCRS deu mais um importante passo na sua missão de prover educação continuada de qua-
lidade aos contadores e técnicos em contabilidade do Estado. Para proporcionar à sociedade um
serviço qualificado, o CRCRS lançou um cronograma de cursos, em parceria com o Sescon-RS,
com roteiros na Capital e nas demais regiões do Estado.

Camaquã

Nova Prata

        Porto Alegre Viamão



CRCRS e PGE promovem evento sobre perícia

Uma parceria entre o Conselho Regio-
nal de Contabilidade do RS (CRCRS) e
a Procuradoria-Geral do Estado (PGE)
tornou possível a realização, em 10 de
agosto, do Seminário de Perícia
Contábil, no auditório da PGE, destina-
do aos servidores da procuradoria. Na
solenidade de abertura, o vice-presiden-
te Técnico do CRCRS, Paulo Ricardo
Alaniz, na ocasião representando o pre-
sidente do CRCRS, Antônio Palácios,
lembrou dos resultados já concretizados
a partir da parceria CRCRS e PGE e salientou a importância do trabalho realizado pelos contado-
res da PGE e sua credibilidade. Falou, ainda, da transparência tão necessária e tão solicitada pela
sociedade.
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Seminário debate Contabilidade no Setor Cooperativo

Em 29 de outubro, Nova Petrópolis foi sede da terceira edição
do Seminário de Contabilidade do Setor Cooperativo, promo-
vido pelo CRCRS, por meio da Comissão de Estudos de Con-
tabilidade do Setor Cooperativo. O evento ocorreu no
plenarinho da Associação Comercial e Industrial de Nova
Petrópolis e contou com a presença de mais de 80 profissio-
nais e estudantes da área contábil, além de representantes de
cooperativas da região.

Coordenador da Comissão de Estudos de Contabilidade do
Setor Cooperativo do CRCRS, José Máximo Daronco

O 1º Encontro de Contadores
Públicos do RS, realizado no
dia 03 de dezembro, pelo Con-
selho Regional de Contabilida-
de do RS, por meio da Comis-
são de Estudos de Contabilida-
de Aplicada ao Setor Público do
CRCRS, debateu os desafios
para a gestão pública de quali-

dade, no atual momento vivido pelo País.

Gestão pública de qualidade é tema do 1º Encontro de Contadores Públicos do RS



Cerca de duzentas pessoas, entre contadores, técnicos
em contabilidade e estudantes da área contábil parti-
ciparam do Seminário de Assuntos Contábeis, reali-
zado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio
Grande do Sul, em 6 de no-
vembro, no Maitá Palace Ho-
tel, em Passo Fundo. À tarde
e à noite, o público teve a
oportunidade de assistir a pa-
inéis e palestras que debate-

ram assuntos atuais e de grande interesse da classe, dentre eles a relação
entre o passivo tributário do profissional da contabilidade e os honorári-
os, bem como a responsabilidade do profissional diante do cruzamento
de informações fiscais, econômicas e financeiras.

Honorários e responsabilidade do profissional da contabilidade foram temas do Seminário
de Assuntos Contábeis de Passo Fundo
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Seminários de Assuntos Contábeis

 -

Cerca de 200 pessoas, entre profissionais e
estudantes da área contábil, participaram do
Seminário de Assuntos Contábeis, que o Con-
selho Regional de Contabilidade do RS reali-
zou, em 18 de setembro, em Santa Maria.
Durante todo o dia, o público teve a oportuni-
dade de assistir a painel e a palestras que de-
bateram assuntos atuais e de grande interesse
da classe, dentre eles a responsabilidade do
profissional da contabilidade diante do cruza-
mento de informações fiscais, econômicas, financeiras e implementação das NBCs.

Seminário de Assuntos Contábeis de Santa Maria aborda responsabilidade do profissional
da contabilidade e NBCs

Pela primeira vez, Veranópolis recebe Seminário de Assuntos Contábeis

Em 9 de outubro, o Conselho Regional de Contabilidade
do RS realizou, pela primeira vez em Veranópolis, o Se-
minário de Assuntos Contábeis. O evento reuniu em
torno de cem profissionais e estudantes da área contábil,
atraídos pela programação que reservou assuntos atuais,
do dia a dia dos profissionais, como foi o caso do painel
sobre cruzamento de informações fiscais, econômicas e
financeiras, e a palestra que abordou a desoneração da
folha de pagamento.



Seminários de Assuntos Contábeis
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Um público de 120 pessoas, entre contadores, técnicos em
contabilidade e estudantes da área contábil, prestigiaram o
Seminário de Assuntos Contábeis, que o Conselho Regio-
nal de Contabilidade promoveu, pela primeira vez, no mu-
nicípio de Canguçu. Durante todo o dia 13 de novembro,
no auditório da secretaria municipal da Educação, os parti-
cipantes tiveram a oportunidade de debater assuntos como
a responsabilidade do profissional de contabilidade diante
do cruzamento de informações fiscais, econômicas e finan-
ceiras; os ganhos de capital e refletir sobre as atitudes que
constroem a história de cada um.

Canguçu recebe Seminário de Assuntos Contábeis pela primeira vez

Foi com um público de cerca de 180 pessoas, que o
Conselho Regional de Contabilidade encerrou o ci-
clo de Seminário de Assuntos Contábeis de 2015, em
Montenegro, em 11 de dezembro, no Clube
Riograndense.

