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Nesta edição, quero abordar uma iniciativa que 
considero de grande importância para o exercício da 
cidadania e para o atual panorama nacional: a 1ª Con-
ferência Nacional sobre Transparência e Controle 
Social (CONSOCIAL). 

De alguns anos para cá, a sociedade, como um 
todo, está mais atenta aos problemas sociais e econô-
micos do País. Mas nos falta, ainda, um engajamento 
maior no controle das ações executadas pelos gover-
nantes, o que tem possibilitado muitos desmandos 
com o uso dos recursos públicos. 

Assim, merece o nosso apoio a iniciativa da Con-
troladoria-Geral da União em promover a 1ª Confe-
rência Nacional sobre Transparência e Controle Social 
(CONSOCIAL), que se realizará em maio de 2012, 
em Brasília. Trata-se de evento que tem por objetivo 
estimular e difundir os mecanismos de transparência 
da gestão pública e de participação dos cidadãos no 
acompanhamento dos atos praticados pelos gestores.

Como cidadão, como dirigentes e integrantes de 
entidades de classe não podemos nos excluir nem nos 
abstermos de colaborar, em qualquer que seja o nível 
ou área, com os nossos conhecimentos técnicos, para 
o sucesso de iniciativas com esta abrangência. 

A contabilidade, como ciência social que é, deve 
servir como instrumento de transparência das or-
ganizações, sejam elas públicas ou privadas, pro-
duzindo informações a serem disponibilizadas à 
sociedade, evidenciando, assim, o grau de compro-
metimento de cada instituição com os princípios da 
boa governança corporativa.

Nos órgãos da administração pública, deve a 
contabilidade produzir informações detalhadas dos 
atos e fatos praticados pelos gestores, as quais de-
vem ser colocadas à disposição de todos os cidadãos 
como forma de facilitar e incentivar o necessário 
exercício do controle social da gestão pública. Este 
controle se torna indispensável face à dimensão do 
nosso País e o volume de recursos públicos desper-
diçados por meio da corrupção ou pela ineficiência, 
como se observa cotidianamente nos noticiários 
dos meios de comunicação. 

CIDADANIA EXIGE

 PARTICIPAçãO
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contador Zulmir breda
Presidente do crcrs

O Conselho Regional de Contabilidade há muito 
se conscientizou e assumiu o seu papel perante a so-
ciedade, participando e promovendo diversas ações 
políticas em apoio a demandas da sociedade. Desde 
2008 participamos ativamente do Programa de Vo-
luntariado da Classe Contábil, instituído pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade, que concentra cinco 
projetos: Gestão Eficiente da Merenda Escolar; As-
sistência a Organizações da Sociedade Civil (OSCs); 
Mobilização Social Para Doações ao Funcriança;  Rede 
Nacional de Cidadania Fiscal;  e Ações Localizadas de 
Voluntariado em Políticas Sociais e Comunitárias. 

Em nível regional, iniciamos, em 2009, a dissemi-
nação, na Capital e em diversos municípios do Es-
tado, das experiências positivas conquistadas com a 
implantação dos chamados Observatórios Sociais, 
cuja origem se deu a partir da mobilização da socie-
dade civil na cidade de Maringá (PR), que passou a 
acompanhar diretamente a aplicação dos recursos 
públicos arrecadados. Hoje, no Rio Grande do Sul, 
três cidades já contam com Observatórios Sociais e 
outras cinco, estão em fase implantação.

A Constituição Federal assegura a participação 
dos brasileiros na formulação das políticas públicas 
e na fiscalização da aplicação dos recursos. Preci-
samos, portanto, nos conscientizar  que somente 
com uma atuação efetiva dos cidadãos, em apoio 
aos órgãos institucionais de controle, é que pode-
remos evitar tanto desperdício de dinheiro público, 
como ocorre no Brasil.

Nós, contadores e técnicos em contabilidade, 
podemos contribuir e muito para o desenvolvi-
mento e o crescimento de uma sociedade mais jus-
ta, amparada na ética e no conceito de que aquilo 
que é público deve ser cuidado e preservado por 
todos e não usurpado e dilapidado como se não 
fosse de ninguém. 

Vamos nos engajar nessa iniciativa, juntamente 
com os municípios e Estados, promovendo debates 
e oferecendo propostas de temas e ações que pos-
sam ser implementadas nas conferências municipais 
e estaduais, que serão realizadas antes da Confe-
rência Nacional.

Um forte abraço,
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O sistema econômico brasileiro reflete considera-
velmente o aspecto financeiro das empresas, haven-
do uma grande preocupação, por parte do governo, 
em aumentar a arrecadação, agindo muitas vezes de 
maneira abusiva. Sendo assim, os contribuintes utili-
zam de diversas formas para resguardar o patrimônio 
próprio e também o de seus sócios e/ou acionistas. 
Com isso, os empresários buscam, através do pla-
nejamento tributário, alternativas para minimizar a 
carga tributária e, ao mesmo tempo, rentabilizar os 
recursos das empresas, proporcionando maior com-
petitividade no mercado em que atuam.

Conforme Paulsen (2010, p. 22), através da conta-
bilidade se obtém transparência quanto às operações 
e à situação patrimonial das organizações, fornecen-
do elementos para que o desempenho seja analisado 
e para que as atividades sejam gerenciadas e planeja-
das, tendo ou não fins lucrativos ou sociais. A Con-
tabilidade é também uma ferramenta indispensável 
à tributação, pois permite identificar a ocorrência 
do fato gerador e dimensionar os tributos devidos. 
Muitos conceitos contábeis são recorrentes das leis 
tributárias, como regimes de caixa e de competência, 
lucro líquido, patrimônio líquido, faturamento etc.

De acordo com Oliveira (2005, p. 49), o Direito 
e a Contabilidade estão interligados na rotina de um 
Contador, devendo este não somente obedecer às 
normas e aos princípios fundamentais da Contabilida-
de, como também obedecer às normas da legislação 

tributária para que as obrigações fiscais sejam cum-
pridas de forma exata. O conhecimento dessa legis-
lação é de vital importância para a sobrevivência de 
uma organização e, além disso, pode conduzir a uma 
efetiva gestão tributária.

Fabretti (2009, p. 5) conceitua Contabilidade Tri-
butária como o ramo da Contabilidade que tem por 
escopo aplicar conceitos, princípios e normas básicas 
da Contabilidade e da legislação tributária à prática, 
de forma simultânea e adequada, demonstrando a si-
tuação patrimonial e o resultado do exercício. Esse 
resultado deve ser economicamente exato.

O autor (ibidem, p. 7) faz referência à parte do ar-
tigo 96, do Código Tributário Nacional, que diz “ver-
sem, no todo ou em parte”. Nesse trecho fica muito 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO –
CONTABILIDADE E DIREITO ALIADOS

PARA A SUSTENTABILIDADE
 DAS  EMPRESAS

contador tiago gorski lacerda
Professor universitário.6
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claro que há legislações tributárias que versam exclu-
sivamente sobre tributos e relações jurídicas, porém 
também há leis de outras matérias que tratam, em 
parte, sobre tributos e respectivas relações jurídicas. 

Fabretti (ibidem, p. 8) ainda aponta que a Con-
tabilidade Tributária tem como objeto apurar com 
exatidão o resultado econômico do exercício social, 
demonstrando-o de forma clara e sintética, para, em 
seguida, atender de forma extracontábil às exigências 
das legislações do IRPJ e da Contribuição Social So-
bre o Lucro, determinando a base de cálculo fiscal 
para formação das provisões destinadas ao pagamen-
to desses tributos. Essas serão abatidas do resultado 
econômico (contábil), para determinação do lucro 
líquido à disposição dos acionistas, sócios ou titular 
de firma individual. Para atingir plenamente esse ob-
jetivo, é preciso estudar, registrar e controlar os atos 
e os fatos administrativos que produzem mutações 
patrimoniais e, consequentemente, o resultado eco-
nômico positivo ou negativo (lucro ou prejuízo).

