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Conheça os conselheiros 
do CRCRS Marco Aurélio Bernardi 
e Soeli Rinaldi

Profissional da 
Contabilidade, 
opinião valorizada!

Comparando o atual momento da 
pro�ssão contábil discutido no 
Congresso Mundial de Contabilidade, 
realizado em Roma, em novembro de 
2014, com algumas re�exões sugeridas 
no Congresso de 2010 

 Educação continuada 
tem obrigatoriedade 
estendida

A carga tributária 
e a qualidade dos 
serviços públicos

Ÿ Encontro de representantes da classe 
contábil gaúcha com José Ivo Sartori, 
governador do Estado

Ÿ Criado o Observatório Social de 
Porto Alegre

Ÿ Empossado o novo delegado 
regional do CRCRS em Santiago

Reflexo das variações em aplicações 
financeiras em títulos no balanço 
financeiro de entidades públicas



PROFISSIONAL DA 
CONTABILIDADE, 
OPINIÃO VALORIZADA!

niciamos o segundo ano de gestão no CRCRS 

e, depois de um período de avaliação e 

aprofundamento na realidade da profissão no 

Estado, mapeamos as principais demandas da 

classe.

Na educação profissional continuada, por 

exemplo, ouvimos da classe que deveríamos, 

em vez de somente promover palestras, realizar 

também cursos de seis horas de duração. Os 

temas que deverão ser objeto desses cursos 

serão identificados a partir de uma pesquisa entre 

os profissionais de cada uma das nossas 104 

delegacias. Já os tradicionais Seminários de 

Assuntos Contábeis, amplamente aprovados 

e extremamente aguardados pelos profissionais 

do interior do Estado, também terão seu 

formato atualizado, com a inclusão de um painel, 

no qual serão propostos debates sobre temas 

atuais e de interesse da classe, sempre com a 

presença de autoridades e especialistas nos 

respectivos assuntos. Haverá, ainda, um deter-

minado tempo dedicado à participação dos 

presentes nas discussões. Os seminários deste 

ano serão realizados em parceria com o Sescon/RS, 

cujos objetivos convergem, na medida em 

que ambas as entidades visam à qualificação 

profissional.

I
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“

Vamos desenvolver mais ações no sentido de 

buscar a participação de um maior número de 

colegas nos eventos do CRCRS, por meio de um 

processo de interiorização e divulgação da enti-

dade, ações essas já iniciadas no ano passado, 

tendo apresentado excelentes resultados. A 

comunicação aberta e direta com os nossos pro-

fissionais é uma de nossas prioridades. Nenhum 

e-mail recebido por nossa Ouvidoria fica sem 

retorno. As mensagens recebidas pela Ouvidoria 

têm nos fornecido ferramentas muito impor-

tantes para identificarmos algumas necessidades 

de esclarecimento que a classe precisa, como, 

por exemplo, o verdadeiro papel de cada enti-

dade de classe e o que pode e deve ser cobrado 

de cada uma delas. Esse desconhecimento, 

infelizmente, algumas vezes gera cobranças 

indevidas e faz com que o profissional acredite e 

se deixe levar por posições distorcidas a respeito 

do Conselho. O CRCRS deve e quer ser cobrado 

por aquilo que, de fato, lhe compete como enti-

dade reguladora da profissão contábil, com a 

missão de registrar e fiscalizar o exercício 

profissional e prover a educação profissional 

continuada, e não como uma entidade sindical 

ou associativa que tem o dever de proteger o 

profissional. Por isso, é igualmente importante 

que os profissionais valorizem, participem e 

contribuam para os sindicatos e associações, 

como forma de fortalecer suas entidades 

representativas.

Julgamos, por exemplo, indispensável e obriga-

tório o recolhimento da contribuição sindical, mas 

é importante que se diga que o CRCRS não aplica 

punição a quem não o faz. Enfim, queremos um 

ano de 2015 muito próximo dos profissionais da 

Contabilidade para que eles possam acompanhar 

o nosso trabalho e nós tenhamos condições de 

identificar as suas demandas e, dentro das nossas 

prerrogativas, atendê-los da melhor maneira 

possível.

Contador Antônio Palácios
Presidente do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul
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Por isso, é igualmente 
importante que os 
profissionais valorizem, 
participem e contribuam 
para os sindicatos e 
associações, como forma 
de fortalecer suas 
entidades 
representativas.”



anto o MCASP - Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público, como a NBC T SP 

16.4 - Transações no Setor Público, item “7”, classi-

ficam as variações patrimoniais em qualitativas e 

quantitativas. É um esforço de valorização da 

Contabilidade quanto a seu aspecto patrimonial. 

No entanto, a ausência, até então, de estudos mais 

aprofundados sobre as variações patrimoniais 

tem causado dificuldades práticas no levantamento 

das demonstrações contábeis, especificamente, 

neste estudo, das aplicações em títulos e seus 

reflexos no Anexo 13 - Balanço Financeiro. 

O patrimônio e suas variações são os principais 

objetos de estudo da Contabilidade. Entretanto, 

merece atenção dos estudiosos da Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público as variações patrimoniais 

que tenham repercussão na situação financeira da 

entidade.

A ausência de identificação nas contas de varia-

ções patrimoniais (grupos 3 e 4) com os atributos 

“F” e “P” tem dificultado a parametrização por 

parte dos sistemas informatizados e, assim, oca-

sionado diferenças que são apuradas quando do 

levantamento do Anexo 13 - Balanço Financeiro. 

Essa Demonstração Contábil é impactada 

quando ocorrem variações patrimoniais de natureza 

financeira e que se refletem em aumento ou

T
Contador Paulo César Flores
Contador, Sócio-Diretor do IGAM - 
Instituto Gamma de Asessoria a Órgãos 
Públicos, MBA em Controladoria, 
especialista em Contabilidade, Auditoria 
e Finanças.

REFLEXO DAS VARIAÇÕES 
EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
EM TÍTULOS NO BALANÇO 
FINANCEIRO DE ENTIDADES 
PÚBLICAS
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redução de Caixa e Equivalente de Caixa, pois 

essa espécie de variações patrimoniais (fi-

nanceiras) não está prevista no modelo de 

demonstração do Anexo 13 - Balanço Financeiro.

É conveniente lembrar quais as variações 

patrimoniais que afetam Caixa e Equivalente de 

Caixa e que fazem parte do modelo do Balanço 

Financeiro atual:

a)  Receitas e despesas orçamentárias;

b)  Receitas e despesas extraorçamentárias; e

c)   Transferências Intragovernamentais.