Último Seminário de Assuntos Contábeis de 2015 reúne grande público em Montenegro

Temas com enfoque na responsabilidade do pro-
fissional da contabilidade diante do cruzamento de
informações fiscais, econômicas e financeiras; em
ações que fazem a diferença no sucesso da profis-
são e no Cadastro Ambiental Rural atraíram um

público de 122 pessoas, entre contadores, técni-
cos em contabilidade e estudantes, em 30 de ou-
tubro, para participarem do Seminário de Assun-
tos Contábeis de Alegrete, que ocorreu no audi-
tório da URCAMP.

CRCRS leva Seminário de Assuntos Contábeis a Alegrete
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CRCRS e OSPOA promovem o 4º Encontro dos
Observatórios Sociais do RS

Exemplos de iniciativas de combate à corrupção, como
as do Ministério Público Federal, e de ações preventi-
vas do controle dos recursos público, por meio dos
observatórios sociais espalhados pelo Estado, foram
a tônica do 4º Encontro dos Observatórios Sociais do
Rio Grande do Sul, que ocorreu de 5 a 6 de outubro,
na Faculdade Monteiro Lobato - FATO.

O contador Pedro Gabril Kenne da Silva, vice-presiden-
te de Relações Institucionais do CRCRS, proferiu pales-
tra de sensibilização para criação da comissão de consti-
tuição do Observatório Social em Gravataí, na noite de
22 de setembro, e em Bento Gonçalves, em 28 de setem-
bro. Sob o tema "Controle da Gestão Pública - O que eu
tenho a ver com isso?", o vice-presidente falou sobre a
origem dos observatórios sociais, objetivos, funciona-
mento, composição e experiências. O Programa de
Voluntariado da Classe Contábil (PVCC), criado pelo
Conselho Federal de Contabilidade em 2008, tem definido, em um de seus subprojetos, ações
para estimular os profissionais a liderarem o processo de criação e operacionalização de Observa-
tórios Sociais.

Seminários de sensibilização para criação do Observatório Social são realizados em Gravataí
e Bento Gonçalves

Em 29 de setembro, dirigentes do Observatório Social
de Porto Alegre (OSPOA) prestaram contas do trabalho
executado no segundo quadrimestre de 2015, na Câmara
de Vereadores de Porto Alegre. Foi a primeira prestação
de contas do OSPOA. Nesse período, foram analisados
32 processos licitatórios da administração pública muni-
cipal, que previam gastos de R$ 114 milhões. A prefeitu-
ra de Porto Alegre com a colaboração do OSPOA conse-

guiu uma economia de R$ 13 milhões aos cofres públicos municipais.

Observatório Social de Porto Alegre apresenta sua primeira prestação de contas

Foi no auditório do Conselho Regional de Contabilidade do RS (CRCRS), que em 16 de dezem-
bro de 2014, que foi criado o Observatório Social de Porto Alegre, tendo como presidente o
presidente do Sescon-RS, contador Diogo Chamun e como presidente do Conselho Consultivo, o
vice-presidente de Relações Institucionais do CRCRS, Pedro Gabril Kenne da Silva.
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Cerca de 100 professores dos cursos de Ciências Contábeis do
RS debateram os rumos do ensino superior diante da atual reali-
dade e das novas tendências e tecnologias, durante todo o dia 9 de
novembro, na Faccat, no Encontro
Estadual de Coordenadores e Pro-
fessores dos Cursos de Ciências
Contábeis, promovido pelo CRCRS
por meio da Comissão de Estudos
de Acompanhamento da Área de En-
sino Superior.

Professores discutem o ensino de Ciências Contábeis em encontro na Faccat

Na tarde da quarta-feira, 14 de outubro, o CRCRS pro-
moveu o workshop Gestão nas Organizações Contábeis,
com o intuito de orientar os profissionais da contabili-
dade sobre práticas de gestão e promover a troca de
experiências. O evento foi organizado pelas Comissões
de Estudo de Organizações Contábeis e de Contabili-
dade Gerencial do CRCRS. A abertura do evento foi
realizada pelo coordenador da Comissão de Estudos
de Organizações Contábeis, Márcio Schuch Silveira,
que destacou a necessidade de os profissionais estarem atentos às questões relacionadas à gestão
dos escritórios contábeis.

Workshop aborda desafios da gestão nas organizações contábeis

3º Encontro de Peritos Contábeis reúne grande número de profissionais

O auditório do Conselho Regional de Conta-
bilidade do RS ficou lotado, em 16 de outu-
bro, por ocasião do 3º Encontro de Peritos
Contábeis, promovido pela Comissão de Es-
tudos de Perícia Contábil. Mais de cem pro-
fissionais da contabilidade assistiram às pa-
lestras que trataram da importância da perí-
cia contábil nos escritórios de advocacia, mu-
danças do Código de Processo Civil, perito
contábil como um profissional em constante

aprendizado e trabalho de perito no processo judicial eletrônico.
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O Conselho Regional de Contabilidade do RS
(CRCRS) realizou, em conjunto com o Instituto
dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon),
o III Seminário de Auditoria e Contabilidade, com
o objetivo de replicar os principais assuntos abor-
dados na 5ª Conferência Internacional, em São
Paulo, como: aspectos das empresas de auditoria
de pequeno e médio portes internacionalmente,
regulação da profissão, leis anticorrupção, ado-
ção das IFRS e questões tributárias. Esse Seminário, que ocorreu em 30 de novembro, foi o
primeiro evento realizado no auditório do CRCRS após sua reforma.