Fabretti (2009, p. 9) destaca que a eficiência e 
a exatidão dos recursos contábeis são fundamen-
tais para que a administração planeje suas ações. A 
Contabilidade, entre outras funções, é instrumento 
gerencial para a tomada de decisões. Por isso, deve 
estar atualizada e emitir relatórios simples e claros 
para o administrador.

Santos (1998 apud OLIVEIRA, 2005, p. 50) defi-
ne sistema tributário como o conjunto estruturado 
e lógico dos tributos que compõem o ordenamento 
jurídico, bem como das regras e dos princípios nor-
mativos relativos à matéria tributária. Os conceitos e 
os institutos que o compõem jamais devem ser vis-
tos de forma estática, mesmo porque precisam ser 
aplicados em um conjunto dinâmico constituído pela 
realidade social, pelo sistema econômico e pelo cri-
tério de justiça.

Ribeiro (2006) considera sistema tributário um 
“complexo orgânico formado pelos tributos insti-
tuídos em um país ou região autônoma e os princípios 
e normas que os regem”, ou seja, sistema tributário 
brasileiro é o conjunto dos tributos existentes no 
Brasil, os princípios e as normas jurídicas que regu-
lam esses tributos.

Como o sistema tributário é constituído por tri-
butos, o artigo 3°, do Código Tributário Nacional diz 
que tributo é toda prestação pecuniária compulsória, 
em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que 
não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 
cobrada mediante atividade administrativa plenamen-
te vinculada.

Conforme o Programa Nacional de Educação 
Fiscal, em seu Caderno 3 (2004, p. 40), tributo “é 
toda prestação pecuniária compulsória”, o que quer 
dizer que todo pagamento é obrigatório ao Estado; 
“em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir”, o 
pagamento deve ser efetuado em dinheiro, porém a 
lei poderá permitir que seja feito por meio de algo 
de valor equivalente à moeda ou que nela se possa 
converter; “que não constitua sanção de ato ilícito”, 
o que corresponde que tributo não é penalidade por 
infração; “instituído em lei” quer dizer que o tributo 
deve ser instituído por lei, pois obedece o princípio 
da legalidade, segundo o qual sem lei não existe tri-
buto; “cobrança mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada”, ou seja, a cobrança deve ser 
realizada conforme determina a lei, não comportan-
do discricionariedade do administrador público.

Nesse sentido, surge o planejamento tributário 
como alternativa para amenizar a agressividade do 
fisco. Segundo Fabretti (2009, p. 8), denomina-se 
planejamento tributário o estudo realizado antes da 
ocorrência do fato gerador, levando em considera-
ção os seus efeitos jurídicos e econômicos, e procu-
rando alternativas e lacunas existentes na legislação, 
tornando, assim, a cobrança do tributo menos one-
rosa ao contribuinte. 

Para Oliveira (2005, p. 167), o planejamento tribu-
tário é considerado uma das funções mais importan-
tes da Contabilidade Tributária, pois forma o conjun-
to de atuações e procedimentos operacionais de uma 
organização, levando a uma diminuição legal da carga 

“ surge o planejamento tributário 
como alternativa para amenizar a 
agressividade do fisco.”
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tributária empresarial. Sendo assim, o contribuinte, 
de acordo com suas operações, pagará exatamente o 
montante devido, obtendo, assim, um patamar supe-
rior de rentabilidade e competitividade.

Conforme Fabretti (2009, p. 133), o planejamento 
tributário é a atividade preventiva que estuda a ori-
gem dos atos e dos negócios jurídicos que a orga-
nização almeja desempenhar. Sua finalidade é obter 
a maior economia fiscal possível, reduzindo a carga 
tributária para o valor verdadeiramente determinado 
pela legislação. 

Um dos escopos do planejamento tributário, se-
gundo Martinez (2002), através da ação do contador 
conjuntamente ao profissional da área jurídica, é pro-
mover menor impacto no fluxo de caixa da empresa. 
O Comitê de Planejamento Tributário já está sendo 
considerado na estrutura organizacional das grandes 
empresas, sendo composto por indivíduos de dife-
rentes formações e segmentos, que tratam especial-
mente de tal projeto.

Portanto é válido que os empresários tenham a 
Contabilidade Tributária e o Direito Tributário traba-
lhando plenamente em seus negócios, possibilitando 
uma relação de confiança e cumplicidade com os 
contadores, pois dessa forma a empresa estará bem 
estruturada para buscar um planejamento adequado, 
visando a uma melhoria contínua, a fim de reduzir le-
galmente a carga tributária de seus negócios.

O planejamento tributário deverá ser elaborado 
pelo contador que almeja uma redução da carga tribu-
tária de determinada empresa, analisando suas carac-
terísticas, entre elas: faturamento, número de funcio-
nários, ramo de atividade etc. É de suma importância, 
porque com ele as empresas somente pagarão a carga 
tributária realmente devida, já que sem um bom pla-
nejamento tributário enfrentarão muitas dificuldades 
para competir no mercado globalizado e também ga-
rantir um retorno adequado ao capital investido.

Sendo assim, para as empresas em geral e princi-
palmente para aquelas em expansão, frente ao pro-
missor mercado brasileiro, faz-se necessário um bom 
planejamento da empresa em conjunto com o tribu-
tário, possibilitando melhor valorização da empresa. 
A redução da carga tributária representa uma maior 
margem de lucro, mais recursos para investir e preços 
mais competitivos, frente ao mercado de trabalho.
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“ Faz-se necessário um bom 
planejamento da empresa em conjunto 
com o tributário, possibilitando melhor 
valorização da empresa.”
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contador Pedro gabril Kenne da silva
vice-Presidente de relações institucionais do crcrs.

Embora possa parecer muito tempo, foi ape-
nas na segunda metade do século passado, mais 
precisamente na década de 70, que a sociedade 
começou, gradualmente, a tomar consciência 
da necessidade de buscar a inversão na sobe-
rania em relação aos governos. Um movimen-
to na Inglaterra fez com que o governo inglês 
empreendesse uma reforma da administração 
pública, promovendo a transparência, a partici-
pação popular e o estabelecimento de metas de 
resultados. A gestão pública, até então, tinha um 
enfoque patrimonialista, isto é, os governantes 
dispunham dos bens e das rendas públicas como 
se proprietários fossem, sem necessidade de 
prestarem contas à sociedade. 

No Brasil, somente a partir da Constituição 
de 1988 é que foram criadas as condições ne-
cessárias e indispensáveis para a participação 
começar a acontecer, quais sejam: ambiente 
político favorável, suportado por um regime 
democrático consolidado, no qual os cidadãos 
tenham direito de manifestação e de organiza-
ção, podendo contestar as ações do governo 
sem admoestações; conjunto de normas claras e 
objetivas, que estabeleçam as regras segundo as 
quais se dará a interação entre a sociedade civil 
e o governo no que concerne ao controle social; 
e transparência por parte do governo, no que 
tange à divulgação das informações necessárias 
para que a sociedade possa acompanhar os atos 
e os fatos da gestão pública.

O primeiro requisito ficou atendido com a 
redemocratização do Brasil, após a promulgação 
da Carta Magna de 88, embora esse processo 
ainda esteja em fase de amadurecimento. O se-
gundo requisito, que trata do conjunto de nor-
mas, teve seu grande marco no ano 2000, com a 

O CONTROLE SOCIAL DA

publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
Esta lei estabelece, de forma cristalina, as obriga-
ções do governo quanto à abertura dos dados refe-
rentes à gestão pública e aos direitos dos cidadãos, 
individualmente ou por meio de organizações da 
sociedade civil, de exigirem essas informações. Fi-
nalmente, a partir de 2006, com a disseminação do 
uso da internet e da disseminação das redes so-
ciais, ficou potencializada a capacidade de acesso 
aos dados e o compartilhamento das notícias sobre 
o comportamento dos governantes. As novas tec-
nologias também facilitaram a criação de um amplo 
network destinado à divulgação, à contestação e à 
mobilização da sociedade sobre assuntos gerais e 

GESTãO PÚBLICA E O 
COMBATE À CORRUPçãO
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pontuais. Exemplo disso ocorreu no dia 7 de se-
tembro, quando muitos atos de protesto contra a 
corrupção ocorreram no País. Aqui no Rio Gran-
de do Sul, o Fórum dos Conselhos Profissionais, 
entidade que congrega todos os Conselhos de 
Profissões Regulamentas, no qual o CRCRS ocupa 
a Vice-Presidência, mobilizou a sociedade gaúcha 
para um ato público contra a corrupção e o lan-
çamento do movimento denominado “AGORA 
CHEGA!”. No evento, convocado basicamente 
por meio das redes sociais, foi assinado um mani-
festo da sociedade em defesa da ética na política e 
da moralidade na administração pública.