Essas três hipóteses podem aumentar ou dimi-

nuir as disponibilidades em Caixa e Equivalente 

de Caixa no decorrer do exercício. Entretanto, 

existe a possibilidade de ocorrer variações de 

ganhos ou perdas que digam respeito a ativos 

registrados como Caixa e Equivalente de Caixa 

em que, caso não sejam tratadas como receita ou 

despesa orçamentária, provocam o aumento ou 

redução no saldo final das disponibilidades sem 

que as variações sejam  evidenciadas no Balanço 

Financeiro. É o caso das perdas ou ganhos em 

aplicações em títulos. 

Não há até então unanimidade, inclusive nos 

órgãos de regulamentação, sobre a forma de 

registro contábil do ponto de vista orçamentário 

(grupos 5 e 6 do PCASP) dos ganhos e perdas 

sobre as variações das aplicações em títulos.

Antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou 

seja, antes de a STN emitir portarias alterando os 

planos de contas, as aplicações em títulos eram 

empenhadas e passavam a ser registradas no ativo 

permanente e as variações patrimoniais, portanto 

eram variações ativas ou passivas, independente 

da execução orçamentária, impactando as dispo-

nibilidades como receita ou despesa apenas no 

resgate. Dessa forma, não havia alteração das 

disponibilidades sem que houvesse execução 

orçamentária.

“ Não há até então 
unanimidade, inclusive nos 
órgãos de regulamentação, 
sobre a forma de registro 
contábil do ponto de vista 
orçamentário (grupos 5 e 6 
do PCASP) dos ganhos e 
perdas sobre as variações 
das aplicações em títulos.”



Duas são as alternativas para que 
o Balanço Financeiro não 
apresente diferenças naquelas 
entidades que aplicam recursos em 
títulos: a) considerar as variações 
como receitas ou despesas 
orçamentárias; b) considerar as 
variações diretamente no Balanço 
Financeiro.”

“
Com os planos de contas dos Regimes Pró-

prios de Previdência Social – RPPS, as aplica-

ções em títulos foram consideradas como “F” 

(financeiras), com o objetivo de simplificar as 

aplicações e os resgates e, assim, estas varia-

ções merecem atenção especial pois suas 

oscilações impactam diretamente no montante 

deste ativo, considerado como Caixa e Equiva-

lente de Caixa e, caso não sejam consideradas 

orçamentariamente, ocasionam diferenças no 

Balanço Financeiro.

Duas são as alternativas para que o Balanço 

Financeiro não apresente diferenças naquelas 

entidades que aplicam recursos em títulos: a) 

considerar as variações como receitas ou des-

pesas orçamentárias; b) considerar as variações 

diretamente no Balanço Financeiro.

As variações patrimoniais dos títulos, do 

ponto de vista orçamentário, se registradas 

como receita ou despesa orçamentária, em 

nada interfeririam no registro patrimonial, 

que seria feito do mesmo modo, ou seja, como 

variações patrimoniais aumentativas ou dimi-

nutivas conforme o mercado. Caso não seja 

essa a alternativa acolhida, a segunda forma de 

evitar as diferenças no Anexo 13 – Balanço 

Financeiro seria o Demonstrativo eviden-

ciar estas variações financeiras de maneira 

destacada no relatório, assim como já o faz 

com as transferências intragovernamentais. 

Para tanto, poderiam ser desdobradas as va-

riações patrimoniais em “F” e “P”, para que 

os sistemas informatizados possam ser para-

metrizados e, além disso, seria necessário 

também alterar o modelo oficial do Anexo 13, 

pelos órgãos competentes para incluir esta 

espécie de variações. 

Salvo melhor juízo, são estas as alternativas 

que este artigo procura oferecer para sanar as 

atuais diferenças encontradas nos Balanços 

Financeiros das entidades que registram as varia-

ções patrimoniais em aplicações em títulos. 
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Contador Paulo Ricardo Pinto Alaniz
Vice-presidente Técnico do Conselho 
Regional de Contabilidade do RS

A pós as medidas adotadas para enfrentar a 

crise financeira que atingiu os principais 

mercados mundiais, alguns aspectos foram 

considerados na análise sobre os seus efeitos, 

dentre os quais se destaca o fato de que o tema da 

sustentabilidade, que foi amplamente debatido no 

último congresso (em 2010, na Malásia), foi 

substituído pelo da “transparência”.

Na expectativa do que poderá ocorrer nos pró-

ximos anos, é possível fazer algumas indagações, 

tendo em vista que um período de 20 anos é um 

longo e um curto intervalo de tempo, por mais 

paradoxal que isso possa ser.

Em 1990, Nelson Mandela foi libertado e 

representou o símbolo da liberdade na África do 

Sul. Margareth Thatcher concluiu suas reformas, 

com ênfase nas privatizações no Reino Unido. Tim 

Bernes-Lee publicou a proposta da versão 3.0 do 

Windows, e o mundo tinha 5,3 bilhões de pessoas.

Em 2010, o mundo tinha 6,8 bilhões de pessoas 

e, em 2050, poderemos ser 9 bilhões, o que nos 

traz algumas reflexões sobre o mundo atual. Sem 

a pretensão de esgotar o assunto, foram estabele-

cidos cinco pontos básicos de reflexão, sendo: 

1 – Distribuição do poder global

O primeiro bloco de países reunidos para traçar 

os destinos mundiais foi composto pelos cinco 

países mais industrializados do mundo na época, 

que incluía França, Alemanha, Japão, Reino Unido 

e Estados Unidos. Esse grupo foi ampliado para o 

COMPARANDO O ATUAL 
MOMENTO DA PROFISSÃO 
CONTÁBIL DISCUTIDO NO 
CONGRESSO MUNDIAL DE 
CONTABILIDADE, REALIZADO 
EM ROMA, EM NOVEMBRO 
DE 2014, COM ALGUMAS 
REFLEXÕES SUGERIDAS NO 
CONGRESSO DE 2010 
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G11 – com a inclusão da Bélgica, Canadá, Itália, 

Holanda, Suíça e Suécia.

A partir de 2009, após crise financeira, admitiu-

se que esse grupo deveria ser ampliado para a 

formação do G20, que incluía os países em 

desenvolvimento, conhecidos como os BRICs – 

Brasil, Rússia, Índia e China. Essa nova composição 

de interesses é que deveria estabelecer as 

diretrizes mundiais no desenvolvimento econô-

mico, o que não deixava de ser um grande desafio, 

uma vez que o grupo teria que compartilhar cul-

turas diferenciadas com interesses comuns e uma 

nova agenda a ser definida.