III Seminário de Auditoria e Contabilidade discute desafios da profissão

O curso "As NBCASP e as principais alterações
da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (as-
pectos práticos)", realizado em 07 de dezem-
bro, no auditório do Conselho de Contabilidade
do RS, foi a última edição do ano de 2015 do
evento, promovido por meio do convênio entre
o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), a
Federação dos Municípios do RS (Famurs) e o
CRCRS. Ao todo, foram atendidos cerca de 500
profissionais da contabilidade que atuam em prefeituras do Estado, nas cinco cidades percorridas
no RS (Caxias do Sul, Frederico Westphalen, Cruz Alta, Pelotas e Porto Alegre).

Curso de NBCASP capacita cerca de 500 profissionais contábeis do setor público

A capacitação sobre Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público,
realizada na Universidade de Passo Fun-
do, em 6 de agosto, oriunda de um convê-
nio firmado entre o CRCRS, a Famurs e o
TCE-RS, reuniu cerca de 92 servidores pú-
blicos. O curso foi ministrado pelo conta-
dor, Cézar Mauss, professor, consultor de
prefeituras e integrante da Comissão de Es-
tudos de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público. Participaram do evento o vice-presidente de Fiscalização do CRCRS, Mário Karczeski,
e o presidente da Academia de Ciências Contábeis do RS e representante do TCE-RS, Elói Dalla
Vecchia.

Capacitação sobre NBCASP em Passo Fundo



Comissões de Estudos

Comissões de Estudos do CRCRS relatam atividades

Na reunião plenária do CRCRS, em 21 de agosto, os coordenadores das Comissões de Estudos
da Mulher que Atua na Área Contábildo Estado do RS e do Terceiro Setor, relataram aos conse-
lheiros as atividades realizadas.

Dani José Petry
Comissão de Estudos do Terceiro Setor

Silvia Regina Lucas de Lima
Comissão de Estudos da Mulher que Atua na
Área Contábil do Estado do RS

Em 25 de setembro, foi a vez dos coordenadores das Comissões de Estudos de Responsabilidade
Social e de Perícia Contábil do CRCRS falarem sobre suas ações realizadas.

Silvia Grewe
Comissão de Estudos de
Responsabilidade Social

Grace Gehling
Comissão de Estudos de Perícia Contábil

O coordenador da Comissão de Estudos de Contabilidade do Setor Coo-
perativo, contador José Máximo Daronco, participou da Plenária, realiza-
da em 22 de outubro, para apresentar as atividades desenvolvidas pela
comissão.

A coordenadora da Comissão de Estudos de Acompanhamento da Área
do Ensino Superior, professora Eusélia Vieira, apresentou, em sessão ple-
nária realizada em 25 de novembro, as atividades desenvolvidas pelos
integrantes da referida comissão, neste ano.



Em 25 de novembro, os coordenadores e re-
presentantes de nove comissões de estudos do
CRCRS reuniram-se para, além de fazerem um
balanço das atividades desenvolvidas durante
o ano de 2015, discutirem assuntos comuns
às comissões e projetarem ações para o próxi-
mo ano. O encontro foi coordenado pelo vice-
presidente Técnico do CRCRS, Paulo Ricardo
Alaniz, e contou com as presenças dos conta-
dores Márcio Schuch Silveira, da Comis-
são de Estudos da Organizações
Contábeis; Ricardo Kerkhoff, Comissão
de Estudos de Tecnologia da Informação;
Sílvia Lima, da Comissão de Estudos da
Mulher que Atua na Área Contábil do Es-
tado do RS; Inelva Lodi, da Comissão de
Estudos de Perícia;  Sidnei Lima, da Co-
missão de Estudos do CRCRS Jovem;
Dani José Petry, Comissão de Estudos do
Terceiro Setor; João Marcos Leão da Ro-
cha, Comissão de Estudos de Contabili-
dade Aplicada ao Setor Público; Eusélia Vieira, Comissão de Estudos de Acompanhamento da
Área do Ensino Superior; João Luís Maracci, Comissão de Estudos de Contabilidade Gerencial.

Comissões de Estudos

Coordenadores de comissões de estudos do CRCRS fazem balanço de atividades do ano e
projetam ações



Delegacias

Encontro de Delegados Regionais do CRCRS

O Conselho Regional de Contabilidade pro-
moveu, no último dia 25 de novembro, o En-
contro Geral de Delegados, que reuniu 86 re-
presentantes do CRCRS em suas respectivas
regiões. O presidente do Conselho, Antônio
Palácios abriu o encontro dando as boas-vin-
das e tratando de assuntos gerais de interesse
de todos os participantes. Em seguida, a pala-
vra ficou com os vice-presidentes, que fala-
ram de suas áreas de atuação, respondendo a
perguntas, esclarecendo dúvidas e acolhendo
sugestões.

Foi empossado em sessão plenária, realizada em 25 de se-
tembro, como delegado regional de Novo Hamburgo, o con-
tador Daniel Antônio Campos.

Posse de delegado regional

Em agradecimento a dedicada e competente atuação à
frente de suas delegacias regionais, o CRCRS, home-
nageou, no último dia 26 de novembro, os delegados
de Caxias do Sul, Eugênio Chiappin; de Osório, Do-
mingos Claudiomar Brum de Brum; de Palmeira das
Missões, Eroni Cosman; e de Três Passos, Half Foerch,
que recebeu a láurea de Delegado Honorário.