Portanto, o despertar da sociedade brasileira 
para a participação no controle social – tema já 
bem debatido e pautado pela mídia nacional desde 
o ano 2000, quando foi publicada a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (LRF) – parece estar ganhando 
novos contornos nos últimos meses e produzindo 
resultados importantes, como a exoneração de 
Ministros de Estado cujo comportamento no pre-
sente ou no passado recente tenham maculado os 
princípios da ética e da moralidade no trato com 
a “coisa pública”.

Como controle social pressupõe-se a intera-
ção da sociedade civil com a administração públi-
ca das três esferas de governo (União, Estados e 
Municípios) no sentido de participar da formula-
ção de políticas públicas materializadas nos pla-
nos orçamentários de curto e longo prazos, bem 
como acompanhar a execução desses orçamen-
tos, visando a conferir se estão sendo atendidos 
os princípios constitucionais (legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e eficiência) e 
as normas da administração pública. Constitui-se 
num importante mecanismo de fortalecimento da 
democracia e disseminação da cultura de que a 
soberania é da sociedade civil sobre o Estado, e 
não o contrário.

Quando se aborda o tema do controle social 
há que se salientar o fato de a LRF determinar 
que os governos incentivem a sociedade civil a 
participar de ações de acompanhamento e con-
trole social no ciclo da gestão pública. Nesse 
sentido, a Controladoria-Geral da União (CGU), 
órgão de controle interno do Poder Executivo 
Federal – consciente desse dever e da contri-
buição valiosa que a sociedade pode, voluntaria-
mente, oferecer em prol da qualidade da gestão, 
como complemento indispensável ao controle 
institucional realizado pelos órgãos que fiscali-
zam a aplicação dos recursos públicos –, lançou 
a Primeira Conferência Nacional sobre Transpa-
rência e Controle Social (I CONSOCIAL). 

A proposta da CGU é de que as bases da so-
ciedade civil se organizem e se reúnam a par-
tir das instâncias municipais, por meio de con-
ferências, que são espaços públicos de debates 
entre o Estado e a sociedade civil e simbolizam a 
ampliação da participação popular na gestão das 
políticas públicas. As conferências municipais 
elegerão delegados e temas a serem debatidos 
nas conferências estaduais, previstas para março 
do próximo ano, e estas, por sua vez, nomearão 
delegados e temas a serem trabalhados na Con-
ferencia Nacional, que deve ocorrer em maio de 
2012. Conforme o material de divulgação, a di-
nâmica será empreendida por meio de Mesas de 
Diálogo, Fóruns, Audiências Públicas e Consultas 
Públicas com o objetivo de estimular parcerias e 
ampliar a participação efetiva da sociedade civil, 
não só dos movimentos populares, mas também 
do empresariado, dos trabalhadores, das igrejas 
e das universidades, entre outras, na formulação 
e avaliação de políticas públicas.

“ o despertar da sociedade brasileira para a 
participação no controle social parece estar 
ganhando novos contornos nos últimos meses e 
produzindo resultados importantes. ”
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A classe contábil, ciente de sua responsabili-
dade social, tem participado de forma vanguar-
dista em ações, projetos e movimentos que di-
zem respeito à participação no controle social. 
Lideramos o processo de criação do Programa 
de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC), de 
âmbito nacional, instituído pelo Conselho Fe-
deral de Contabilidade em 2008. Criamos, no 
CRCRS, a Comissão de Estudos de Responsa-
bilidade Social, que tratou de implementar as 
ações preconizadas no PVCC. Em parceria com 
a OAB e o Fórum Democrático da Assembleia 
Legislativa, promovemos, em 2010, um semi-
nário para o lançamento do Projeto de Criação 
de Observatórios Sociais no Estado, que contou 
com a presença de mais de 200 convidados de 
20 municípios do RS e teve como palestrante o 
empresário Eduardo Araujo, da cidade de Ma-
ringá (PR), que liderou o processo de criação do 
primeiro Observatório Social no Brasil e que tem 
servido de modelo e incentivo para municípios 
cujas lideranças da sociedade civil desejem fun-
dar novos observatórios. Os frutos desse evento 
já podem ser vistos. Após o processo de discus-
são local, que contou com a participação ativa 
da classe contábil, as cidades de Itaqui, Lajeado 
e Santa Maria criaram seus Observatórios So-
ciais (OSs). Além destes, mais cinco municípios 
(Uruguaiana, Ijuí, Guaíba, Santa Cruz e Alegrete) 
estão em processo de criação dos observatórios 
e solicitaram, inclusive, a realização de palestras 
de sensibilização, com a finalidade de despertar 
na população a importância do controle social. 

Os Observatórios Sociais são organizações 
instituídas e mantidas pela sociedade civil, hoje 
existentes em mais de 50 municípios brasileiros, 
em oito estados. Têm o objetivo de promover a 
conscientização da sociedade civil para o poder/
dever de atuar no acompanhamento da gestão 
pública e propor aos governos locais a adequada 
e transparente gestão dos recursos, por meio de 
ações de participação e controle social. Por ter 
sido concebido em Maringá, a partir de um gran-
de desvio de recursos dos cofres públicos muni-
cipais, o controle social exercido por meio dos 
OSs tem como focos principais a atuação na pre-

venção das impropriedades e irregularidades ocorri-
das no âmbito da administração pública, mediante o 
monitoramento sistemático de todas as licitações e o 
acompanhamento da execução dos principais contra-
tos. Assim, diferentemente dos órgãos institucionais 
de controle, em especial os Tribunais de Contas, que 
atuam sobre as prestações de contas e processos de 
despesas já ocorridos, esta ferramenta de controle 
detecta possíveis desvios antes que aconteçam e re-
comenda aos gestores as correções devidas. No caso 
de os gestores não atenderem às recomendações de 
pronto, os OSs têm recorrido ao Ministério Público 
que, por sua vez, após avaliar a propriedade da de-
manda, põe em prática sua atribuição constitucional 
de defender o patrimônio público. 

São condições naturais e indispensáveis para a 
criação de um Observatório Social que lideranças da 
sociedade civil local tomem conhecimento do pro-
jeto; despertem para a importância da participação 
da sociedade civil nos assuntos de políticas públicas; 
coloquem o assunto na pauta de suas organizações; 
e promovam um seminário de sensibilização com 
o apoio do Comitê Gestor do Projeto OS-RS. Este 
comitê é um órgão do Fórum dos Conselhos Pro-
fissionais do RS, sediado na OAB-RS e coordenado 
pela contadora Silvia Grewe, membro da Comissão 
de Responsabilidade Social do CRCRS.

Além do projeto de criação de OSs, inúmeras 
ações de natureza social são desenvolvidas pelos pro-
fissionais contábeis do nosso estado, como a partici-
pação voluntária no apoio a entidades da sociedade 
civil, o apoio aos Conselhos Municipais de Alimenta-
ção Escolar, entre outras. No entanto ainda há mui-
to a ser feito nessa caminhada de conscientização da 
sociedade civil para o seu poder de influência nos as-
suntos de governo. Nesse sentido, a classe contábil 
constitui-se no elo entre os contribuintes que susten-
tam a máquina pública e o governo. Por sua natureza, 
habilitação e conhecimento, os contadores e técnicos 
em contabilidade não podem fugir de seu papel fun-
damental nesse processo histórico.
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“SE NãO fOSSE CONTADOR,
SERIA CONTADOR”!