Comparando o que ocorreu nesses quatro 

anos e projetando o que está por vir, o que po-

demos avaliar é que o domínio mantém-se no 

grupo liderado por França e Alemanha (Eurozona), 

Reino Unido e Estados Unidos. Em que pese a 

importância da China no comércio mundial, sua 

influência em relação aos temas "sustentabilidade" 

e "transparência" ainda tem uma contribuição 

pouco relevante.

2- Recursos necessários

Nos últimos anos, o petróleo foi a commodity 

mais importante. O que se pode presumir é que 

alimentos, minerais preciosos e, principalmente, 

água serão os recursos mais desejados e escassos. 

Estabelecer premissas de uso sustentável desses 

recursos é uma das tarefas do G20.

Água e energia (petróleo) continuam sendo os 

recursos mais escassos e, em alguns lugares, são as 

motivações para disputas armadas. Na linha da 

disputa por uma participação mais efetiva nos 

mercados mundiais, pouco mudou. As economias 

mais desenvolvidas continuam exercendo suas 

lideranças na economia global.

3- Mercado de capitais no futuro

A globalização será diferenciada por regiões. 

Facilidade na movimentação de capitais globais e 

adoção de práticas padronizadas para possibilitar a 

comunicação e o entendimento dos relatórios 

financeiros que buscam demonstrar a criação de 

valores em um mundo sem fronteiras. 

Com as inovações ocorridas, principalmente 

em função do desenvolvimento de novas tecnolo-

gias e o seu uso nos negócios, destaca-se o 

movimento para criar alternativas de novos 

mercados globais para empresas de pequenos e 

médios portes (SME's – Small Medium Entities). 

Várias jurisdições estão em busca de alternativas de 

mercados financeiros para atender a este segmento 

de empresas. Essas opções podem ser desde a 

criação de Fundos de Investimentos de capitais até 

Bolsas de Valores para essas empresas. O fato é que 

essas empresas passaram a ser vistas como uma 

alternativa relevante para o desenvolvimento 

econômico, contribuindo para a formação dos 

negócios e geração de empregos.

4- Ecossistema corporativo

Pequenas e médias empresas serão multinacio-

nais do futuro, especialistas em resolver problemas 

locais e conectadas com o mundo global. A 

“ A partir de 2009, após crise 
financeira, admitiu-se que esse 
grupo deveria ser ampliado para 
a formação do G20, que incluía 
os países em desenvolvimento, 
conhecidos como os BRICs – 
Brasil, Rússia, Índia e China.”
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responsabilidade pelo uso dos recursos escassos 

do ecossistema é global, e a continuidade de sua 

destruição em favor do desenvolvimento econô-

mico local será uma atitude condenada por todos. 

Estabelecer limites para o uso dos recursos 

planetários é um grande desafio que, certamente, 

estará na agenda do G20. 

Provavelmente, o efeito mais significativo na 

comparação da visão que poderíamos ter em 2010 

e o que ocorreu até 2014, e projetando o que vem 

pela frente, refere-se ao surgimento de novos 

negócios com o uso de recursos da tecnologia da 

informação. Produzir informação financeira para 

influenciar a tomada de decisões dos presidentes 

em relação a novos negócios precisa de profissio-

nais especialistas. Os executivos que lideram as 

grandes corporações estão focados e suportados 

por estratégias corporativas globais e têm a res-

ponsabilidade de construir modelos de negócios 

que se perpetuem diante das mudanças tecnológi-

cas, não só para sobrevivência das empresas, mas 

também para manutenção das pessoas. A retenção 

de talentos como forma de manter a liderança das 

empresas constitui-se no desafio atual, frente às 

novas complexidades.

5- Governança e governos

Ênfase em facilitar a privatização de funções 

(indústrias/serviços) e atuar no policiamento do 

sistema. Os governos devem cada vez mais se 

afastar das atividades de indústria e de serviços, em 

que o mercado privado deve desenvolver as solu-

ções. De outra parte, a atividade de fiscalização, 

monitoramento e aplicação de sanções deve ser 

executada pelos governos.

A busca de meios coerentes para sustentar 

todas as nações por regiões (grupos) e, também 

diante da economia global, será o grande desafio. 

Os controles de governança, de compliance e de 

assurance são críticos para a globalização dos 

negócios. Novos sistemas e novos princípios bases 

para regulação deverão ser incrementados. 

O tema central do congresso de 2014 foi a 

discussão sobre transparência. Como consequência 

da crise financeira mundial, ocorreu o aumento da 

supervisão dos reguladores dos mercados financei-

ros. Esse aspecto representa uma resposta para as 

motivações da crise anterior e demonstra a vontade 

dos investidores em ter informações relevantes 

para tomar suas decisões. Formação de comitês de 

auditoria, mudanças no relatório do auditor, para 

incluir informações que antes eram discutidas entre 

auditores e membros da governança das empresas, 

estão na pauta para serem compartilhadas com os 

demais stakeholders. No âmbito dos governos, as 

novas Normas de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público têm como objetivo melhorar a transpa-

rência e possibilitar a comparabilidade, gerando 

melhor conhecimento para os investidores e a 

sociedade em geral. No mesmo sentido, tem havido 

pressão da sociedade para desenvolver os portais da 

transparência, nos quais devem ser divulgadas 

muitas informações que anteriormente estavam 

apenas no ambiente interno dos governos.

 

“ A retenção de talentos como forma 
de manter a liderança das empresas 
constitui-se no desafio atual, diante 
das novas complexidades.”
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A

Contador Zulmir Breda
Vice-presidente de Desenvolvimento 
Profissional e Institucional do Conselho 
Federal de Contabilidade.

 EDUCAÇÃO CONTINUADA 
TEM OBRIGATORIEDADE 
ESTENDIDA

partir da aprovação da NBC PG 12, que 

objetiva regulamentar o Programa de 

Educação Profissional Continuada, os contadores 

que exercem atividades de auditoria independente 

como sócios, responsáveis técnicos ou em cargo 

de direção ou gerência técnica de firmas de audi-

toria, que não estavam abrangidos pela norma 

anterior, a NBC PA 12 (R1), assim como os 

responsáveis técnicos pelas demonstrações contá-

beis ou que exerçam funções de chefia na área 

contábil das empresas sujeitas à contratação de 

auditoria independente pela CVM, BCB, SUSEP 

ou consideradas de grande porte nos termos da 

Lei nº 11.638/07, passam a integrar a gama de 

profissionais obrigados a educação profissional 

continuada (EPC). A intenção do Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) é aumentar a 

abrangência da EPC até abarcar todos os 

segmentos da Contabilidade. O vice-presidente de 

Desenvolvimento Profissional e Institucional do 

CFC, contador Zulmir Breda, explicou os obje-

tivos da medida e as consequências do não 

cumprimento.