Conselho de Contabilidade homenageia delegados



XV Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul
26 a 28 de agosto de 2015

Bento Gonçalves

Solenidade de abertura: “O poder da Informação em suas Mãos”
Mais de 1.700 pessoas prestigiaram a solenidade de abertura da XV Convenção de Contabilidade
do RS, que ocorreu na noite de 26 de agosto e contou com transmissão ao vivo, pela internet.

A cerimônia iniciou-se com a conferência magna, proferida pelo doutor em história social pela
USP, Leandro Karnal, sobre o lema do evento, “O Poder da Informação em suas Mãos”.

Feira de Negócios e Oportunidades

Outro destaque da Convenção foi a
Feira de Negócios e Oportunidades,
que reuniu 60 participantes, entre
expositores, patrocinadores e
parceiros locais de negócios. A feira,
segundo os próprios presentes,
superou todas as expectativas, foi
fonte de relacionamento entre os
empresários e o público contábil,
além de ter gerado uma série de
negócios e prospecção de muitas
outras transações. Afora as empresas
parceiras, a feira contou, ainda, com a participação de diversas entidades da classe contábil, que
realizaram um importante trabalho de aproximação institucional com contadores, técnicos em
contabilidade e estudantes.

Ainda na cerimônia de abertura do evento ocorreu a entrega da distinção Mérito Contábil Conta-
dor Ivan Carlos Gatti ao contador Rogério Rokembach, que presidiu o Conselho Regional de
Contabilidade do RS, no período 2008-2009. A distinção, que carrega o nome de um gaúcho que
é um dos maiores ícones da contabilidade brasileira, é destinada a homenagear os que, no campo
das atividades contábeis, contribuíram com o seu trabalho para o engrandecimento da classe
contábil. O presidente Antônio Palácios fez a entrega da placa de homenagem a Rokembach,

Mérito Contábil Contador Ivan Carlos Gatti



XV Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul
26 a 28 de agosto de 2015

Bento Gonçalves

Grande público e atrações de renome marcaram o segundo dia da XV Convenção de
Contabilidade

O segundo dia da XV
Convenção de
Contabilidade do RS (27/
08) contou com auditórios
lotados e apresentações  de
grandes nomes de diversos
segmentos. No segundo dia
também houve a
apresentação de trabalhos
técnicos.Foram mais de 50 trabalhos técnicos e científicos apresentados durante o evento.Nesta
15ª edição da Convenção de Contabilidade, 65 trabalhos foram submetidos ao Comitê Científico,
dos quais 32 foram  aprovados  para constarem nos anais, e 23 apresentados no evento. Os trabalhos
que obtiveram melhor avaliação, por área temática, receberam certificado de mérito concedido
pela Comissão Organizadora da XV Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul, Academia
de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul e Comitê Científico.

A noite de 27 de agosto foi marcada pelo lançamento do Balanço Socioambiental do CRCRS e
pela investidura de cinco profissionais da contabilidade como membros da Academia de Ciências
Contábeis do RS.
O contador Antônio Palácios, presidente do CRCRS, ao apresentar o
Balanço Socioambiental em evento que reuniu cerca de 250 profissio-
nais da contabilidade, em Bento Gonçalves, definiu o documento como
mais um instrumento de transparência dentro da gestão, já que mostra
todas as ações desenvolvidas pelo Conselho em todas as suas áreas de
atuação, inclusive com organogramas da estrutura deliberativa e
operacional do Conselho, além do planejamento estratégico e de in-
formações econômico-financeiras.

Diante das presenças dos
presidentes do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), José Martonio Alves Coelho, do Conselho Re-
gional de Contabilidade do RS (CRCRS), Antônio
Carlos Palácios, e da Academia Brasileira de Ciências
Contábeis (Abracicon), Maria Clara Bugarim, o presi-
dente da Academia de Ciências Contábeis do Rio Gran-
de do Sul (ACCRGS), Elói Dalla Vechia, deu posse aos
seguintes profissionais da contabilidade como membros

da ACCRGS: Marco Aurélio Gomes Barbosa, Clóvis Antônio Krounbauer, Enory Luiz Spinelli,
Ernani Ott, Marcos Antônio de Souza.

Empossados novos membros da Academia de Ciências Contábeis do RS e lançado o Balan-
ço Socioambiental do CRCRS



Palestra de encerramento

No início da tarde de 28 de agosto, subiu ao palco
do auditório principal da Fundaparque, em Bento
Gonçalves, o empresário Jorge Gerdau Johannpeter
para falar sobre a importância na informação
contábil para o mundo empresarial. Tratava-se da
conferência de encerramento da XV Convenção de
Contabilidade do RS. Gerdau iniciou expressando
a sua satisfação em participar de um evento
direcionado aos profissionais da contabilidade, já
que é técnico em contabilidade

Último dia do evento

XV Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul
26 a 28 de agosto de 2015

Bento Gonçalves



A XV Convenção de Contabilidade do RS, realizada entre 26 e 28 de agosto em Bento Gonçalves,
tradicionalmente conhecida como o maior evento da classe contábil gaúcha, firma-se, agora,
como um dos principais eventos no cenário nacional. A comprovação ocorreu durante a solenidade
de encerramento, quando o presidente do CRCRS, Antônio Palácios, em seu discurso de
agradecimento, lembrou que a convenção gaúcha foi a de maior público entre todas as realizadas
pelo sistema CFC/CRCs, este ano.

