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são de inteira responsabilidade de seus autores, que ao 

remetê-los para divulgação estão, automaticamente, 

permitindo a reprodução do conteúdo, em parte ou na sua 

íntegra, desde que citada a fonte.

Para artigos técnicos, os textos devem 

conter aproximadamente 8 mil 

caracteres. Já os artigos para a seção 

"Nos Bastidores" devem ter em torno de 

5 mil caracteres. 

Os arquivos devem vir em formato 

compatível com o Word.

Serão aceitos trabalhos já publicados 

em outros veículos, desde que 

informada essa situação no ato de seu 

encaminhamento ao CRCRS, sendo que 

a preferência sempre será dada aos 

artigos inéditos e/ou preparados 
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trabalhos apresentados em eventos, 
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ato do seu envio.
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Língua Portuguesa e revisados 
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escritos por prossionais em situação 

irregular perante o Conselho de 

Contabilidade.
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assada a tempestade que nos desalojou da 

nossa sede e abalou literalmente nossas 

estruturas, superados os primeiros e segundos 

transtornos, restabelecidos os serviços e o 

atendimento aos prossionais, concentramos os 

nossos esforços na procura de um local no qual 

pudéssemos nos instalar e onde houvesse 

condições de acolher os colaboradores, que, até 

então, estavam trabalhando divididos entre salas 

do Centro de Cultura, em condições precárias, e 

no Sescon-RS.

Três meses depois de buscar no mercado o 

espaço adequado, ajustado às nossas necessidades 

e às nossas condições, encontramos um prédio na 

Av. Praia de Belas, 1554, bairro Menino Deus, onde 

vamos nos instalar provisoriamente. Assim, já 

estamos em condições de prestar aos nossos 

prossionais o atendimento com a habitual 

qualidade que todos merecem. Infelizmente, por 

enquanto, as atividades que demandam um espaço 

maior, como palestras, cursos e seminários, 

continuarão sendo realizados no Sescon-RS ou em 

outros locais, mas os prossionais, como de praxe, 

serão informados com antecedência. A partir de 

agora, passamos a analisar técnica e nanceiramente 

a viabilidade de reconstrução de nossa sede. Nossa 

entidade jamais havia passado por uma situação 

como essa. Diante desse quadro, e cientes da 

responsabilidade de nossa decisão sobre o que e 

como fazer, temos convicção de que optamos pela 

melhor alternativa disponível.  Tomamos a decisão 

com base em laudos técnicos, pareceres jurídicos e 

farto material relativo às pesquisas realizadas desde 

o trágico acontecimento. Sabemos que haverá 

críticas, mas estas viriam de qualquer forma, mesmo 

que outra fosse a decisão. Entretanto, não nos 

preocupam, estamos acostumados a elas há muitos 

anos, e a classe contábil também. À medida em que 

evoluírem os estudos sobre nossa sede, infor-

maremos a classe.

ESPERANÇA SEMPRE!



É importante que o País 
compreenda a importância da 
aplicação da Contabilidade, com 
maior transparência dos atos 
praticados pelos agentes públicos, 
com qualidade nas informações e 
clareza nas demonstrações 
contábeis.”

É importante destacar que toda esta 

turbulência vivida pelo Conselho se deu em meio 

a uma das maiores crises econômicas e políticas já 

enfrentadas pelo nosso País. São inevitáveis os 

reexos em todo esse processo. O Conselho e a 

classe contábil, por óbvio, não podem car 

alheios a tudo que vem se passando. Vivemos um 

momento histórico, recheado de fatos que, por 

certo, não gostaríamos de estar vivendo, mas que 

serão estudados no futuro por nossos lhos e 

netos. Fatos que, em sua maioria, recomendam 

de forma muito negativa o País. Temos dito, 

repetidamente, que, embora a causa de tudo 

possa ser atribuída à vergonhosa corrupção que 

nos assolou, não podemos deixar de considerar 

que, se a Contabilidade fosse levada a sério, se 

as informações por ela geradas não fossem 

manipuladas e distorcidas em prol de interesses 

de aproveitadores, e fosse dada transparência 

total e absoluta dessas informações à sociedade, 

muito de tudo isso poderia ter sido evitado.

É importante que o País compreenda a 

importância da aplicação da Contabilidade, com 

maior transparência dos atos praticados pelos 

agentes públicos, com qualidade nas informações 

e clareza nas demonstrações contábeis. Assim, 

contribuindo de maneira efetiva para o resgate da 

credibilidade e incidindo diretamente na 

retomada do crescimento da nação, o trabalho do 

prossional da contabilidade se torna ainda mais 

reconhecido e valorizado pela sociedade.