 

Revista CRCRS (R.C): A partir de quando a 

NBC PG 12 passa a valer para o novo grupo 

de profissionais que foi agregado à norma?

Zulmir Breda (Z.B): A NBC PG 12 está em vigor 

desde 1º de janeiro deste ano e resultou da atuali-

zação da norma vigente até 31 de dezembro 

passado, a NBC PA 12 (R1). Entretanto, deverá ser 

aplicada somente a partir de 2016 pela gama de 

auditores independentes que exercem 
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atividades de auditoria como sócios, responsáveis 

técnicos ou em cargo de direção ou gerência 

técnica de firmas de auditoria, que não estavam 

abrangidos pela norma anterior, bem como pelos 

profissionais que sejam responsáveis técnicos 

pelas demonstrações contábeis, ou que exerçam 

funções de gerência/chefia na área contábil das 

empresas sujeitas à contratação de auditoria 

independente pela CVM, BCB e SUSEP ou consi-

deradas de grande porte nos termos da Lei nº 

11.638/07.  

  

R.C: Quais as consequências para o auditor 

independente que não cumprir a exigência 

de alcançar, no mínimo, os 40 pontos de 

Educação Profissional Continuada por ano-

calendário? 

Z.B: Os auditores independentes que não 

comprovarem a pontuação mínima estabelecida 

serão excluídos do CNAI – Cadastro Nacional 

dos Auditores Independentes – e ficam, ainda, 

sujeitos à penalidade administrativa por descum-

primento do Programa de Educação Profissional 

Continuada. 

Os CRCs, por sua vez, devem, até 30 de abril, 

disponibilizar a certidão aos auditores indepen-

dentes que cumpriram os 40 pontos exigidos. 

Aqueles que por motivos comprovados não 

puderam exercer a profissão por período superior 

a 60 dias, devem cumprir a norma proporcional-

mente ao tempo trabalhado. Nesse caso, se 

encontram licença-maternidade, enfermidades, 

acidentes de trabalho e outras situações expostas 

à análise da Comissão de Educação Profissional 

Continuada.

 

R.C: A educação profissional continuada 

pode ser considerada como fator determi-

nante para a valorização da profissão? É 

exclusividade dos profissionais que atuam na 

área contábil, por enquanto os auditores 

independentes?

Z.B: A educação profissional continuada é uma 

exigência de mercado. O profissional que não se 

atualiza constantemente não tem condições de 

manter um nível satisfatório  de qualidade dos 

seus serviços. O Brasil, nesse sentido, segue a 

orientação global dos organismos profissionais que 

recomendam a implementação de programas de 

educação continuada como forma de manter, atua-

lizar e expandir os conhecimentos e competências 

técnicas e profissionais, as habilidades multidiscipli-

nares e a elevação do comportamento social, 

moral e ético dos profissionais da Contabilidade, 

“ Os auditores independentes que 
não comprovarem a pontuação 
mínima estabelecida serão excluídos 
do CNAI – Cadastro Nacional dos 
Auditores Independentes - e ficam, 
ainda, sujeitos à penalidade 
administrativa por descumprimento 
do Programa de Educação 
Profissional Continuada.”
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como características indispensáveis à qualidade 

dos serviços prestados e ao pleno atendimento 

das normas que regem o exercício da profissão 

contábil. O programa iniciou há mais de uma 

década e era dirigido apenas aos auditores inde-

pendentes que atuam no mercado regulado pela 

CVM, BCB e SUSEP. Agora, com a NBC PG 12, 

estamos ampliando esse universo, passando a 

exigir o cumprimento do programa por todos os 

auditores independentes, bem como pelos 

preparadores das demonstrações contábeis, 

conforme mencionado anteriormente.

R.C: Para 2015, o CFC pretende dar maior 

abrangência à obrigatoriedade da educação 

continuada? Será gradativa? De que forma 

será a operacionalidade?

 Z.B: Neste ano de 2015, pretendemos dar 

ampla divulgação à nova norma, especialmente 

para o público alvo que passou a ser obrigado ao 

seu cumprimento. Neste mesmo exercício, esta-

remos discutindo a ampliação do escopo da 

norma para outros segmentos da nossa profissão, 

o que deve ocorrer futuramente. Temos, 

também, que fomentar a oferta de novos cursos 

e eventos por parte das capacitadoras creden-

ciadas no PEPC, posto que, certamente, haverá 

um aumento na demanda, por parte dos novos 

profissionais que estão ingressando na norma 

recentemente aprovada. Paralelamente, estamos 

aprimorando os sistemas informatizados que 

operacionalizam o controle do programa, com o 

objetivo de que todas as operações de lançamento 

de pontos e entrega de relatórios possam ser 

feitas pela internet.

R.C: Considerações finais 

Z.B: O Conselho Federal de Contabilidade e os 

Conselhos Regionais estão engajados no propósito 

de fortalecer e expandir o Programa de Educação 

Profissional Continuada. Porém, acima de tudo, 

precisamos cuidar para que esse programa 

mantenha elevado nível de credibilidade perante o 

mercado, os órgãos reguladores e a própria classe. 

Nesse sentido, também, a fiscalização será intensi-

ficada sobre os cursos e eventos, para garantir que 

sejam realizados nas mesmas condições em que 

foram aprovados, quando do credenciamento.

Temos a convicção que o PEPC é um programa 

que resultará na valorização da profissão e deve 

assim ser visto pelos profissionais da Contabilidade. 

Por essa razão, mesmo aqueles profissionais que 

não estão obrigados ao seu cumprimento podem 

participar, frequentando os eventos promovidos 

pelos Conselhos e demais entidades da profissão.

“ O programa iniciou há mais de uma 
década e era dirigido apenas aos 
auditores independentes que atuam 
no mercado regulado pela CVM, 
BCB e SUSEP.”
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Contador Pedro Gabril Kenne da Silva
Vice-presidente de Relações Institucionais do 
Conselho Regional de Contabilidade do RS.

s profissionais da contabilidade têm um papel 

singular no sistema sociopolítico em que 

vivemos, por se constituírem na interface entre os 

setores geradores de tributos e o governo, pas-

sando, por sua rotina de trabalho, o elemento 

material da chamada carga tributária, ou seja, o 

cálculo e registro dos impostos, taxas e contribui-

ções que sustentam a Administração Pública. Com 

frequência, participa-se de discussões acerca da 

alta carga tributária e do pequeno retorno que 

o Governo oferece para os recursos que arrecada, 

e conclui-se, facilmente, que a causa está na 

deficiência da qualidade da gestão pública brasi-

leira, em especial na deficiência dos controles 

sobre a gestão. Desta constatação, impõe-se a 

pergunta: como mudar esse quadro?