Êxito e sucesso definiram a XV Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul

Maior es delegações
Ao final do evento, o presidente Palácios destacou as cinco cidades que levaram as maiores
delegações à XV Convenção de Contabilidade. São elas: Porto Alegre, com 242 presentes; Bento
Gonçalves, com 71; Caxias do Sul, com 59; Passo Fundo, com 54; e Novo Hamburgo, com 44.

O Encontro Geral de Delegados Regionais do
CRCRS, que teve início na tarde da quarta-feira, 26
de agosto, no Dall' Onder Grande Hotel, em Bento
Gonçalves, destacou o papel da fiscalização preven-
tiva, cujo objetivo é esclarecer e orientar os profissi-
onais da contabilidade sobre procedimentos e con-
dutas utilizados pela fiscalização. O evento, parale-
lo a XV Convenção de Contabilidade
do RS, que aconteceu na
Fundaparque, recebeu a visita do ex-
presidente do CRCRS (2010-2013),
Zulmir Breda.

Encontro de Delegados destaca atividade preventiva de fiscalização desenvolvida nos
municípios

 Encontro Geral de Delegados de 2015

XV Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul
26 a 28 de agosto de 2015

Bento Gonçalves



 Prerrogativas asseguradas

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reverteu decisão proferida por Juiz de 1º Grau,
considerando imprescindível que a perícia contábil, designada nos autos do processo judicial,
fosse executado por perito contábil. Segundo consta no Agravo de Instrumento, “o laudo abrange
não apenas avaliação, mas também matéria da área contábil”, e, mais adiante, no voto condutor
da decisão consta que “a realização da perícia exigida para o caso, a qual nos termos dos artigos
2º e 25, c, do Decreto-Lei 9.295/1946, é prerrogativa exclusiva dos contadores devidamente
registrados nos respectivos Conselhos Regionais de Contabilidade”, não podendo, portanto, ser
executada por outra categoria profissional.

Justiça, mais uma vez, reconhece que Perícia Contábil é prerrogativa de contador

O Conselho Regional de Contabilidade do RS, por intermédio
do vice-presidente de Relações Institucionais, Pedro Gabril Kenne
da Silva, encaminhou (5/11) ao dep. Adilson Troca proposta de
alteração à Emenda Constitucional do Estado nº 245/2015, com
o objetivo de afastar a exigência de formação específica para
nomeação de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, per-
mitindo, assim, a participação de contadores.

Alteração à Emenda Constitucional do Estado nº 245/2015



CRCRS e Cage alinham termos para renovar parceria

Em 15 de outubro, o vice-presidente de Relações
Institucionais do CRCRS, Pedro Gabril Kenne da
Silva reuniu-se com o contador e auditor-geral do
Estado, Álvaro Fakredin, para tratar da renovação
do convênio de cooperação firmado entre o Conse-
lho e o governo do Estado, que visa a realização de
palestras, seminários e outros eventos, além do in-
tercâmbio de informações entre as partes. Durante
o encontro, que contou com a presença do diretor
executivo do CRCRS, Ricardo Vitória, e do adjun-
to do subsecretário da Fazenda - Cage, Antonio Valcir Capa, também foram tratadas questões
relativas às prerrogativas profissionais dos contadores no quadro de servidores da Cage.

Em razão de um convênio firmado entre o
Tribunal de Contas do Estado do RS, a
Famurs e o CRCRS, o curso sobre “Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público (NBCASP)” foi ministrado em
algumas cidades do Estado. Dia 27 de outu-
bro, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h, foi
o município de Pelotas que recebeu o even-
to. Na ocasião, mais de 70 pessoas estive-
ram presentes no auditório da UCPEL, para
assistir a palestra ministrada pelo integrante
da Comissão de Estudos de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público do CRCRS, Alexandre Quintana.

Curso sobre Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público em Pelotas

Parcerias

Na tarde da terça-feira, 15 de dezembro, o vice-presidente
de Relações Institucionais do CRCRS, Pedro Gabril Kenne
da Silva, reuniu-se com a procuradora-chefe da Procura-
doria Regional da República do RS, Patrícia Nuñez Weber,
para apresentar algumas sugestões de parcerias entre o
Ministério Público Federal (MPF) e o Conselho Regional
de Contabilidade (CRCRS) como a assinatura de um con-
vênio para o acompanhamento da prestação de contas dos
recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola. Além dis-

so, o vice-presidente do Conselho também apresentou à procuradora-chefe a minuta de um termo
de cooperação que visa o controle de irregularidades relacionadas ao exercício da profissão, por
meio do intercâmbio de informações entre CRCRS e MPF.  Por fim, Gabril solicitou o apoio do
Ministério Público Federal nas ações realizadas pelos Observatórios Sociais.

Vice-presidente do CRCRS reúne-se com procuradora da República para tratar de futuras
parcerias entre as instituições



O presidente do Conselho de Contabilidade, Antô-
nio Palácios, e o vice-presidente de Relações Insti-
tuições, Pedro Gabril Kenne da Silva, foram recebi-
dos, em 12 de novembro, na Federasul, pelo presi-
dente da Federação, Ricardo Russowsky, e pelo te-
soureiro, Olmiro Cavazzola. Na ocasião, foram tra-
tados, entre outros assuntos, do acordo operacional,
que será assinado entre as partes, que formalizará a
participação do CRCRS, na execução do projeto de
restauração do prédio do Palácio do Comércio, por
meio da Lei de Incentivo à Cultura nº 8.313/91.