Neste momento, o que todos nós, 

brasileiros, almejamos, e aqui me rero 

simplesmente ao fato de ser brasileiro, 

independentemente de partido político, credo, 

raça ou time de futebol, é a recuperação da nossa 

economia, a redução do desemprego, o aumento 

dos investimentos, enm, o restabelecimento da 

credibilidade e da conança no Brasil. Somos o 

Brasil! Queremos uma nação próspera e, nós, 

prossionais da contabilidade, trabalhamos para 

isso!

Espero que os futuros prossionais en-

contrem um cenário, no qual a Contabilidade seja 

mais valorizada, que não esbarre nas diculdades 

que a geração atual está encontrando para fazer 

com que seu trabalho seja reconhecido e que, 

acima de tudo, exista uma ética suplantando todos 

os problemas de corrupção.

Esperança sempre!

Contador Antônio Palácios
Presidente do CRCRS
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perícia objetiva o estudo do fato que suscita 

o litígio judicial, e a resposta do perito a esse 

litígio se dá através de um laudo ou parecer que visa 

fundamentar as suas conclusões. Esse prossional 

de nível universitário é demandado pela Justiça 

quando o magistrado necessita de uma posição 

técnica especializada para atender ao pedido de 

uma das partes envolvidas. Dentre várias 

especialidades, uma que está contemplada no 

universo da perícia é a apuração de haveres. 

Ela consiste em buscar no montante do 

patrimônio líquido da empresa o que cabe ao 

interessado em função de sua participação no 

capital de uma sociedade. E a tarefa de apurar os 

haveres dos sócios compete ao perito contábil, que 

deve proceder ao levantamento patrimonial  

baseando-se nos dados contábeis existentes e 

efetuando os ajustes das contas à efetiva realidade 

patrimonial na data base determinada para o laudo 

técnico de apuração de haveres. Cabe ressaltar que 

ao ocorrer a apuração de haveres em processos 

judiciais, o perito não vai xar um “preço” para a 

sociedade, mas buscar um valor justo a m de de-

monstrar, perante o magistrado, as características 

da empresa avaliada.

As principais causas que demandam a 

apuração dos haveres dos sócios são a dissolução 

de uma sociedade, a morte de um dos sócios, ou 

então, quando um deles se retira ou é expulso da 

sociedade. Logicamente, quando se torna 

necessário apurar os direitos de alguém dentro de 

uma massa patrimonial em decorrência de algum 

dos acontecimentos acima citados, tal situação pode 

levar à falta de acordo entre as partes. E esse fato 

gera inevitavelmente uma demanda judicial, sendo 

então necessário um trabalho pericial, a m de 

esclarecer as pendências patrimoniais reclamadas 

pelas partes.

Com relação às dissoluções de sociedade cabe 

esclarecer que existem dois tipos: dissolução total 

da sociedade e dissolução parcial da sociedade. A 

primeira ocorre quando os sócios podem dissolvê-la 

(descontinuidade) de comum acordo ou por meio 

de ação civil pública. Esta última situação ocorre 

quando o objeto social da sociedade não é permi-

tido por lei. Com relação à dissolução parcial, abaixo 

identicamos algumas modalidades: 

A
Marcelo Cristiano de Mello
Fiscal-Contador do CRCRS

A APURAÇÃO DE 
HAVERES E A PERÍCIA
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1- Retirada: independentemente do motivo, o 

sócio dissidente se retira unilateralmente da 

sociedade;

2 - Morte: falecendo um dos sócios e não 

ocorrendo o ingresso de herdeiros após a 

morte dele, estes podem propor a apuração de 

haveres;

3 - Exclusão do sócio: ocorrendo a deso-

bediência, por parte de um dos sócios, às 

obrigações denidas na legislação societária ou 

no contrato social; 

4 - Por previsão contratual: quando as causas 

dissolutórias estão previstas no instrumento 

contratual da sociedade (a cláusula contratual 

deve ter a concordância unânime dos sócios).