A resposta deve começar com uma reflexão 

sobre a possibilidade de os cidadãos brasileiros 

influírem nas políticas públicas e no combate às 

impropriedades e irregularidades praticadas por 

seus agentes. A essa questão, a conclusão é catego-

ricamente positiva. Estão presentes no Brasil os 

requisitos indispensáveis para o exercício pleno da 

cidadania no controle social da administração 

pública, quais sejam: regime democrático (direitos 

políticos, sociais e civis, instituições fortes, liberdade 

de expressão, entre outros); normas reguladoras da 

obrigação do governo a prestar contas e do direito à 

informação (Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei do 

Acesso à Informação); e acessibilidade às informa-

ções, uma vez que as normas exigem a publicação 

dos atos e fatos de gestão via internet, em tempo 

real.

Assim, se estão presentes as condições necessá-

rias e suficientes para o exercício do controle 

social, o que estaria faltando é apenas a iniciativa 

das lideranças sociais para organizarem as ações.

O

A CARGA TRIBUTÁRIA 
E A QUALIDADE DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS
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Pois já não falta mais esse requisito. Surgem em 

todo o Brasil movimentos e organizações com 

objetivos bem definidos, no sentido de acompa-

nhar a Administração Pública e coibir abusos e 

malversações de recursos. Dentre essas iniciativas, 

destaca-se o Observatório Social do Brasil (OSB) e 

sua rede de Observatórios Sociais, de cuja criação, 

em 2008, a Classe Contábil brasileira foi protago-

nista, representada pelo Conselho Federal de 

Contabilidade.

Por meio do Programa de Voluntariado da 

Classe Contábil – PVCC, o Sistema CFC/CRCs 

firmou parceria com o OSB, objetivando incentivar 

os profissionais em todo o território nacional a 

participarem ativamente no processo de criação 

e operação de Observatórios Sociais.

Os Observatórios Sociais (OSs) são organiza-

ções instituídas e mantidas pela sociedade civil, 

tendo por finalidade promover a conscientização 

da sociedade para a cidadania fiscal e propor aos 

governos locais a adequada e transparente gestão 

dos recursos públicos. Atualmente, há OSs em 

mais de 95 municípios brasileiros em quinze 

Estados.

Diferentemente de outras iniciativas de 

controles sociais, que atuam denunciando erros e 

fraudes já ocorridas, os OSs agem de forma pre-

ventiva, no fluxo dos processos, antes que os 

recursos sejam gastos. Acompanham os principais 

processos de contratações de materiais, bens e 

serviços, desde o lançamento do edital de licitação 

até a entrega dos produtos ou a prestação dos 

serviços, e quando detectada alguma incorreção, 

superfaturamento ou indício de fraude, a Adminis-

tração é notificada para corrigir o problema antes 

que produza seus efeitos.  Esse é um trabalho 

inovador, pois, quando se fala em controle social da 

gestão pública em nosso país, associamos o tema às 

frentes, movimentos e grupos de interesses que 

lutam por demandas sociais setorizadas, denun-

ciando fatos consumados de difícil ou impossível 

correção.

O primeiro Observatório Social iniciou suas 

ações no ano de 2006, quando organizações da 

sociedade civil do município de Maringá (PR) resol-

veram deixar de reclamar da alta carga tributária e 

da corrupção para cuidar da qualidade da aplicação 

dos recursos públicos. Nesse contexto, foi criada 

uma ferramenta de controle social sobre os gastos 

públicos chamada de Observatório Social de 

Maringá (OSM). Pela atuação do OSM no acompa-

nhamento das licitações e dos principais contratos 

públicos, Maringá economizou, somente no ano 

de 2007, mais de R$ 9 milhões. Tal resultado 

passou a motivar entidades civis de outros municí-

pios a adotarem a metodologia de trabalho 

dos OSs.

Por meio do Programa de 
Voluntariado da Classe Contábil – 
PVCC, o Sistema CFC/CRCs, 
firmou parceria com o OSB, 
objetivando incentivar os 
profissionais em todo o território 
nacional a participarem ativamente 
no processo de criação e operação 
de Observatórios Sociais.”
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Com a expansão do número de cidades que 

criaram seus OSs, com a experiência e a metodo-

logia de Maringá, em meados do ano de 2008 

criou-se uma organização de âmbito nacional, 

chamada Observatório Social do Brasil, para 

coordenar a rede de OSs já existentes e estimular 

outros municípios e dar suporte na criação de seus 

próprios observatórios sociais. A partir da 

experiência de Maringá, o OSB criou um modelo 

padrão de OS e passou a fomentar, por meio de 

parcerias nacionais, estaduais e municipais, a 

sociedade organizada de cada município a 

implantar e manter o seu próprio OS. Atualmente, 

há Observatórios Sociais em mais de 90 cidades, 

em 15 Estados brasileiros, sendo seis no Rio 

Grande do Sul, nos municípios de Cruz Alta, Ere-

chim, Lajeado, Pelotas, Santa Maria e Porto Alegre.

O Observatório Social de Porto Alegre - OSPOA, 

o mais recente criado no Estado e terceiro 

Observatório de Capital instalado no Brasil, teve 

sua Assembleia Geral de fundação realizada no dia 

16 de dezembro de 2014, na sede do Conselho 

Regional de Contabilidade do RS. O evento lotou o 

auditório do CRCRS, ocasião em que estiveram 

presentes autoridades representantes dos mais 

importantes órgãos e entidades gaúchas, signatá-

rios de Termos de Cooperação com o OSPOA. 

Cabe destacar que nos OSs criados no Estado do 

Rio Grande do Sul, como na maioria dos existentes 

no País, a Classe Contábil tem papel fundamental. 

O OSPOA, por exemplo, tem como seu presi-

dente o presidente do SESCON-RS, seu principal 

mantenedor, e funciona em instalações cedidas 

pela empresa contábil PROCECONTA, além de 

contar com Contadores no Conselho Fiscal e 

Conselho Consultivo. Entre os voluntários, em fase 

de capacitação para a operação do OSPOA, pre-

dominam profissionais da Contabilidade, em 

comparação com outras profissões.