CRCRS e Federasul consolidam parceria

Parcerias

Em 9 de dezembro, durante a realização da  reunião-almoço "Tá
Na Mesa" , promovida pela Federasul, ocorreu a assinatura do
Termo de Cooperação do Projeto de Revitalização do Palácio do
Comércio, no Centro Histórico de Porto Alegre. O documento
contou com a assinatura de 12 apoiadores, entre eles o CRCRS
que, na ocasião, foi representado pelo vice-presidente de Rela-
ções Institucionais Pedro Gabril Kenne da Silva.

CRCRS assina termo para revitalização do Palácio do Comércio

O presidente do Conselho Regional de Contabilidade, An-
tônio Palácios, e o superintendente do Senar-RS, Gilmar
Rodrigues, assinaram, na tarde de 15 de dezembro, o ter-
mo de aditamento ao Acordo de Cooperação Técnica, cujo
objetivo é prorrogar a vigência do acordo que estabelece,
no âmbito de suas competências institucionais, a partici-
pação do Senar-RS nos eventos realizados pelo CRCRS,
para divulgação e orientação da legislação previdenciária
rural.

CRCRS e Senar-RS assinam termo de aditamento ao Acordo de Cooperação Técnica

Presidente da Jucergs destaca importância de parceria com o Conselho de Contabilidade

O presidente do CRCRS, Antônio Palácios, rece-
beu a visita do presidente da Junta Comercial do
RS (Jucergs), Paulo Roberto Kopschina, em Plená-
ria realizada em 22 de outubro. Na ocasião,
Kopschina  salientou a importância da parceria com
o CRCRS,  comentou aspectos da implantação da
Redesim e da troca do sistema da Jucergs para a
Rede Integrar.



CRCRS engajado em campanhas

O Conselho Regional
de Contabilidade
engajou-se na campa-
nha "10 Medidas Con-
tra a Corrupção"
deflagrada pelo Minis-
tério Público Federal. O
vice-presidente de Re-
lações Institucionais do
CRCRS, Pedro Gabril
Kenne da Silva, esteve presente, no dia 18 de agos-
to, pela manhã, na sede da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, quando o procura-
dor da República Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Operação Lava-Jato no Paraná,
expôs o projeto.

CRCRS apoia projeto "10 Medidas Contra a Corrupção" do Ministério Público Federal

Na tarde de 3 de setembro, o contador Antônio Palácios,
presidente do CRCRS, acompanhado do diretor  geral,
Ricardo Vitória, procedeu a entrega ao Procurador Re-
gional da República, Dr. Marcelo Veiga Beckhausen, de
documento com 642 assinaturas colhidas por ocasião
da XV Convenção de Contabilidade, que manifestam
apoio à campanha “10 Medidas Contra a Corrupção” .

Presidente do CRCRS entrega lista de assinaturas de apoio à campanha “10 Medidas Con-
tra a Corrupção”

Vice-presidente representa o CRCRS em Ato Público de combate à corrupção

O contador Pedro Gabril Kenne da Silva, vice-presiden-
te de Relações Institucionais, procedeu à entrega de uma
lista que reuniu mais de mil assinaturas colhidas, pelo
Conselho, de cidadãos que apoiam a campanha "10 Me-
didas Contra a Corrupção", deflagrada pelo Ministério
Público Federal (MPF), em julho. A referida lista foi en-
tregue à Procuradora Regional da República e coordena-
dora do Núcleo de Combate à Corrupção, Márcia Neves
Pinto, e ao Procurador Regional da República e integran-
te do Núcleo de Combate à Corrupção, Marco André

Seifert, por ocasião do Ato Público contra a corrupção realizado pelo MPF, em 9 de dezembro, em
alusão ao Dia Internacional de Combate à Corrupção.



Ainda dentro do Outurbo Rosa, de
conscientização e prevenção do câncer de
mama, em uma demonstração da adesão à
campanha, conselhiras foram na Plenária, re-
alizada em 22 de outubro, com camisetas alu-
sivas ao tema e, em um ato de solidariedade,
todos participantes uniram-se para registrar
o momento.

Outubr o Rosa

CRCRS engajado em campanhas

Novembro Azul

Em alusão à campanha Novembro Azul, que faz referência a prevenção do câncer de próstata, foi
veiculado, durante o mês de novembro, na TV e Rádio CRCRS o  programa Contabilidade em
Debate sobre o tema, com as participações do Urologista Pedro Geyer e do Contador Juliano
Abadie, integrante da Comissão de Estudos do CRCRS Jovem, com apresentação de Luciano
Biehl.

 Outubro Rosa - conscientização e prevenção do câncer
de mama - foi o tema do programa Contabilidade em
Debate que veiculou na Rádio e na TV CRCRS durante
o mês de outubro. O bate-papo, alusivo à data, foi com
Silvia Regina Lucas de Lima, conselheira e coordena-
dora da Comissão de Estudos Mulher que Atua na Área
Contábil do RS; Sandra Maria Lunardi Baumgartner,
também integrante da Comissão de Estudos Mulher que
Atua na Área Contábil do RS; Beatriz Weber,
fonoaudióloga; e dra.  Beatriz Bohrer do Amaral, coor-

denadora do Projeto Mulher & Saúde e membro titular da Academia Sul-Rio-Grandense de Medi-
cina, com apresentação de Luciano Biehl.