Baseado na dissolução da sociedade, o perito 

identica a modalidade de apuração de haveres que 

pode ser:

1- Estipulada em contrato social: aquela que 

possibilita aos sócios a forma de pagamento no 

futuro em caso de dissolução parcial da 

sociedade;

2 - Denida em sentença: não havendo 

concordância entre as partes e sendo o 

contrato social omisso acerca da apuração de 

haveres, será processada a ação de dissolução 

parcial. Assim, os haveres serão liquidados de 

acordo com o determinado no provimento 

jurisdicional;

3 - Convencionada pelas partes: havendo a  

possibilidade de os sócios convencionarem a 

forma pela qual se dará a apuração de haveres 

antes e após a causa que determina a dis-

solução parcial;

O artigo 1.031 do Código Civil determina que, 

no caso de a sociedade se resolver em relação a um 

sócio, o valor de sua quota será liquidado com base 

na situação patrimonial da empresa, à data da 

resolução, vericada em balanço especialmente 

levantado. E esse balanço especial de vericação de 

haveres, também conhecido como balanço de 

determinação, apura o valor da empresa da forma 

mais ampla possível, incluindo ativos tangíveis e 

intangíveis (incluso o goodwill). Nessa avaliação, o 

perito precisa identicar a veracidade dos controles 

nanceiros e patrimoniais da empresa, ajustando-os 

à efetiva realidade para chegar à apuração de 

haveres efetiva, uma vez que os valores apurados 

devem ser os de uma realidade que faça justiça tanto 

aos sócios remanescentes quanto ao sócio 

dissidente. Com relação a esse sócio discordante, é 

importante atentar para alguns itens, como por 

exemplo, o contrato social e suas alterações, a m 

de determinar a sua participação na sociedade e 

se ele recebeu ou concedeu empréstimos à 

sociedade e se esses valores foram corrigidos 

monetariamente.

No balanço de determinação o perito, 

obedecendo a ordens judiciais, procede aos ajustes 

técnicos extracontábeis, a m de que os elementos 

do patrimônio da empresa reitam os valores 

líquidos de realização na data do evento. Os itens 

avaliados podem ser classicados como monetários 

e não monetários. Como itens monetários, 

podemos considerar as contas contábeis que 

sofrem o impacto da variação geral de preços, 

ou seja, perdem valor quando expostas à 

inação. Esses itens estão representados por 

“ O Artigo 1.031 do Código Civil 
determina que o valor da quota 
do sócio, no caso da sociedade 
se resolver em relação a este, será 
liquidado com base na situação 
patrimonial da empresa, à data da 
resolução, veri�cada em balanço 
especialmente levantado.” 
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dinheiro ou por direitos a serem recebidos 

(disponibilidades como caixa, banco e aplicações 

líquidas), obrigações a serem liquidadas em dinheiro 

e as provisões.  As contas contábeis que repre-

sentam os itens não monetários não sofrem o 

impacto da variação geral de preços. São repre-

sentadas por ativos e passivos que não serão 

recebidos ou liquidados em dinheiro. Por exemplo, 

os estoques (avaliados a valor de mercado), as 

despesas antecipadas, os investimentos (parti-

cipações em controladas e coligadas), o imobilizado, 

as contingências ativas e passivas e o goodwill.

Podemos nos lembrar também de outras 

questões básicas que o perito busca conhecer neste 

tipo de trabalho conforme segue:

Ÿ os créditos e débitos em conta do sócio, 

devidamente atualizados;

Ÿ o valor de patrimônio líquido real;

Ÿ as expectativas de lucros da sociedade 

enquanto estiver em andamento;

Ÿ as expectativas de realização dos ativos 

quando a sociedade for liquidada;

Ÿ os pró-labores dos sócios;

Ÿ eventos subsequentes à data de apuração 

dos haveres, entre outros.

O perito pode encontrar diculdades no 

transcorrer do seu trabalho, e isso pode estar 

representado, por exemplo, na ausência de 

escrituração do livro diário por parte da empresa ou 

pela sonegação de informação por parte dos sócios 

remanescentes. Cabe destacar também que a 

perícia contábil se processa em situações carregadas 

de desconança, desavenças e discórdia, ou seja, em 

um ambiente de conito entre os interessados na 

decisão do magistrado e algumas limitações podem 

ser provocadas por esse conito. 

Esse tipo de ambiente, contudo, não deve ser 

empecilho para o perito nomeado pelo juízo 

informar ao magistrado por meio de seu 

laudo o que identicou durante seu trabalho 

re fe ren te  ao  pa t r imôn io  da  soc i edade .

O contador na função de perito deve atentar  

também para o item 15 da Resolução CFC nº 

1.244/09 que aprovou a NBC PP 01 – Perito 

Contábil. O referido determina que o prossional 

deve evitar qualquer interferência que o constranja 

durante seu trabalho e não deve admitir em 

hipótese alguma qualquer evento que comprometa 

sua independência. Ou seja, o perito deve 

apresentar, dentro de suas possibilidades, subsídios 

para que o magistrado possa manifestar com 

segurança a sua sentença.