HÁ MAIS DE 40 ANOS COLABORANDO
 COM A CAUSA  CONTÁBIL

A combinação de paixão pela profissão 
e inquietação por fazer sempre mais 
pelos e para os profissionais da área 
resultaram no reconhecimento da classe 
contábil. Homenageado na 13ª edição 
da Convenção de Contabilidade do Rio 
Grande do Sul, com a distinção Mérito 
Contábil Contador Ivan Carlos Gatti, o 
contador Enory Luiz Spinelli há mais de 40 
anos dedica-se ao ofício da contabilidade. 
Sua trajetória nas entidades de classe 
iniciou nos anos 70. Participou do Sindicato 
dos Contabilistas de Porto Alegre; 
Federação dos Contabilistas do Estado do 
RS; Sindicato das Empresas de Serviços 
Contábeis, Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas do Estado do 
RS. Foi conselheiro e vice-presidente de 
Fiscalização do CRCRS; presidente do 
CRCRS; vice-presidente de Fiscalização, 
Ética e Disciplina do CFC; e atualmente 
desenvolve as funções de vice-presidente 
de Desenvolvimento Operacional do CFC. 
Pela sua relevante atuação no meio 
contábil e pelo seu indiscutível 
conhecimento e experiência dentro da 
contabilidade, Spinelli é o entrevistado 
desta edição da Revista do CRCRS.

contador enory luiz spinelli
vice-presidente de desenvolvimento operacional do cFc.

“ a valorização profissional 
passa, de forma indubitável, 
por duas vertentes: 
conhecimento e ética.”
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Revista do CRCRS (R.C.): Nesses anos de 
atuação nas entidades representativas da 
classe contábil, quais fatos marcaram a 
sua trajetória?
Enory Spinelli (E.S.): Buscar no passado 
as principais passagens seria um esforço 
de recuperar o arquivo das informações. 
Certamente a formação acadêmica foi um 
momento importante, abriu-me as portas para 
a profissão. Poderia ainda destacar outros três 
momentos: a inauguração da atual sede do 
Conselho, com a presença do então governador 
do Estado (a iniciativa serviu de estímulo para 
outros Estados); o “Prêmio Destaques JC” 
recebido em maio de 2004, quando o CRCRS 
foi reconhecido na categoria Entidade, em 
evento anualmente promovido pelo Jornal 
do Comércio em parceria com a Fiergs; e, 
recentemente, a realização no Rio Grande do 
Sul, após 50 anos, do 18º Congresso Brasileiro 
de Contabilidade, em 2008, em Gramado, 
com presença maciça de profissionais e a 
participação do então presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva.  Hoje, estamos diante 
de uma nova realidade profissional. O Brasil 
avançou e a contabilidade – societária e pública 
– passou a ser assimilada pelo mercado. A nova 
didática contábil exigirá qualificação na formação 
profissional, que, certamente, a academia 
saberá cuidar desses impactos. Talvez no futuro 
possamos evoluir para um modelo de residência 
na aprendizagem técnica.

R.C.: Cite uma “dura peleia”!
E.S.: Uma “dura peleia” é o dia a dia do 
profissional. Todos os dias têm que se 
ter vontade de vencer, cumprir com o 
dever profissional e ético. Precisamos 
nos manter atualizados, principalmente 
nos dias atuais. Todos nós temos que nos 
adaptar, rever conceitos e se harmonizar 
diante das possíveis mudanças, da nova 
linguagem da literatura contábil,  do 
avanço da tecnologia e das informações 
digitalizadas. Precisamos estar em 
sintonia com a economia, com a política 
e o mercado.

 

R.C.: O que gostaria de ter feito e 
não conseguiu? 
E.S.: A dinâmica dos fatos impossibilita 
que tudo se faça. A evolução da natureza, 
da humanidade é uma constante, assim 
o é com as pessoas, as entidades e as 
profissões.  Respondendo a pergunta, 
diria talvez, que o quesito da ética 
profissional poderia ter sido mais 
trabalhado ou fortalecido no seio da 
profissão e da classe. A valorização 
profissional passa, de forma indubitável, 
por duas vertentes: conhecimento 
e ética. Essa é uma tarefa que ainda 
temos que superar e quebrar alguns 
obstáculos culturais, principalmente, do 
conhecimento e da formalidade. Assim, 
teremos menos problemas de conduta 
no exercício da atividade profissional.
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R.C.: O senhor ficou surpreso e muito 
emocionado com a homenagem 
recebida no dia 24 de agosto, durante 
a solenidade de abertura da XIII 
Convenção de Contabilidade do RS. O 
que a distinção Mérito Contábil Ivan 
Carlos Gatti representa para o senhor?
E.S.: Fiquei emocionado. Recebi a notícia 
da homenagem quando participava de 
uma reunião do CFC, em Brasília. Ao 
terminar, disse ao colega Sérgio Prado de 
Melo: “leia esta mensagem enviada pelo 
presidente do CRCRS, Zulmir”! A resposta 
foi: “parabéns sinta-se homenageado”! 
Receber a distinção Mérito Contábil que 
leva o nome do Contador Ivan Carlos 
Gatti, um colega que viveu de maneira 
apaixonada a profissão escolhida, dedicado 
à classe e com uma impressionante visão 
de futuro, só me orgulha. Essa homenagem 
ficará marcada na minha vida. Nessa hora, 
não há palavras para agradecer a todos 
os colegas, àqueles que compartilhamos 
horas de trabalho, à família, aos sócios 
e colaboradores da empresa. Só posso 
agradecer, agradecer  
e agradecer!

R.C: O senhor sempre defendeu uma 
reforma tributária. Seus comentários sobre 
o assunto.
E.S.: Esse é um tema árido! É difícil reformar 
a complexidade, que ao longo do tempo, criou 
raízes profundas em um sistema burocrático. É 
complicado “mexer” no Custo Brasil, no volume 
de arrecadação nacional, nos interesses políticos, 
que fazem parte de um conjunto de fatores que 
tornam nosso País um dos campeões mundiais 
de maior carga tributária. A conta é paga pelo 
próprio cidadão brasileiro que padece por falta 
de investimentos na infraestrutura, educação, 
saúde, segurança, estradas, portos, aeroportos, 
etc. Entretanto, precede a reforma tributária 
a reforma política, com uma reestruturação 
dos partidos políticos. Me refiro a mudanças 
de um conjunto de fatores políticos, culturais, 
educacionais, que possibilitem um dia, quem 
sabe, evoluir de forma democrática para 
uma reforma fiscal. Quer-me parecer que a 
alternativa passa pela mobilização da sociedade, 
no sentido de gerar um movimento por uma 
constituinte exclusiva. É preciso novas idéias, 
vontade, esforço concentrado para rever 
o próprio pacto federativo político e fiscal, 
de modo a descentralizar a arrecadação, a 
aplicação dos recursos, as atribuições e as 
responsabilidades da gestão pública, o que 
pertence à união, aos estados e aos municípios - 
o que hoje não se vê.

 
R.C: Projetos para o futuro.
E.S.: Trabalhar! Seguir trabalhando.
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Desenvolver e cultivar mentes inovadoras re-
presenta uma competência de liderança indispen-
sável no momento atual, no qual as empresas pre-
cisam “fazer a diferença” para se manterem vivas. 
Precisamos criar um ambiente favorável e frutífero 
para a proliferação deste padrão de pensamentos 
que foca na possibilidade de ser autêntico. 

“Quando duas pessoas de uma empresa sempre 
concordam, uma delas é desnecessária”.

Sempre teremos a possibilidade de escolha en-
tre ser sujeito ou objeto em nossa própria vida. E 
cada escolha que fazemos vem acompanhada de 
uma série de renúncias. 

Eu mesmo, ao redigir este artigo, optei por 
algumas sentenças e desapeguei de outras tantas. 
Não podemos mais vislumbrar grandes conquistas 
e efetivas transformações na humanidade, enquan-
to estivermos adotando uma postura fragmentada 
do nosso ser. Fica difícil imaginar uma pessoa bem 
sucedida profissionalmente e totalmente fracassa-
da em sua vida pessoal, social, espiritual e emocio-
nal. Somos, antes de tudo, seres em evolução, que 
buscam uma razão maior do que simplesmente a 
satisfação momentânea dos nossos sentidos. 