Finalizando, cabe instar aos profissionais para que 

despertem para a importância da participação e a 

grande colaboração que a Classe Contábil pode 

oferecer à sociedade, uma vez que conhece os 

caminhos dos tributos entregues aos governos e 

tem qualificação técnica para atuar em ações de 

controle do seu adequado emprego. São incalculá-

veis os benefícios que algumas horas mensais de 

voluntariado, no acompanhamento da gestão 

pública, podem gerar em termos de melhoria das 

condições sociais em nossos municípios, o que trará 

benefícios diretos a toda a comunidade.

Informações completas sobre como se criam, 

como funcionam, onde estão os OSs pelo Brasil e 

respectivos contatos para participar podem ser 

obtidas no site www.observatoriosocialdobrasil.org.br, 

ou pelo e-mail vpri@crcrs.org.br.

 

“Atualmente há Observatórios 
Sociais em mais de 90 municípios, 
em 15 Estados Brasileiros, sendo 
seis no Rio Grande do Sul, nos 
municípios de Cruz Alta, Erechim, 
Lajeado, Pelotas, Santa Maria e 
Porto Alegre.”
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O CRCRS, representado pelo vice-presi-

dente de Relações Institucionais, contador Pedro 

Gabril Kenne da Silva, esteve presente na sole-

nidade de posse de transmissão do cargo de 

governador do estado do RS a José Ivo Sartori, 

vencedor do pleito ocorrido em outubro do 

ano passado. Na cerimônia, realizada no dia 1º 

de janeiro, também foram empossados os secre-

tários de Estado e o contador e auditor geral do 

Estado, Álvaro Fakredin.

Quase um mês após a posse, em 22 de ja-

neiro, o contador Antônio Palácios, presidente do 

CRCRS, acompanhado dos presidentes do 

Sescon-RS, Diogo Chamun; da Federacon, Sérgio 

Rossetto; e de alguns representantes dos 

sindicatos de contadores e técnicos em contabili-

dade, foram recebidos pelo governador do Estado 

José Ivo Sartori, no Palácio Piratini. Descontraído 

e bem receptivo, o governador expôs de forma 

sucinta o panorama econômico do Rio Grande do 

Sul e aceitou a colaboração dos profissionais da 

Contabilidade, que se colocaram à disposição para 

desenvolver ações que possam contribuir na 

definição de políticas que objetivem viabilizar a 

execução de projetos do governo na área 

contábil.

Sartori afirmou que pretende trabalhar muito 

com parcerias público-privadas e que ainda está 

em processo de levantamento de dados nos di-

versos setores da área pública.

Palácios aproveitou a ocasião para convidá-lo a 

participar da XV Convenção de Contabilidade do 

Rio Grande do Sul, que se realizará de 26 a 28 de 

agosto em Bento Gonçalves.

Profissionais da Contabilidade são convidados a 
colaborarem com o governo do Estado 

Além dos presidentes do CRCRS, Sescon-RS e Federacon, também 
participaram da visita ao governador José Ivo Sartori representantes 
de sindicatos de contadores e técnicos em contabilidade do Estado.
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Declaração negativa do COAF em discussão

Em 23 de fevereiro, um número expressivo de 

profissionais da Contabilidade participou do fórum 

de debate, realizado no auditório do CRCRS, com 

o objetivo de esclarecer aspectos referentes à 

entrega da declaração negativa ao Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras (Coaf), uma 

vez que o tema tem gerado muita divergência e 

polêmica. Estão obrigados a efetuarem a decla-

ração os profissionais que atuam na área contábil e 

organizações contábeis que realizaram, mesmo 

que eventualmente, serviços de assessoria, 

consultoria, contadoria, auditoria, aconselha-

mento ou assistência. Na declaração negativa, os 

profissionais da Contabilidade que atuam nos 

segmentos citados devem informar a não 

ocorrência de transações ou operações passíveis 

de serem comunicadas ao Coaf.

Foram convidados para debaterem o tema 

Diogo Chamun, presidente do Sescon/RS; Enory 

Spinelli, contador, ex-vice-presidente do CFC e pre-

sidente do CRCRS de 2002 a 2005; Luiz Fernando de 

Nóbrega, vice-presidente de Fiscalização do CFC; 

Moacir Carbonera, vice-presidente da Região Sul da 

Fenacon; e Glicério Bergesch, 1º vice-presidente 

Administrativo da Federacon. A mediação ficou por 

conta do vice-presidente de Fiscalização do CRCRS, 

Mário Karczeski.
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Em sua nona edição, o Mês da Solidariedade 

Contábil, realizado de 6 de novembro a 20 de 

dezembro de 2014, arrecadou mais de 11 tone-

ladas de alimentos não perecíveis, 380 brinquedos 

e 3.600 peças de roupas. A campanha, promovida 

pelo CRCRS, por meio da Comissão de Estudos de 

Responsabilidade Social, abrangeu todo o estado 

do Rio Grande do Sul. As doações foram destinadas 

a entidades sociais que atuam no apoio a crianças, 

adolescentes e idosos em situação de vulnera-

bilidade social, cumprindo, assim, o objetivo de 

desenvolver ações que tragam melhorias na 

qualidade de vida da população.

O Mês da Solidariedade Contábil também visa 

incentivar as pessoas jurídicas, tributadas pelo 

lucro real, e as pessoas físicas, que declaram 

imposto de renda pelo modelo completo, a dire-

cionarem parte do imposto devido a entidades 

cadastradas nos Fundos Municipais dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e ao Fundo do Idoso. Os 

profissionais da Contabilidade têm a oportunidade 

de continuarem colaborando com a sociedade, ca-

dastrando-se em um ou mais projetos que integram 

o Programa de Voluntariado da Classe Contábil. 

Acesse www.crcrs.org.br/pvcc e inscreva-se.

A Delegacia Regional do CRCRS de Panambi entregou 45 quilos de 
alimentos não perecíveis ao Centro de Referência e Assistência 
Social (CRAS) do município de Condor. A doação foi feita pelo 
delegado regional de Panambi, Getson Dhein.

As 66 crianças e jovens que fazem parte dos projetos 
PETI e PROJOVEM do Serviço de Convivência de Vínculos 
do município de Sobradinho, na região Centro-Serra do 
Estado, foram beneciados pelo Mês da Solidariedade 
Contábil com a doação de alimentos e brinquedos. A 
entrega dos donativos foi realizada pelo delegado regional 
do CRCRS em Sobradinho, Loreno Herath.