É sabido que os interesses nanceiros e 

pessoais das partes envolvidas são de difícil 

conciliação. Contudo, faz-se necessária a busca do 

equilíbrio entre a indenização devida ao sócio 

dissidente e o mínimo de comprometimento dos 

recursos nanceiros que compõem a sociedade, 

pois é necessário que se preserve a empresa 

economicamente viável. Em contrapartida, é 

essencial também a justa remuneração desse sócio 

dissidente. Com todas essas questões postas à 

mesa, é preciso o auxílio de um prossional 

experimentado para opinar acerca do assunto e o 

perito tem se tornado cada vez mais o amparo 

técnico do magistrado em sua decisão.

“ O perito deve apresentar, 
dentro de suas 
possibilidades, subsídios 
para que o magistrado 
possa manifestar com 
segurança a sua sentença.” 
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E m decorrência da comunicação amplamente 

veiculada através da mídia em geral, a 

sociedade estabeleceu uma expectativa de que o 

resultado do trabalho do auditor tinha como 

principal foco a descoberta de fraudes ou situações 

envolvendo atos ilícitos e falcatruas em geral. Ainda 

hoje, é comum as manchetes informarem a 

necessidade de auditorias para buscar a descoberta 

de atos falhos na gestão e a identicação de 

culpados. Em alguns casos, o serviço de auditoria é 

confundido com a existência de um seguro contra 

fraudes.

Com a ocorrência de insucessos empresariais 

em companhias que sempre tiveram suas 

demonstrações contábeis auditadas, aumentou a 

pressão da sociedade em geral e de alguns usuários 

especícos sobre a efetividade do papel das 

auditorias e o alcance dos trabalhos desenvolvidos. 

Nesse sentido, aumentou a importância de 

comunicar com clareza e demonstrar qual o papel 

desenvolvido pelo auditor e como são apresen-

tadas as suas conclusões. 

Antes de apresentar as principais mudanças 

que estão propostas nas normas de auditoria que 

tratam sobre o relatório do auditor, faremos uma 

reexão sobre alguns aspectos relacionados.

Em relação à qualidade da auditoria, a 

discussão central está na adoção de ceticismo 

prossional, no uso de pessoal devidamente 

treinado e no entendimento do ambiente de 

negócios e suas complexidades e da sua diversidade. 

As rmas de auditoria investem para atingir uma 

equação equilibrada entre essas variáveis. O 

aumento da complexidade e das especializações 

requer investimentos constantes para manter as 

equipes, tarefa que nem sempre é de fácil 

execução, pois muitos dos prossionais iniciados 

na auditoria são valorizados pelo mercado e não 

permanecem nas rmas de auditoria. A velo-

cidade da movimentação desses prossionais no 

mercado atual, por vezes, pode impossibilitar o 

Paulo Ricardo Alaniz
Auditor independente e conselheiro do CRCRS

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
SOBRE MUDANÇAS NOS 
MODELOS DE RELATÓRIOS 
DE AUDITORIA 
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amadurecimento necessário, fazendo com que a 

senioridade daqueles que executam os trabalhos de 

auditoria seja menor do que a desejável. Assim, as 

implicações na qualidade dos trabalhos são cada vez 

mais dependentes de processos de revisão e 

monitoramento. As rmas de auditoria são 

revisadas internamente pelos seus sistemas de 

controle, além de ser submetidas a revisões dos 

reguladores e do sistema contábil, através das 

revisões de pares. Esses processos foram intro-

duzidos por meio de normas da prossão que 

estabelecem a necessidade cada vez maior da 

alocação de recursos por parte dos auditores.

Outro aspecto relacionado refere-se ao 

sistema de comunicação e relacionamento entre os 

auditores externos e os órgãos de governança das 

empresas, quer sejam comitês de auditoria, 

auditores internos ou conselhos scais. Essa 

comunicação requer a discussão de alguns temas 

que envolvem a responsabilidade da governança 

perante novas legislações, como a lei 12.846/13 e o 

decreto 8.420/15, que tratam do propósito da 

anticorrupção e do programa de integridade. É 

fundamental que mecanismos de controle interno 

sejam estabelecidos para atender aos reque-

rimentos legais, incluindo os programas de 

conformidade (compliance). A avaliação de riscos 

requer conhecimento especíco e muito julga-

mento prossional.