Outubr o Rosa



Em 3 de novembro, o vice-presidente de Relações
Institucionais do CRCRS, Pedro Gabril Kenne da
Silva e os integrantes da Comissão de Estudos de
Responsabilidade Social, Silvia Grewe e José
Carlos Garcia de Mello, reuniram-se com repre-
sentantes da prefeitura de Porto Alegre e da
Famurs, para a realização, em novembro, do En-
contro de Orientação para Captação de Recursos

de Doação de Imposto de Renda de Pessoa Física e Pessoa Jurídica, dentro das atividades do Mês
da Solidariedade Contábil.

Este ano, o Mês da Solidariedade Contábil, que ocorreu de 6 de novembro a 5 de dezembro,
completou a sua 10 edição, ininterruptamente.O objetivo principarl foi incentivar o contribuinte
a destinar parte do imposto de renda devido ao Funcriança ou ao Fundo do Idoso, para tanto
buscou-se no profissional da contabilidade a colaboração, no sentido de orientar e esclarecer os
seus clientes para que se utilizasse das doações incentivadas no momento da declaração do IR.
Além disso, a campanha deste ano, coordenada pela Comissão de Estudos de Responsabilidade
Social do CRCRS, arrecadou material escolar para posterior doação a entidades carentes.

 Encontro de Orientação para Captação de Recursos de Doação de Imposto de Renda Pessoa
Física e Pessoa Jurídica

     Mês da Solidariedade Contábil - ano 10

No dia 7 de dezembro, um grupo de cerca de 20
alunos do 1º e do 2º ano do curso de Técnico
em Contabilidade do Colégio Estadual Protásio
Alves, Porto Alegre, estiveram na sede do
CRCRS, para conhecer o funcionamento da
entidade. Eles estavam acompanhados pelas
professoras Maria Lídia Pilger e Jussara Oli-
veira.

Estudantes do curso técnico

Em 22 de outubro, 25 estudantes da UCS -
Campus Vacaria - visitaram o Conselho de
Contabilidade para conhecer suas instala-
ções, ouvir esclarecimentos com o fiscal
Leonardo Ferrão Brasil sobre o funciona-
mento e atribuições da entidade. Os profes-
sores Marco André Pegorini e Maria Teresa
Pacheco acompanharam os alunos.

Estudantes de Ciências Contábeis



Vice-presidente do CRCRS fala sobre Mês da Solidarie-
dade Contábil em programa da Rádio Bandeirantes

No programa Rádio Livre, comandado pelo jornalista Diego
Casagrande, veiculado em 20 de novembro na Rádio Ban-
deirantes, uns dos convidados foi o vice-presidente de Re-
lações Institucionais do CRCRS, Pedro Gabril Kenne da
Silva. Na oportunidade, o contador aproveitou para, entre
outros assuntos, divulgar o Mês da Solidariedade desta 10ª
edição, cujo mote foi incentivar os contribuintes a doarem
parte do imposto de renda ao Funcriança e ao Fundo do Idoso. Também fez parte da campanha
arrecadação de material escolar. Participaram do programa, juntamento com o Pedro Gabril, o
dep. federal Nelson Marchezan Junior, o cientista político André Arnt, o procurador da Repúbli-
ca, Jayme Eduardo Machado.

Mês da Solidariedade Contábil é pauta do programa TVE Cidadania

O contador Adão Vargas, integrante da Comissão de Es-
tudos de Responsabilidade Social do CRCRS, partici-
pou (23/11) do programa TVE Cidadania, cuja pauta era
doações ao Funcriança e ao Fundo do Idoso a partir de
doações do imposto de renda - mote do Mês da Solidari-
edade Contábil.

Foi veiculado na TV e na rádio CRCRS web o
programa o Contabilidade em Debate sobre a im-
portância da participação dos profissionais da con-
tabilidade, no sentido de orientar e incentivar os
contribuintes a doarem parte do imposto de renda
devido ao Funcriança e ao Fundo do Idoso. Essa
foi uma das ações que integraram o Mês da Soli-
dariedade Contábil -  10ª edição. Participaram do
programa a contadora Silvia Grewe, coordenado-
ra da Comissão de Estudos de Responsabilidade
Social do CRCRS, organizadora do Mês da Solidariedade Contábil; Geraldo Hugo Sander, presi-
dente da Sociedade Porto-Alegrense de Auxílio aos Necessitados - SPAAN; e Eveline Borges
Streck, presidente do Educandário São João Batista. A apresentação foi de Luciano Biehl.

 Rádio e TV CRCRS no Mês da Solidariedade Contábil



     Mês da Solidariedade Contábil - ano 10

A Cooperativa de Resíduos Sólidos da Restinga, Copertinga,
recebeu, na tarde de 17 de dezembro, a doação de 100 kits de
material escolar arrecadados na campanha do Mês da Solidarie-
dade Contábil, de 6 de novembro a 5 de dezembro. Trabalham
na reciclagem de lixo da Copertinga 40 pessoas, que são res-
ponsáveis por 157 crianças.

CRCRS entrega doações do Mês da Solidariedade Contábil

Com a participação e o empenho de conselheiros, delegados
regionais e funcionários do Conselho Regional de Contabili-
dade do RS, a 7ª Gincana Solidária arrecadou 5,2 toneladas
de alimentos, 1.544 peças de roupas e 125 kits de material
escolar para o Mês da Solidariedade Contábil, promovido pelo
CRCRS, por meio do Comissão de Estudos de Responsabili-
dade Social. As roupas foram doadas para a Liga de Combate
ao Câncer de Tramandaí e os demais donativos, para diversas

entidades assistenciais. As doações arrecadadas nas delegacias regionais foram doadas nas res-
pectivas regiões.