A ONG SOS – Casas de Acolhida também foi contemplada com 
parte dos brinquedos arrecadados. A instituição atende 47 
crianças e adolescentes nas cidades de Canoas e Porto Alegre.

O Lar da Criança e do Adolescente Menino Jesus, de Porto 
Alegre, também foi agraciado com brinquedos 
arrecadados durante o Mês da Solidariedade Contábil.

O CRCRS entregou 18 sacos de roupas e sapatos à 
Associação Educacional e Benecente Emanuel, que 
atende 600 pessoas de Porto Alegre.

Mês da Solidariedade Contábil
Há nove anos contribuindo para uma sociedade melhor

N
O

TÍ
CI

A
S

20



Cerca de 100 meninos e meninas de 0 a 12 anos, do 
Quilombo do Areal da Baronesa, no bairro Menino Deus, 
em Porto Alegre, receberam parte dos brinquedos doados 
na campanha. Eles são atendidos pela Associação 
Comunitária Quilombo do Areal, onde realizam diversas 
atividades como aulas de capoeira e de reforço escolar. A 
instituição também conta com a Escola de Samba Mirim 
Areal do Futuro.

Os prossionais da Contabilidade de Alegrete e região 
recolheram fraldas geriátricas para doação ao Asilo Sonho 
Real, que abriga 53 idosos. Foram 443 unidades 
arrecadadas em um trabalho organizado pela Delegacia 
Regional do CRCRS em Alegrete com apoio das entidades 
contábeis locais.

O contribuinte tem até 30 de abril para efetuar 

a dedução do Imposto de Renda e destinar parte 

do valor aos Fundos dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (Funcriança), ou seja, durante o 

período de preenchimento e entrega da decla-

ração de Imposto de Renda Pessoa Física, há a 

possibilidade dos contribuintes, que realizam a 

declaração pelo modelo completo, de direcio-

narem até 3% do imposto devido a entidades 

assistenciais vinculadas ao Funcriança. O repasse 

deve ser efetuado diretamente por meio do pro-

grama gerador da declaração do IRPF, no qual 

constam as entidades cadastradas para receber as 

doações. Nesse sentido, os profissionais da Con-

tabilidade podem sensibilizar e orientar seus 

clientes sobre a importância da doação. Outras 

informações estão disponíveis em www.crcrs.org.br - 

banner Funcriança.

Doações podem ser realizadas até a entrega da declaração do IRPF
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Porto Alegre é a quarta capital a implantar o 

Observatório Social, que é um espaço no qual 

representantes voluntários, apartidários, da socie-

dade civil organizada, destinam parte do seu 

tempo a acompanhar, analisar e dar suporte à admi-

nistração pública municipal, especialmente no 

que se refere a processos licitatórios. O objetivo é 

contribuir para a melhoria do gasto e um profícuo 

aproveitamento da verba pública. A cerimônia de 

fundação do Observatório Social de Porto Alegre 

(OSPOA) ocorreu em 16 de dezembro, na sede do 

Conselho Regional de Contabilidade do RS. 

O presidente do CRCRS, 
Antônio Palácios, 
salientou que o momento 
é oportuno para ações 
desta natureza, e 
lembrou que a sociedade 
organizada pode e deve 
participar da vida 
política, anal é interesse 
de todos que os gastos 
públicos sejam bem 
aplicados.

Carlos Siegle de Souza, 
secretário municipal de 
Governança Local, que na 
oportunidade representou o 
prefeito de Porto Alegre, José 
Fortunatti, armou que a 
administração municipal 
estará apoiando a iniciativa e 
que a transparência nas ações 
é fundamental em toda a 
gestão.

Pedro Gabril Kenne da 
Silva, coordenador da 
comissão de constituição 
do Observatório Social de 
Porto Alegre, procedeu a 
leitura do estatuto.

O contador Diogo 
Chamun falou, já 
como presidente 
eleito, da honra e 
responsabilidade de 
conduzir o 
Observatório Social 
de Porto Alegre.

 Criado o Observatório Social de Porto Alegre
 Instrumento de acompanhamento e controle da administração pública

N
O

TÍ
CI

A
S

22



Com o auditório lotado, o coordenador da comissão 

de constituição do Observatório Social de Porto Alegre 

(OSPOA), Pedro Gabril Kenne da Silva, submeteu à 

apreciação dos presentes as sugestões de nomes para 

integrarem o Conselho de Administração e o Conselho 

Fiscal, que foram aprovados por unanimidade, constitu-

indo-se, assim, o OSPOA.

Em 2005, no município de Maringá (PR), 

representantes de entidades, liderados pela 

Associação Comercial, indignados com a alta 

carga tributária e insatisfeitos com a adminis-

tração, decidiram acompanhar de perto a 

destinação dos recursos públicos. Fundaram, 

então, o Observatório Social de Maringá, que 

passou a analisar as licitações e os principais 

contratos públicos. Em razão da difusão e da 

importância adquirida, criou-se o Obser-

vatório Social do Brasil, que determina uma 

metodologia padronizada para atuação dos 

observatórios, promovendo a capacitação e 

oferecendo suporte técnico aos demais 

Observatórios Sociais, além de estabelecer 

as parcerias estaduais e nacionais para o 

melhor desempenho das ações locais. Já 

existem Observatórios Sociais em 15 estados 

brasi leiros, contemplando mais de 95 

cidades. As outras capitais que possuem 

Observatório Social são: Florianópolis, 

Curitiba e Goiânia.

Origem dos Observatórios Sociais 

Diogo Chamun (presidente)

Paulo Kruse (vice-presidente 
para Assuntos de Gestão)

Marice Fronchetti (vice-
presidente para Assuntos 
Institucionais e 
Sustentabilidade)

Dionísio da Silva (vice-
presidente para Assuntos de 
Controle Social e Metodologia)

Bruno Eizerik (vice-presidente 
para Assuntos de Voluntariado e 
Capacitação)

Maria Salete Mocelin (vice-
presidente para Assuntos de 
Cidadania Fiscal)

Sérgio Galbinski (vice-
presidente para Assuntos de 
Comunicação e Indicadores)

Titulares:

Raimundo de Ávila

João Carlos Brandt

José Carlos Mello

Suplentes:

Nildo da Silva

Tarso Heldt

Eduardo Sinigaglia

Conselho FiscalConselho de Administração: 
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Homenagem

Na sessão plenária realizada em 19 de dezembro, o técnico 

em contabilidade Júlio Cézar da Silva Ramos foi homenageado com 

o título de Delegado Honorário, em agradecimento ao relevante 

trabalho prestado à classe contábil, no exercício das funções de 

delegado regional de Sapucaia do Sul, ininterruptamente, desde 

22 de abril de 2006.