A proposta de um novo relatório do auditor 

representa uma mudança na forma de comunicação 

dos auditores com o público usuário, ou seja, com os 

stakeholders que podem ser representados tanto 

por investidores quanto por clientes, instituições 

nanceiras e outros relacionados com a empresa 

objeto da auditoria. Essa mudança está relacionada 

com uma comunicação mais detalhada sobre qual 

(quais) foi (foram) a (as) área (áreas) de atenção do 

auditor durante o planejamento e a execução do seu 

trabalho, isto é, os assuntos mais signicativos, 

incluindo as áreas de maior risco de distorção 

relevante nas demonstrações contábeis e as áreas 

de julgamento importante da administração, as 

quais incluem estimativas ou práticas contábeis 

críticas, inclusive eventos signicativos ocorridos no 

período da auditoria. A descrição dos fatos a ser 

incluída nos relatórios de auditoria deve informar 

por que o assunto foi considerado relevante, fazer 

referência às divulgações relacionadas, versar sobre 

como o assunto foi abordado na auditoria e 

descrever os aspectos mais signicativos da res-

posta aos riscos identicados, incluindo um resumo 

dos procedimentos de auditoria realizados e a 

indicação do resultado desses procedimentos ou 

quaisquer observações importantes.

Como exemplo dentre alguns assuntos que 

podem fazer parte dos relatórios dos auditores, 

podemos mencionar: recuperabilidade de ativos 

(impairment do ágio); reconhecimento de receitas; 

contabilização de pensões; deciências de controles 

e ambiente de tecnologia da informação; avaliação 

de estoques; ações e litígios; tributação e 

combinação de negócios. 

“ É fundamental que 
mecanismos de controle 
interno sejam estabelecidos 
para atender aos 
requerimentos legais, incluindo 
os programas de 
conformidade (                ). 
A avaliação de riscos requer 
conhecimento especí�co e 
muito julgamento pro�ssional.”

compliance
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Outro tópico que deverá ser objeto de 

comentário do auditor será a incerteza material 

relacionada com a continuidade operacional, que 

deverá compor uma seção especíca do relatório 

do auditor, em vez de um parágrafo de ênfase, como 

vem sendo adotado no modelo atual. 

Existem outros aspectos relacionados com a 

forma de apresentação dos relatórios, como por 

exemplo a apresentação da conclusão do auditor no 

início do relatório e não na parte nal, como é 

conhecido hoje. 

 Em resumo, talvez essa seja a alteração mais 

relevante na forma de comunicação do auditor, pois 

estabelece dois aspectos que representam uma 

quebra de paradigma em relação aos modelos 

anteriores. Acreditava-se que uma forma de 

comunicação única seria mais útil, por isso foram 

estabelecidos modelos-padrões de relatórios, os 

quais continham parágrafos previamente descritos e 

que deviam ser utilizados por todos os auditores. 

Daí o uso de uma comunicação uniforme e com uma 

linguagem técnica. Esse é o modelo que vem sendo 

utilizado e que tem sido alvo de crítica na medida em 

que a leitura ca concentrada apenas na existência 

ou não de ressalvas, bem como, para alguns 

analistas, quando existem ressalvas, isso provoca 

uma imagem negativa para a empresa auditada. O 

novo modelo estabelece que, assim como as 

empresas são diferentes, os relatórios dos auditores 

deverão ser apresentados de forma diferenciada. 

Portanto, a adoção de padrões não será mais 

recomendada. O segundo aspecto refere-se à 

inclusão de assuntos tratados no âmbito interno, 

com as áreas de governança das empresas, os quais 

deverão ser incluídos nos relatórios, resultando no 

aumento da transparência. 

 A adoção do novo modelo representa uma 

mudança efetiva na comunicação do auditor com o 

público usuário e está alinhada com as novas 

exigências de clareza e transparência. 

 Considerando que existem assuntos 

sensíveis, que fazem parte de uma auditoria, a 

proposta na nova norma de auditoria contém um 

enunciado que requer atenção e um grau elevado de 

julgamento para decisão sobre a forma mais 

adequada de atendimento. A proposta informa que, 

em circunstâncias extremamente raras, podem 

existir situações nas quais o auditor não seria 

obrigado a divulgar um assunto especicamente: 

“caso não permitido por lei ou regulamentação; ou 

em circunstâncias muito raras, em que as 

consequências adversas da divulgação pública de um 

assunto possam, em um grau razoável, exceder os 

benefícios do interesse público”. 