Podemos realizar muito mais do que simples-
mente trabalhar, ganhar, gastar...É preciso uma 
autoinvestigação sincera e profunda. Como di-
zia Krishnamurthi:

“Não é sinal de saúde estar bem ajustado a 
uma sociedade profundamente doente.”

O que devemos realizar em nossa vida para es-
tarmos efetivamente fazendo a diferença? 

O DESAfIO DE

DESENVOLVER E CULTIVAR

MENTES INOVADORAS

Refletir sobre este tema é algo que inevitavelmen-
te nos coloca num estado de autoinvestigação. É um 
convite ao exercício da introspecção no qual confron-
tamos nossas ações e seus respectivos resultados. 
Entretanto, tenho observado que muitas pessoas, ao 
se questionarem a esse respeito, acabam por gerar 
um pequeno desconforto e um pouco de ansiedade 
pela percepção equivocada sobre o assunto.

É muito comum a ideia central do “fazer a diferen-
ça” remeter nossas expectativas mentais à constru-
ção de grandes obras, grandes realizações. Automa-
ticamente fazemos correlações com as pessoas que 
temos como modelo de conduta e de sucesso. Então, 

Wilson verissimo calé
Psicoterapeuta, educador, Palestrante e consultor 
de desenvolvimento Pessoal e Profissional.
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“fazer a diferença” pode exigir tal esforço que acaba-
mos deitados na rede, esperando a vontade passar, 
pois, afinal, erradicar a fome do planeta, descobrir a 
cura do câncer ou ganhar um prêmio Nobel são ta-
refas que exigem tamanha dedicação e entrega que 
preferimos deixar a ideia de “fazer a diferença” para 
os diferenciados. Puro engano, grande equívoco!

Certa vez, Mahatma Gandhi pronunciou a seguin-
te frase para os seus seguidores: “Você deve ser a 
mudança que deseja ver no mundo”.

 Essa simples frase carrega na sua essência o senti-
do central do “fazer a diferença” no mundo e remete 
a um dos pilares principais da educação em valores 
humanos, que é o princípio do Dharma – o caminho 
da retidão e da coerência entre pensamento, palavra 
e ação.

O que determina se estamos cumprindo nossa ta-
refa (de fazer a diferença) não é tanto o que fazemos, 
mas sim como fazemos.

Você não precisa fazer nada de excepcional, mas 
sim realizar suas tarefas com sua marca pessoal - a tal 
coerência citada anteriormente. Basta refletirmos so-
bre a frase de Gandhi e transformarmos nossas ações 
em reflexos de nossos valores e i deais. Assim, acaba-
mos por contagiar outras pessoas. Afinal, toda mu-
dança do coletivo nasce de uma ação individual, ou 
seja, a mudança precisa ocorrer, primeiramente, no 
indivíduo para depois se manifestar na coletividade.

E é justamente por esta razão que temos mui-
ta responsabilidade em cada um dos nossos atos e, 
consequentemente, na mudança que desejamos que 
aconteça no mundo.

Reflita sobre isso e comece a fazer a diferença no 
mundo a partir desse instante. Aliás, podemos propor 
algo ainda mais profundo: ao invés de fazer a diferen-
ça, façamos falta, pois podemos fazer a diferença de 
forma negativa, mas quando fazemos falta é porque 
efetivamente estamos agregando valor.

Você faz falta na sua empresa, na sua família, no 
seu bairro, na sua cidade, no seu país, no planeta?

Pessoas que fazem falta tem algo em comum. 
Costumam edificar uma história de relações 
construtivas, pautadas em generosidade mental, 
coerência ética e humildade intelectual, ou seja:

Ensinar o que se sabe.
Praticar o que se ensina.
Perguntar o que se ignora. 
A grande lição que fica é: tenhamos coragem 

para viver a vida que escolhemos, que a cada mo-
mento possamos reavaliar o caminho percorrido 
e que consigamos adotar estas três estratégias de 
quem faz falta:

1. Esteja 100% focado no que você estiver 
realizando. Nosso potencial de transformação 
e de criação encontra-se somente no momento 
presente. Entretanto, comprometemos nossos 
resultados por ficarmos dispersos entre o passa-
do (arrependimentos, culpas) e o futuro (preo-
cupações, medos).  Nossa mente divide-se en-
tre memória e imaginação e, nesse jogo, ficamos 
perdidos e aprisionados em nossos pensamentos 
saudosos e arrependidos, vinculados à memória. 
Ou ainda, ficamos divagando e criando castelos 
no ar, envoltos pela nebulosa imaginação que 
muitas vezes distorce a realidade no processo de 
comparação de padrões e crenças limitantes.

2. Aceite a diversidade humana e respeite as 
diferenças. É preciso que adotemos uma postura 
de respeitabilidade quanto às diferenças. Deixe 
o outro ser diferente de você. Cada encontro é 
sagrado. Se estivermos abertos, podemos apren-
der profundas e enriquecedoras lições com todas 
as pessoas que cruzam nosso caminho.

3. Coloque significado na vida das pessoas. 
O nosso papel, enquanto seres que fazem falta, 
não é o de somente oferecermos o que temos de 
melhor (talentos e dons), mas sim o de desper-
tar em cada pessoa que cruza o nosso caminho 
o que possui de melhor.  Lembre-se: “as pessoas 
esquecerão o que você disse ou esquecerão o 
que você fez, mas jamais esquecerão como você 
as fez sentir.”

“você não precisa fazer nada de 
excepcional, mas sim realizar suas 
tarefas com sua marca pessoal.”
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Palestras técnicas, versando sobre temas atuais; 
multidisciplinares, que trataram de tópicos pertinen-
tes ao cotidiano daqueles que atuam ou se preparam 
para atuar na área contábil; apresentação de traba-
lhos técnicos e científicos, que fomentaram a análise 
e despertaram reflexões; foram os principais respon-
sáveis pelo êxito obtido na XIII Convenção de Con-
tabilidade do RS, realizada de 24 a 26 de agosto de 
2011, em Gramado. Foi distribuído, aos participantes, 
um DVD com os trabalhos e 71 programas da série 
“Contabilidade em Debate”, que foram veiculados 
na Rádio CRCRS no período de setembro de 2009 a  
julho de 2011.

Todo o cuidadoso planejamento, elaboração e 
execução do evento foi laureado com a participação 
de um público de mais de 1.600 pessoas, entre pro-
fissionais e estudantes.

foi um sucesso!
Programação de qualidade e grande participação 
de profissionais garantiram o êxito da
XIII Convenção de Contabilidade  do RS

Apoio:
Entidades da Classe 

Contábil Gaúcha

Realização: Organização: 

Patrocínio Master:  Patrocínio Ouro:
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Solenidade de abertura
Por volta das 20h do dia 24 de agosto, o mestre de 

cerimônias abriu as atividades da XIII Convenção da 
Contabilidade do RS, apresentando nomes de desta-
que no cenário artístico e político do Estado. Mais de 
1.500 pessoas, oriundas dos mais diversos cantos do 
Rio Grande do Sul e do Brasil lotaram a ExpoGramado.

Após formada a mesa pelos presidentes do  
CRCRS, Zulmir Breda; do CFC, Juarez Carneiro; da 
Fundação Brasileira de Contabilidade, José Martonio 
Alves Coelho; da Academia Brasileira de Ciências 
Contábeis e vice-presidente de Desenvolvimento 
Profissional e Institucional do CFC, Maria Clara Bu-
garim; do CRCPA, Regina Célia Vilanova; da Jucergs, 
João Alberto Vieira; pelo contador e auditor-geral do 
Estado, Luiz Paulo Freitas Pinto, representando o go-
vernador Tarso Genro; pelo subprocurador geral de 
Justiça para Assuntos Administrativos do Ministério 
Público Estadual, Daniel Rubin; e pelo secretário da 
Fazenda de Gramado, João Pedro Till, representando 
o prefeito Nestor Tissot; Maria Clara fez o lançamen-
to do 19º Congresso Brasileiro de Contabilidade, que 
ocorrerá entre 26 e 29 de agosto de 2012, em Be-
lém (PA). Lembrou ainda a realização do evento em 
Gramado, em 2008, que contou com a presença do 
então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Sil-
va, e garantiu que esforços não serão poupados para 
que o Congresso Brasileiro de Contabilidade conti-
nue sendo o maior e melhor evento da classe contábil 
no País.