Curtas

Gramado receberá o Encontro Nacional da Mulher Contabilista em 2017

A cidade de Gramado foi escolhida para sediar o XI 

Encontro Nacional da Mulher Contabilista, em 2017. A eleição 

se deu em 3 de dezembro, durante a reunião de presidentes do 

Sistema CFC/CRCs, em Brasília. A décima edição do evento 

ocorrerá nos dias 12, 13 e 14 de agosto de 2015, no Centro de 

Convenções do Hotel Recanto das Cataratas, em Foz do Iguaçu 

(PR). Para mais detalhes, acesse www.encontromulher.com.br. 

Novo delegado regional do CRCRS é empossado

O contador Eduardo Fank Saldanha foi empossado delegado 

regional do CRCRS em Santiago, em 27 de fevereiro. Eduardo 

atua na área contábil desde 2007. É sócio de escritório de Conta-

bilidade e professor na URI - Campus Santiago.

Entre 26 e 28 de agosto, o CRCRS realiza o maior evento da 

classe contábil gaúcha, a Convenção de Contabilidade do Rio 

Grande do Sul. Em sua 15ª edição, a Convenção terá como lema 

“Contabilidade: O Poder da Informação em suas Mãos”. A pro-

gramação irá focar em temas relevantes, de interesse da 

sociedade, dos profissionais e organizações contábeis, ultrapas-

sando o escopo dos assuntos técnicos. As vagas já estão no 

segundo lote para profissionais e no quarto para estudantes. 

Inscreva-se agora mesmo em www.crcrs.org.br/convencao 

Em agosto tem a XV Convenção de Contabilidade
Não fique fora dessa, garanta já a sua vaga! 
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 Técnico em Contabilidade 
Marco Aurélio Bernardi 
Conselheiro do CRCRS

Por que Contabilidade?

Contabilidade é informação fidedigna e em 

tempo hábil para a avaliação e tomada de decisões 

pela administração de uma entidade. O profissional 

da Contabilidade, fornecedor de informações, deve 

assumir um papel relevante na prestação de dados 

sobre sua empresa ou entidade.

Como tudo começou?

Nasci na Terra da Longevidade – Veranópolis. 

Desde pequeno eu era bastante observador e ques-

tionador. Certa feita fui a uma farmácia comprar 

medicamentos para minha avó. Chegando à porta, 

que estava fechada, constava o letreiro: “Fechado 

para Balanço”. Voltei para casa e procurei saber o 

significado, recebendo a resposta adequada. De 

imediato comecei a levantar mil questões do que 

seria um “balanço” para uma entidade. Surgiu daí 

meu interesse pela Contabilidade.

Contabilidade hoje 

A Contabilidade hoje deve ser um instrumento 

inseparável de apoio à administração. Por essa 

razão, o profissional da Contabilidade tem um 

papel destacado nas organizações e deve exercê-

lo com toda a sua capacidade técnica. Com o suporte 

da tecnologia, deve produzir informações confiáveis 

sobre a própria empresa e também sobre os seus 

concorrentes no mercado, segundo um ilustre 

Mestre da Contabilidade.

Recado 

O profissional em Contabilidade deve estar 

sempre atualizado, tanto em relação à matéria 

contábil quanto no que diz respeito à legislação tri-

butária, pois essa é um “sócio pesado” e constante 

que acompanha as empresas. A empresa precisa de 

informações para o sustento e continuidade de suas 

atividades. Se essas não forem fornecidas pelo pro-

fissional da Contabilidade, com certeza a empresa as 

buscará em outras fontes. Diante das dificuldades na 

interpretação da complicada legislação tributária 

brasileira, quer seja no âmbito federal, estadual ou 

municipal, é importante que o profissional que atua 

na área contábil esteja sempre atualizado e em cons-

tante aprendizado. Assim, fica evidente o grande 

campo de atuação do profissional contábil perante as 

empresas ou entidades.

Conselheiros em Revista
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Por que Contabilidade?

Sempre gostei de planejar e gerir os negó-

cios baseado no fluxo financeiro. Na hora de 

fazer faculdade, não hesitei, escolhi Ciências 

Contábeis. 

Como tudo começou?

Minha trajetória rumo à Contabilidade teve 

início aos 20 anos, quando decidi morar em 

Esteio – sou natural de Garibaldi. Meu primeiro 

emprego foi como auxiliar de produção. Estu-

dava técnico em contabilidade, à noite, na escola 

La Salle, em Canoas, e foi nesse período que 

conheci uma amiga que me convidou para traba-

lhar na empresa na qual atuava, em Porto Alegre. 

Em seguida, prestei vestibular para Ciências Con-

tábeis na Faculdade Canoense. Fiz vários cursos, 

fui adquirindo conhecimento e passando por 

vários setores da empresa. Permaneci lá por 

nove anos, até que, em dezembro de 1991, pedi 

demissão e fui em busca da realização do meu 

sonho: montar o meu escritório de Contabilidade. 

Foi então que em dois de janeiro de 1992 iniciei as 

atividades no meu escritório individual. A luta era 

árdua. Na época, tinha o agravante que a Contabi-

lidade era uma área essencialmente masculina, 

mas nada foi empecilho. Logo o número de cli-

entes foi aumentando e eu conquistando cada vez 

mais a confiança em mim e no meu sucesso. Em 

outubro de 1998 decidi empreender em uma 

empresa contábil, que foi quando nasceu a Rinaldi 

Organização Contábil, em parceria com a minha 

irmã que era técnica em contabilidade e depois se 

formou em Direito.     

Contabilidade hoje

A Contabilidade é uma área abrangente e 

próspera, em evidenciação e valorizada nos 

últimos tempos. A tendência é crescer ainda mais, 

fato que depende muito de nós, profissionais 

contábeis.

Recado   

A mensagem que deixo para os profissionais, 

especialmente os que atuam na área contábil, é de 

que vale a pena lutar pelos nossos sonhos. O 

essencial é executar o trabalho com amor e 

dedicação, com honestidade e humildade, respei-

tando o espaço do colega. Igualmente importante 

é participar das atividades de classe. Sempre 

estive ligada a entidades da classe contábil, 

tanto no Sindicato como Conselho Regional 

de Contabilidade do RS, onde, hoje em dia, 

sou conselheira.

 Contadora 
Soeli Maria Rinaldi 

Conselheira do CRCRS

Conselheiros em Revista
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