7ª Gincana Solidária arrecada mais de cinco toneladas de alimentos

TV e  Rádio CRCRS Web:
mais um meio de comunicação e informação entre o CRCRS e o

profisssional da contabilidade

Programação da Rádio CRCRS: notícias, en-
trevistas, cobertura de eventos e o programa Con-
tabilidade em Debate - com Luciano Biehl rece-
bendo convidados para debater temas de interesse
comum e atuais. O programa é veiculado, diari-
amente, às 11h30, 13h30 e 18h30, apresentando
toda semana um  assuntos diferentes.

TV CRCRS: apresenta as entrevistas com
os palestrantes da XV Convenção de Con-
tabilidade, as palestras que o CRCRS trans-
mite todas às quartas-feiras ao vivo, via
internet, além do vídeo institucional do Con-
selho, dentre outros.



Dia do Contador

Dia do Técnico em Contabilidade

Dia do Profissional da Contabilidade

Foi realizada em dezembro, a Pesquisa de Satisfação do Profissional da Contabilidade em relação
ao CRCRS - 2º semestre. Os profissionais que atuam na área contábil puderam  avaliar  aspectos da
entidade, tais como: condições físicas e ambientais, atendimento, desempenho dos setores, comu-
nicação, programas e projetos. Por meio dos resultados obtidos é possível ao CRCRS implementar
ações que busquem contribuir para a melhoria dos serviços prestados.



Eleição CRCRS 2015

A chapa 1 venceu a eleição, que ocorreu nos dias 17 e 18 de novembro, para a renovação de um
terço dos membros do plenário do Conselho Regional de Contabilidade do RS. Do total dos 28.203
votos, 25.153 válidos, 12.422 foram para a chapa 1; 2.168 para a chapa 2; 10.563 para a chapa 3 e
votos em branco 3.050. A votação encerrou-se às 18h de quarta-feira (18/11) e o Conselho Federal
de Contabilidade, que aguardou o término das eleições em todos os estados, anunciou o resultado
final às 21h30. O pleito foi realizado exclusivamente pela internet. Os integrantes da chapa vence-
dora terão mandato de 1º/1/2016 a 31/12/2019.

Chapa 1
Titulares
CONTADOR MÁRCIO SCHUCH SILVEIRA
CONTADORA BELONICE FÁTIMA SOTORIVA
CONTADORA ENISE MASSING
CONTADORA LAURISE MARTHA PUGUES
CONTADOR LUIS AUGUSTO MACIEL FERNANDES
CONTADOR ADAUTO MIGUEL FROHLICH
CONTADOR PAULO GILBERTO COMAZZETTO
CONTADOR PEDRO GABRIL KENNE DA SILVA
TÉCN. CONT. RICARDO KERKHOFF

Suplentes
CONTADOR MARCOS VOLNEI DOS SANTOS
CONTADOR EVANIR AGUIAR DOS SANTOS
CONTADOR JOSÉ MÁXIMO DARONCO
CONTADOR GUILHERME PRESSI
CONTADOR ALBERTO AMANDO DIETRICH
CONTADORA MONICA FOERSTER
CONTADOR MARTIN LAVIES SPELLMEIER
CONTADOR GERSON LUIS DOS SANTOS
TÉCN. CONT. LUIS FERNANDO FERREIRA DE AZAMBUJA



Presidente do CRCRS é eleito presidente do Fórum dos Conselhos Regionais e das Ordens
das Profissões Regulamentadas do RS

Na manhã de 21 de dezembro, em reunião realizada na sede do Conselho Regional de Corretores
de Imóveis (CRECI/RS), o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, contador Antô-
nio Palácios, foi eleito presidente do Fórum dos Conselhos Regionais e das Ordens das Profis-
sões Regulamentadas do Estado do Rio Grande do Sul, para gestão 2016-2017, em substituição
ao presidente do CRECI, Flávio Koch.

Antônio Palácios assume o novo cargo a partir de 1º de janeiro de 2016 com a diretoria composta
pelos seguintes integrantes:

Presidente - Antônio Palácios
1º vice-presidente - Valter Luiz de Lemos (CRA/RS)
2º vice-presidente - Roberto Py Gomes da Silveira (CAU/RS)
3º vice-presidente - Rogério Wolf de Aguiar (CREMERS)
4º vice-presidente - Carmen Masson (CREF)
5º vice-presidente - Ricardo Breier (OAB/RS)
Secretaria -geral - Marlene Danesii (CREFONO/RS)
1ª secretaria-geral adjunta - Clarice Luz (CREBIO/RS)
2ª secretaria-geral adjunta - Renato Minozzo (CRBM/RS)
3ª secretaria-geral adjunta - Rodrigo Lorenzoni (CRMV/RS)

Conselho Fiscal
Maurício Schüler Nin (CRF/RS)
Rosângela Parmigiani (CRN/RS)
Marco Aurélio Kihs (CRA/RS)
Ana Lice Bernardi (CRN/RS)
Lauro Ubirajara Barboza de Aguiar (CREF/RS)

Comissão coordenadora do processo eleitoral

Alguns integrantes da nova diretoria
eleita