Em seguida, Breda efetuou a entrega da distinção 
Mérito Contábil Contador Ivan Carlos Gatti ao con-
tador Enory Luiz Spinelli, presidente do CRCRS nas 
gestões de 2002 a 2005 e atual vice-presidente de 
Desenvolvimento Operacional do CFC.

Spinelli foi agraciado com a honraria por ter se 
destacado de forma notável para o engrandecimento 
da classe contábil gaúcha.

Emocionado, o homenageado recordou o seu con-
vívio com Ivan Carlos Gatti. Também rememorou o 
espírito visionário do contador que empresta o nome 
à distinção. “Na década de 1990, o Gatti já afirmava 
que a contabilidade seria a profissão do século XXI. 
Com as mudanças que aconteceram nos últimos anos 
podemos confirmar a sua previsão”, destacou.

Até que chegou a vez do anfitrião saudar os pre-
sentes. Breda frisou a importância do evento para o 
desenvolvimento do profissional contábil. Falou ainda 
sobre a relevância do momento pelo qual a contabili-
dade vem passando, enfatizou a necessidade da profis-
são na evidenciação dos fatos e explicou a escolha do 
lema: Informação, Gestão e Responsabilidade Social.

“A informação é, na realidade presente, um dos 
elementos essenciais em todos os aspectos das nos-
sas vidas e, no mundo dos negócios, a qualidade da 
informação é fator decisivo de sucesso. A contabili-
dade é, por excelência, a ciência da informação. Por-
tanto, qualificar a informação contábil, buscar a ver-
dade dos fatos, priorizar a essência sobre a forma e 
garantir a confiabilidade dos registros contábeis, são 
objetivos que devemos perseguir constantemente na 
nossa atividade profissional, se quisermos cumprir 
efetivamente com o juramento que fizemos quando 
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abraçamos esta valorosa e importante profissão, de-
clarou. Asseverou ainda que as informações geradas 
pela contabilidade devem servir a propósitos específi-
cos e gerais. No caso das organizações, devem servir 
como instrumento fundamental de apoio à tomada 
de decisão por parte dos gestores. 

Por fim, ressaltou a importância da transparência 
e da profissão no âmbito socioambiental.

“Nos aspectos gerais a contabilidade deve servir 
como instrumento de transparência das organizações, 
sejam elas públicas ou privadas, produzindo informa-
ções a serem disponibilizadas à sociedade, evidencian-
do o grau de comprometimento de cada instituição 
com os princípios da boa governança corporativa. 
Tem ela, igualmente, o papel de evidenciar as ações 
de cunho socioambiental empreendidas pelas organi-
zações, tanto em relação ao seu público interno quan-
to externo, demonstrando o nível da responsabilidade 
social nas questões relativas aos colaboradores, a co-
munidade em seu entorno e o meio ambiente”.

A solenidade de abertura foi transmitida ao vivo, 
via internet, pela TV CRCRS Web.

II Encontro Geral de Delegados
Na tarde de 24 de agosto, os 106 Delegados 

Regionais do Conselho participaram do II Encontro 
Geral de Delegados 2011. A reunião ocorreu no 
Hotel Serra Azul e contou, também, com a presen-
ça do presidente e vice-presidentes do CRCRS, do 
vice-presidente de Desenvolvimento Operacional do 
CFC, Enory Luiz Spinelli e do presidente do CRCSP, 
Domingos Orestes Chiomento. Na oportunidade, 
tomou posse o novo delegado de Caçapava do Sul, 
contador Joelton Nunes dos Santos. 

Roberta Salvini, vice-presidente de Relações com 
os Profissionais do CRCRS, em sua manifestação, 

expressou a satisfação em constatar a presença 
maciça dos representantes da entidade em suas 
respectivas regiões. Também foi entregue a dis-
tinção de Delegado Honorário ao técnico em 
contabilidade Guido Wiest, pelos seus mais de 
23 anos de trabalho junto à comunidade de Dois 
Irmãos. Durante o encontro os vice-presidentes 
do Conselho fizeram apresentações a respeito 
de suas áreas de atuação.

Delegados homenageados
Já na noite de 25 de agosto, o CRCRS home-

nageou nove Delegados Regionais com o títu-
lo de “Delegado Honorário”. São eles: o técn. 
cont. Selvino Santos Franco (Cruz Alta), conta-
dor Adroaldo Conzatti (Encantado), técn. cont. 
Anildo Bolfe (Gramado), contador Cândido Leri 
Ribeiro de Assis (Gravataí), técn. cont. Lauro 
Dreher (Igrejinha), contador Eldo Luft (Lajea-
do), técn. cont. Edi Bauermann Seibel (Tape-
ra); contador Ovídio Júlio Driemeyer (Teutônia) 
e técn. cont. Ginésio Roennau (Três Coroas). 
A homenagem foi instituída por meio da Resolu-
ção CRCRS nº 429, de 2005.

Manual de Incentivos Fiscais 
para Investimentos Sociais, Desportivos e Culturais

Foi distribuído,  aos  inscritos  na XIII  Convenção de Contabilidade,  a  quarta edição 
do “Manual de Incentivos Fiscais para Investimentos Sociais, Desportivos e Culturais”,  
revisada, atualizada e ampliada, com orientações básicas para sua aplicação. A publi-
cação, editada por este Conselho, teve sua primeira edição em 2005, por iniciativa 
da Comissão de Estudos de Responsabilidade Social do CRCRS. O  Manual adquiriu 
importância nacional, sendo  um  dos  mais consultados sobre o tema no País.
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Com o propósito de incentivar a sociedade ci-
vil a debater e sugerir ações no acompanhamento 
e controle da gestão pública, a fim de disponibilizar 
as informações, com transparência, aos cidadãos, foi 
que a Controladoria-Geral da União (CGU) tomou a 
iniciativa de promover a 1ª Conferência Nacional so-
bre Transparência e Controle Social (CONSOCIAL). 
Para a discussão chegar em nível nacional, os estados 
e municípios estão se organizando. 

No Rio Grande do Sul, por meio do Decreto nº 
48.094, de 9 de junho de 2011, foi convocada a 1ª 
Conferência Estadual sobre Transparência e Con-
trole Social, que em 13 de julho reuniu represen-
tantes dos diversos segmentos da sociedade gaúcha 
para os primeiros esclarecimentos e orientações, 
assim como para estipular as diretrizes gerais, den-
tro de quatro eixos temáticos, que são:  promoção 
da transparência pública e acesso à informação e 
dados públicos; mecanismos de controle social, en-
gajamento e capacitação da sociedade para o con-
trole da gestão pública; atuação dos conselhos de 
políticas públicas como instâncias de controle; e di-
retrizes para a prevenção e o combate à corrupção.

CRCRS e o governo estadual juntos 
no controle social
O CRCRS, que há muito vem desenvolvendo e 

abarcando projetos no campo da responsabilida-
de e do controle social, não poderia se furtar de 
participar da iniciativa. Assim, nesse primeiro en-
contro com a Comissão Organizadora Estadual, se 
fizeram presentes o presidente do Conselho, Zul-
mir Breda, o vice-presidente de Relações Institu-
cionais, Pedro Gabril Kenne da Silva, o conselheiro 

Silvio Zago e o integrante da Comissão de Respon-
sabilidade Social do CRCRS, Edemar Castaman. Na 
ocasião, ficou definido que este Regional atuará na 
coordenação do eixo que trata do controle social, 
engajamento e capacitação da sociedade para o 
controle da gestão pública.

Para Breda, todos as ferramentas que forem dis-
ponibilizadas para gerar transparência e contribuir 
para uma eficaz aplicação dos recursos públicos de-
vem ser prestigiadas e apoiadas pelos segmentos 
da sociedade. 