 A construção de um novo relatório nesse 

cenário certamente representa um grande desao 

para os prossionais da contabilidade que atuam na 

área de auditoria e vai exigir novos investimentos 

tanto das rmas de auditoria como das empresas 

que devem publicar esses relatórios em conjunto 

com as suas demonstrações contábeis. 

 É esperado que, com a aplicação dessa nova 

forma de comunicação, seja mais bem entendido o 

trabalho realizado pelo auditor, diminuindo 

expectativas equivocadas quanto aos objetivos e ao 

alcance de uma auditoria sobre demonstrações 

contábeis.

A adoção do novo modelo 
representa uma mudança 
efetiva na comunicação do 
auditor com o público 
usuário e está alinhada com 
as novas exigências de 
clareza e transparência.” 

“



A Lei nº 13.105/2015, que cria o novo 

Código de Processo Civil (CPC) trouxe 

diversas alterações no campo da perícia. Dentre 

elas, a implantação do Cadastro de Peritos pelos 

tribunais, levando o Conselho Federal de Conta-

bilidade a editar a Resolução 1.502/2016, que 

criou o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. 

A respeito dessas mudanças, a Revista do CRCRS 

conversou com o contador Adriel Ziesemer, 

conselheiro do CRCRS, com especialização em 

Perícia Contábil.

Revista CRCRS (R.C.): Por que foi criado o 

Cadastro Nacional de Peritos Contábeis?

Adriel Ziesemer (A.Z.): O Cadastro Nacional 

de Peritos Contábeis (CNPC) foi criado pela 

Resolução CFC 1.502/16 por dois motivos 

principais:

1 – ofertar aos tribunais (ou ao Conselho 

Nacional de Justiça - CNJ) os dados cadastrais 

dos prossionais inscritos;

2 – viabilizar a inclusão dos peritos contábeis no 

Programa de Educação Prossional Continuada – 

PEPC.

R.C.: Qual a relação entre o novo CPC e a 

Resolução CFC 1.502, de 19 de fevereiro de 

2016, que criou o Cadastro Nacional de 

Peritos Contábeis?

A.Z.: O artigo 156 da lei 13.105/2015 

determina que a nomeação dos peritos seja feita 

mediante escolha dentre os inscritos em cadastro 

mantido pelos tribunais. Ensina a lei que este 

cadastro deverá ser formado mediante consulta 

pública, além de consulta direta a outros órgãos, 

dentre os quais se destacam os conselhos de 

classe. Além de instituir o cadastro, os 

tribunais também devem realizar a sua 

manutenção, considerando a formação 

prossional, a atualização e a experiência dos nele 

inscritos.

O decreto-lei 9.295, em seu artigo 6°, atribui ao 

CFC, dentre outras, a função de regular o 

cadastro de qualicação técnica e os programas de 

educação continuada. Ao publicar a Resolução 

1.502/16, o CFC cumpre sua obrigação legal, 

criando o CNPC, agregando dados à coleção de 

registros tradicionais. Dentre todas as entidades 

citadas como fontes para a formação do Cadastro 

pelos tribunais, o CFC ocupa lugar de destaque, 

quer por sua atribuição legal, quer pela coleção de 

dados que possui e atualiza.

A inclusão dos peritos no PEPC já era planejada 

pelo CFC, mesmo antes da alteração do CPC. O 

processo foi abreviado e este grupo de colegas 

participará do PEPC a partir de 2017, 

enriquecendo seus currículos com novas 

informações úteis a serem disponibilizadas aos 

tribunais para manutenção de seus cadastros.

O CNJ está conduzindo o processo de 

implantação do Cadastro de Peritos pelos 

Adriel Ziesemer
Perito contábil, conselheiro do 
CRCRS

 CADASTRO NACIONAL
DE PERITOS CONTÁBEIS
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tribunais, que lá recebeu o nome de “Cadastro 

Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos ou 

Cientícos – CPTEC”. Sua regulamentacão 

ocorrerá através de resolução especíca, cuja 

minuta recebeu sugestões do CFC, por meio  da 

Comissão de Estudo sobre o Cadastro Nacional 

dos Peritos Contábeis, ligada à área de Registro. 

Os contatos mantidos entre os dois órgãos têm 

sido produtivos, destacando-se a valorização 

dada ao trabalho do CFC, merecedor de elogios 

por parte dos membros do CNJ.