“O Conselho Federal de Contabilidade, em par-
ceria com os conselhos regionais, já promove ações 
sociais que vêm ao encontro das necessidades do 
nosso País, como o Programa de Voluntariado da 
Classe Contábil. O CRCRS, por sua vez, aliou-se ao 
projeto da implantação de Observatórios Sociais, 
que nada mais são que postos de suporte e con-
trole ao poder público, organizados pela sociedade 
civil. Com isso, nossa entidade passou a difundir a 
ideia nos municípios do Estado e a oferecer supor-
te técnico aos interessados. Dessa forma, com a 
participação e colaboração das entidades represen-
tativas da sociedade civil e do poder público, ou 
seja, com o efetivo exercício da cidadania é possí-
vel, sim, desenvolver ações sustentáveis, a partir do 
acompanhamento responsável da gestão pública”.

Para o governador do Estado, Tarso Genro, 
com as grandes transformações que ocorreram em 
nível global, no último período, não foi somente a 
sociedade que ficou mais complexa e fragmentada, 
o Estado também.

“A estrutura institucional ficou mais complexa e, 
na maioria dos casos, incompetente. Isso porque 

com a palavra a sociedade!

Transparência e controle social:
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o Estado atual reduziu suas funções públicas, obe-
decendo a uma lógica do projeto neoliberal. Menos 
recursos para projetos de desenvolvimento, menos 
recursos para educação, menos recursos para a saú-
de. Um Estado quase que impotente para atender as 
grandes demandas sociais. Qual é a saída? A saída é 
o poder público ter cada vez mais recursos para in-
vestir. Uma das formas de se conseguir isso é fazendo 
com que o Estado seja mais transparente e controlá-
vel, não só pelos seus controles internos, mas tam-
bém pelo controle social sobre o comportamento 
dos agentes e funcionários, além do controle sobre 
o bom ou mau uso dos recursos públicos. Portanto, 
transparência e controle habitam o mesmo territó-
rio: é o aprofundamento e a radicalização da demo-
cracia e a quebra das barreiras que separam o Es-
tado do cidadão comum. Tenho convicção de que o 
1° CONSOCIAL irá cumprir este papel”, argumenta 
o governador, defendendo e apoiando a iniciativa. 

PODER PÚBLICO
Subchefia de Ética, Controle Público e 
Transparência da Casa Civil;

Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação 
Cidadã – SEPLAG;

Contadoria e Auditoria-Geral do Estado – CAGE -, 
da Secretaria da Fazenda – SEFAZ;

Fundação de Desenvolvimento e Recursos Humanos – FDRH;

Gabinete Digital do Gabinete do Governador;

Secretaria da Administração e Recursos Humanos – SARH;

Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul – PGE;

Gabinete dos Prefeitos/GG;

Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos – SJDH;

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – TCE;

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul;

Associação dos Municípios da Região Metropolitana de 
Porto Alegre – GRANPAL;

Federação das Associações de Municípios/RS – FAMURS;

Associação Gaúcha de Municípios – AGM;

União de Vereadores do Rio Grande do Sul – UVERGS

SOCIEDADE CIVIL
Conselho Regional de Contabilidade do 
Rio Grande do Sul – CRCRS;

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/RS;

Associação dos Juízes/RS – AJURIS;

Associação do Ministério Público do 
Rio Grande do Sul – AMP/RS;

Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande 
do Sul – ADPERGS;

Associação Riograndense de Imprensa – ARI;

Central Única dos Trabalhadores – CUT/RS;

Força Sindical do Rio Grande do Sul;

Central Geral dos Trabalhadores do Brasil – CGTB/RS;

Central dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil – CTB/RS;

Nova Central Sindical dos Trabalhadores – NCST/RS;

Via Campesina;

Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul – FIERGS;

Central Única das Favelas – CUFA/RS;

Associação Brasileira de Organizações 
Não-Governamentais – ABONG – CAMP/RS;

Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas – 
COMUNG;

Associação de Software Livre – ASL/RS;

Federação das Associações Comerciais e de Serviços do 
Rio Grande do Sul – FEDERASUL; 

Federação Gaúcha das Associações de Moradores – FEGAM

 REPRESENTANTES DOS CONSELHOS DE 
POLíTICAS PÚBLICAS
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – CDES;

Conselho Estadual da Saúde – CES;

Conselho Estadual da Educação – CEED;

Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS.

Cabe aos municípios brasileiros mobilizarem a so-
ciedade civil para debater e reunir as propostas para 
serem apresentadas nas conferências dos seus res-
pectivos Estados, que devem ser realizadas a partir 
de novembro deste ano. A 1ª CONSOCIAL Nacional 
está marcada para os dias 18 e 20 de maio de 2012, 
em Brasília.

COMISSÃO ORGANIZADORA
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Em 2012, a 19ª edição do Con-
gresso Brasileiro de Contabilidade, 
será em Belém (PA), de 26 a 29 
de agosto, no Centro de Conven-
ções da Amazônia – Hangar. As 
inscrições devem ser efetuadas em  
www.congressocfc.org.br.

19º Congresso Brasileiro

A Declaração Comprobatória de Percepção de 
Rendimentos, Decore, é um documento contábil des-
tinado a fazer prova de informações sobre percepção 
de rendimentos, em favor de pessoas físicas. Deve es-
tar embasado em registros contábeis para ter autenti-
cidade e legalidade garantidas. Os documentos com-
probatórios terão de ser guardados por cinco anos e 
o não cumprimento dessa exigência pode acarretar 
processo administrativo, que poderá culminar com a 
aplicação de penas éticas e disciplinares. A emissão 
indevida de Decores prevê a aplicação de sanções 
constantes na legislação pertinente. No Rio Grande 
do Sul, o documento é emitido por meio eletrônico, 
bastando acessar o site www.crcrs.org.br.

de Contabilidade
Importante

para profissionais da 
contabilidade e pessoas físicas
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A partir de um convênio firmado entre a 
Unisinos e o CRCRS, foi possível criar uma turma 
especial para o curso de mestrado de Ciências 
Contábeis, destinado aos profissionais registrados 
no Conselho, com aulas no Campus da Unisinos 
em Porto Alegre, concedendo, assim, um caráter 
pioneiro à iniciativa. 

No dia 9 de agosto, os 15 alunos, aprova-
dos no processo de seleção realizado pela uni-
versidade, representantes da universidade e do 
Conselho Regional de Contabilidade RS participa-
ram de uma cerimônia simples, mas muito signifi-
cativa, de lançamento do curso.

Estiveram presentes, na ocasião, o pró-reitor 
Acadêmico da Unisinos, Pedro Gilberto Gomes; o 
pró-reitor Administrativo da Unisinos, João Zani; 
a pró-reitora de Pesquisa e Pós -Graduação da 
UNEMAT, Áurea Regina Alves Ignácio; o presiden-
te do Conselho Regional de Contabilidade do RS,  
Zulmir Breda; o diretor da Unidade Acadêmica 
de Pesquisa e Pós- Graduação da Unisinos, Also-
nes Balestrin; e a coordenadora do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Unisi-
nos, Clea Beatriz Macagnan. A cerimônia também 
contou com a presença do vice-presidente Técni-
co do CRCRS, Antônio Carlos Palácios.

Na abertura, o presidente do CRCRS lembrou 
que este projeto trata-se de um resgate de uma 
dívida com a classe contábil: oferecer vagas para 
mestrandos em contabilidade. Agradeceu tam-
bém a parceria com a Unisinos, destacando esta 
iniciativa como um elo entre o meio acadêmico 
e o meio profissional. Ressaltou ainda a intenção 
do CRCRS em formar mais turmas de mestrado 
e assim, melhorar o nível da profissão no Estado.

O professor Alsones Balestrin, diretor da Uni-
dade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação, 
em sua manifestação, anunciou que a Unisinos 
tem se dedicado e empenhado todo o esforço 
necessário para viabilizar o curso de doutorado 
em contabilidade para 2013.

Participaram também da solenidade, 18 alunos 
da turma de mestrado em Contabilidade oriun-
dos de convênio firmado entre a Unisinos e a  
UNEMAT (Universidade do Estado de  
Mato Grosso).

inédita
iniciativa 

sempre mais!

Aperfeiçoamento profissional, 
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O dia 7 de setembro, Dia da Independência 
do Brasil, foi marcado por manifestações con-
tra a corrupção em diversas cidades do País. 

Em Porto Alegre, representantes do CRCRS, 
de entidades de classe, religiosos, políticos e ex-
pressivo número de gaúchos participaram do ato 
público, na sede da OAB/RS, em defesa da ética na 
política e da moralidade na administração pública. 

Na oportunidade, foi lançado o portal 
www.agorachega.org.br onde é possível 
manifestar apoio a propostas e projetos de 
lei que contribuem para o combate à corrup-
ção e para uma maior transparência na ges-
tão pública.

Para Zulmir Breda, presidente do CRCRS, 
a data escolhida para a mobilização não pode-
ria ser outra.

“Neste 7 de setembro ocorreram protes-
tos em muitos Estados em torno de um único 
tema: a corrupção. A data foi propícia. Come-

moramos a independência política conquis-
tada em 1822. Em 2011, passados 189 anos, 
precisamos ratificar essa independência com 
ética e transparência na administração públi-
ca, acabando com a corrupção. O Brasil é tão 
carente, não podemos permitir tanto gasto 
indevido com o dinheiro público. O Conselho 
de Contabilidade muito tem a colaborar e se 
disponibiliza a isso, pois como profissionais da 
área contábil podemos contribuir no controle 
dos gastos públicos, no combate do desperdi-
ço do dinheiro público. Tenho certeza que este 
anseio é compartilhado por todos os brasilei-
ros. No site no CRCRS tem o banner do movi-
mento Agora Chega. Pelo portal, cada cidadão 
brasileiro poderá manifestar o seu apoio aos 
projetos que lá constam, visando o interesse 
da sociedade brasileira, lisura e clareza na con-
dução das ações geradas a partir de recursos 
públicos”, conclama Breda.

AGORA CHEGA!

Sete de setembro, dia de reivindicar ética na política

e moralidade na administração pública
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Em 2 de agosto, na reunião do Fórum dos 
Conselhos das Profissões Regulamentadas, o 
deputado estadual Carlos Gomes apresentou o 
Projeto de Lei nº 2455/11, que torna obrigatório 
que candidatos a concursos públicos, realizados 
no Rio Grande do Sul, pertencentes a categoria 
profissional regulamentada, sejam registrados 
em seus respectivos conselhos. O teor do pro-
jeto vem ao encontro de uma reivindicação co-
mum dos participantes do Fórum. Participaram 

da reunião o presidente da OAB/RS e do Fórum, 
Cláudio Lamachia; a secretária-geral adjunta 
da OAB/RS, Maria Helena Camargo Dornelles; 
o primeiro vice-presidente do Fórum, Flávio 
Koch (presidente do CRECI-RS); o 2º vice-pre-
sidente do Fórum, Zulmir Breda (presidente do 
CRCRS); e o 1º vice-presidente do CREA-RS, 
Moisés Souza Soares, além de presidentes e re-
presentantes dos Conselhos de Profissões Regu-
lamentadas do RS.

Na defesa das prerrogativas profissionais

Das 0h do dia 10 de novembro às 20h de 
11 de novembro, o CRCRS realiza eleição para 
renovação de 1/3 dos membros do seu Plenário 
e complementação do terço remanescente. O 
pleito será realizado exclusivamente por sistema 
eletrônico informatizado via internet, não ha-
vendo, portanto, mesas eleitorais no Conselho, 
Delegacias ou Escritórios Regionais.

As instruções para votação serão remetidas 
aos registrados pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade, a partir de 15 de outubro. Vale lembrar 
que o voto é obrigatório a todos os profissionais 
com registro ativo neste Regional e que para par-
ticipar do pleito é necessário estar em situação 
regular, isto é, sem débito de qualquer natureza. 
No caso de parcelamento do débito, estando em 
dia, o profissional estará apto para votar.

 Para o efetivo recebimento das instruções é 
necessário estar com os dados cadastrais atua-
lizados. A atualização pode ser realizada via in-
ternet, na sede deste Conselho, nas Delegacias 
ou Escritórios Regionais. Veja, no box, mais de-
talhes sobre o pleito.

Quem deve votar
- Todo Contador e Técnico em Contabilidade com re-
gistro em vigor (originário, provisório ou transferido).
- O voto será facultativo para quem já tiver completado, 
em 10/11/11, 70 anos de idade.
 
Eleitores em trânsito
Os eleitores registrados no CRCRS que estiverem em 
viagem para outros estados da federação ou para o ex-
terior, nos dias da votação, devem votar normalmente 
pela internet. O fato de estar fora do Estado de jurisdi-
ção não é aceito como justificativa para não votar.   
 
 Justificativa
- A justificativa por omissão de voto está regulamentada 
na Resolução CFC nº 1.341/11 e deverá ser apresentada 
ao CRCRS, pelo profissional, no prazo de 30 dias após 
o término do período destinado à eleição. Quem deixar 
de votar e não justificar a sua ausência estará sujeito à 
multa de R$ 102,60, de acordo com o estabelecido na 
legislação em vigor.
-  A justificativa poderá ser apresentada por correspon-
dência ou por meio eletrônico. Neste caso, pelo pró-
prio sistema de votação via Internet.
 
No site www.crcrs.org.br constam informações de-
talhadas, inclusive a nominata dos integrantes das duas 
chapas concorrentes, nesta eleição.

Ano de eleição no CRCRS
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as delegacias e os escritórios regionais são o elo entre o conselho 
e os profissionais que atuam no interior do estado. nesse contexto, 
a figura do delegado regional é de suma importância, uma vez que 

representa a entidade nas suas respectivas regiões.

Delegacia: Caçapava do Sul
Delegado: Contador Joelton Nunes dos Santos
Profissionais: Contadores: 69  – Técn. Cont.: 46 – Organizações contábeis: 37
E-mail: joelton@consulcont.cnt.br
Jurisdição: Caçapava do Sul e Santana da Boa Vista 

Delegacia: Erechim
Delegado: Contador Mateus André Benincá

Profissionais: Contadores: 362 – Técn. Cont.: 170 – Organizações contábeis: 146
E-mail: mateus@beninca.com.br

Jurisdição: Erechim, Barão de Cotegipe, Campinas do Sul, Erval Grande, Gaurama, Itatiba do Sul, 
Aratiba, Jacutinga, Marcelino Ramos, Mariano Moro, Maximiliano de Almeida, São Valentim, Severiano 
de Almeida, Viadutos, Áurea, Entre Rios do Sul, Faxinalzinho, Três Arroios, Barra do Rio Azul, Carlos 

Gomes, Centenário, Ponte Preta, Cruzaltense, Paulo Bento, Quatro Irmãos e Benjamin Constant do Sul 

Delegacia: Lagoa Vermelha
Delegada: Técn. Cont. Iascara Giovana Munaretti 
Profissionais: Contadores: 69 – Técn. Cont.: 58 – Organizações contábeis: 29
E-mail: iascaracontec@hotmail.com
Jurisdição: Lagoa Vermelha, Ibiraiaras, Caseiros, Santo Expedito do Sul, 
Capão Bonito do Sul e Tupanci do Sul 

Delegacia: Marau
Delegada: Contadora Vanessa Segala 

Profissionais: Contadores: 124 – Técn. Cont.: 57 – Organizações contábeis: 37
E-mail: vanessa@segalacontabilidade.com.br

Jurisdição: Marau, Vila Maria, Vanini, Camargo, Casca, São Domingos do Sul, 
Nicolau Vergueiro, Santo Antônio do Palma, Gentil, Santa Gema e Nova Alvorada

Delegacia: São Lourenço do Sul
Delegado:  Contador Gilnei Oliveira de Almeida 

Profissionais: Contadores: 36 – Técn. Cont.: 50 – Organizações contábeis: 29
E-mail: gilneioalmeida@hotmail.com

Jurisdição: São Lourenço do Sul e Turuçu

Delegacia: São Borja
Delegado: Tecn.Cont. Aldori Luis Tambara Zanini
Profissionais: Contadores: 97 – Técn. Cont.: 113 – Organizações contábeis: 54
E-mail: aldorizanini@yahoo.com.br
Jurisdição: São Borja e Itacurubi

CONHEçA OS DELEGADOS REGIONAIS
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