R.C.: Quais são as principais mudanças para 

o prossional perito, levando-se em conta o 

novo CPC e o Cadastro Nacional de Peritos 

Contábeis?

A.Z.: Quem já atua tem a oportunidade de 

inscrição no CNPC comprovando sua experiên-

cia, indicando a área de atuação e onde pretende 

atuar. A partir de 01/01/2017, para obter a inscri-

ção, o prossional deverá ser aprovado em 

Exame de Qualicação. Todos participarão do 

PEPC, a partir de 2017.

R.C.: De acordo com o Art. 157, § 2º do 

novo CPC, as nomeações deverão ser feitas 

de forma equitativa, observando a capaci-

dade técnica e a área de conhecimento do 

objetivo da perícia. Qual o papel da classe 

contábil, no sentido de assegurar a equidade 

nas nomeações?

A.Z.: As nomeações continuarão a ser feitas 

pelos magistrados. A diferença é que, a partir de 

agora, há um dever de serem equitativas. Ainda é 

cedo para avaliar o cumprimento deste procedi-

mento de equidade. O CPTEC ainda está em 

formação. Em sua fase inicial, a aproximação do 

CNJ com o CFC tem sido positiva. Foi aberto um 

caminho que poderá ser trilhado mais adiante, à 

medida que novas necessidades surjam.

R.C.: A inscrição no cadastro é voluntária. 

Quais são os prazos e as exigências?

A.Z.: Até 31/12/2016 a inscrição é feita mediante 

comprovação de experiência. É indispensável ler a 

Resolução CFC 1.502/2016 e observar as instru-

ções disponíveis em www.cfc.org.br/wp-

content/uploads/2016/03/passo-a-passo-CNPC.pdf. 

O formulário de cadastro está disponível em 

www.cfc.org.br/sisweb/Registro/AcessoExterno. Os 

arquivos eletrônicos, preferencialmente no 

formato “.pdf”, conterão: cópias do registro 

prossional, do requerimento de inscrição e dos 

comprovantes de experiência listados no artigo 2° 

da citada Resolução. A partir de 2017, os ingressos 

serão precedidos de aprovação em exame de 

qualicação.

R.C.: Há algum/alguns outro(s) aspecto(s) 

que o sr. gostaria de destacar? 

A.Z.: O novo texto do CPC admite que perícias 

sejam feitas também por órgãos técnicos ou cien-

tícos. Os legisladores não esclareceram quais 

órgãos são esses. O signicado da palavra “órgão” 

no dicionário é insuciente. Na exposição de 

motivos originais da Lei 13.105/15 igualmente não 

se encontra essa explicação. Provavelmente o CNJ 

pronunciar-se-á a respeito.

É natural uma nova norma passar por um tempo 

de adaptação, podendo surgir novas situações. 

Todos devem apresentar sugestões para o 

aperfeiçoamento de normas, sistemas e procedi-

mentos. O CFC, quando altera normativos, 

oferece o texto para críticas e sugestões em 

audiência pública. Anal, norma é feita para ser 

cumprida. Se constatada alguma necessidade de 

alteração, devemos contribuir sugerindo 

mudanças. No entanto, a simples constatação 

da necessidade de mudança não justica o seu 

descumprimento.
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Monja Coen Roshi
Comunidade Zen-Budista

O

CONTABILIDADE E 
AUDITORIA DAS EMOÇÕES

balanço de entradas e saídas deve zerar. 

Sabemos zerar nossas emoções? As bené-

cas estão em harmonia com as prejudiciais? Há a 

mesma quantidade de poder de umas e outras? Você 

percebe o momento exato da emoção? Conhece 

suas emoções como conhece os livros-caixa? 

Cada um de nós nasce com certas característi-

cas. Estas podem ser estimuladas ou desestimuladas. 

Nunca permanecemos da mesma maneira como 

nascemos. Nosso corpo cresce – e isso dói. Mas 

vamos nos adaptando: primeiro, o nascer dos den-

tes; depois, a troca dos dentes, por exemplo.

Nossa mente se transforma – e isso assusta. 

Primeiro pensamos em nós apenas, nas vantagens 

que possamos ter, desvantagens, medos, angústias, 

aições. Depois nos percebemos imensos como a 

própria vida. É tão grande o todo que nos sentimos 

um nada.

Até que chegamos ao equilíbrio entre o eu 

individual e o grande eu.

Esse equilibrar as nanças das emoções e 

sentimentos é tarefa constante. Qualquer erro, 

qualquer descuido, e o resultado não bate. Bate a 

dor, a tristeza, a depressão, o medo. Bate a raiva, o 

rancor, a vingança, o terror.

Chegam os grandes auditores – os sabichões 

capazes de desvendar quaisquer mistérios ocultos. 

Onde foram parar aquelas boas emoções e senti-

mentos? 

Parece que se esconderam e sumiram. Tudo 

está no negativo. Só há perdas. Os ganhos se foram, 

caram distraídos e acossados, encolhidos pelas 

emoções prejudiciais e destrutivas.

Vamos atrás deles, dos ganhos, das benesses, 

das alegrias, do contentamento. Não podemos 

deixar as perdas, as insuciências, as tristezas e o 

descontentamento prevalecerem. 

Nem tudo é sol e luz o tempo todo. Preci-

samos da noite, da chuva, das nuvens brancas e das 

nuvens turvas. Todas fazem parte da nossa 

existência. Apreciemos. Cada momento é assim 

como é.

Também não queremos apenas as nuvens 

pesadas rondando, incapazes de ver o sol, a lua e as 

estrelas. Precisamos da chuva, das lágrimas, da sim-

plicidade do sentir e de “interser”*. A simplicidade 

de perceber a trama da existência, não apenas uma 

parte da vida.

Cada pessoa, cada ser, cada criatura é o todo 

manifesto. Sempre o todo manifesto. Pois se o todo 

não se manifestar em cada instante, não haverá 

vento e ar, folhas verdes e a luz do sol a iluminar os 

telhados das casas, dos prédios, das vilas, do mundo. 

Nem haverá chuva, nascimento, morte, perda, 

ganho, som e silêncio.

Prestar contas é uma constante nesta incons-

tância da existência. 

A quem prestar contas? A você? Ao mundo? À 

divindade? Ao sagrado e ao profano? Ou você presta 

contas aos outros? 

Que outros? Há outros quando somos a trama 

da vida?

Onde estão os recibos dos sentimentos? Onde 

estão os vouchers das emoções? Onde foram parar 

os bônus dos méritos acumulados?

Se olharmos em profundidade, seremos 

capazes de reconhecer os sentimentos e as emo-

ções. Os positivos e os negativos, importantes para 

o balanço geral. Não são amigos nem inimigos.

* Termo criado pelo monge vietnamita Thcich Nath Hahn e que 
signica que estamos relacionados a tudo e a todos, não existimos 
sozinhos; em vez de apenas dizer eu sou/tu és/ele ou ela é, 
usamos eu intersou/tu interés/ele ou ela interé.
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Não os queremos achar apenas para os controlar, 

prender, apagar, mas para os conhecer. Saber onde 

estão, como e quando se manifestam, se podem 

somar e multiplicar, diminuir e dividir – tudo depen-

derá de como os usar.

Ao reconhecer o que sentimos, poderemos 

utilizar o próprio sentimento de forma mais ade-

quada para o bem de todos à nossa volta, em vez de 

sermos tomados por um sentimento que nos impede 

de ver, de interagir, de apreciar a vida e as pessoas 

com quem vivemos, trabalhamos, convivemos. 

Em momentos de turbulência, se mantivermos 

a mente tranquila, poderemos atravessar tranquila-

mente. Entretanto, se nos agitarmos com os ágios 

dos bancos, das cotações, dos giros, poderemos 

perder o controle, a noção, a ação adequada, o 

investimento preciso.

O medo, a ansiedade e a insatisfação estão pre-

sentes, existem. Não queira que desapareçam. 

Nossa sobrevivência se deve também ao medo, 

à precaução. Mas a aventura, o risco nos provocam. 

Vamos lá, arrisquemos. E, com o risco, onde é 

incerto o ganho, surge a ansiedade, que não é saciedade. 

De repente já não estamos mais no agora. A 

mente voa e sonha e projeta e anseia. Isso é natural e 

pode ser bom, se você estiver presente, consciente. 

Mas pode ocorrer de se angustiar e deixar de 

cuidar do que deve cuidar, pois se pré-ocupa. Cuidado. 

O desastre pode ocorrer. Já não enxerga direito, 

as lentes dos óculos já não são sucientes. Procura 

com lupa, lente de aumento e só aumentam as 

dores, os medos. Os números escorregam, 

escapam da página. O computador quebra, o tra-

balho se perde.

Recomeça. Respira. Oportunidade de corrigir 

o erro. Aprecie, não se lastime. Cai sete vezes, 

levanta-se oito. 

É importante ocupar-se. Estar em plena aten-

ção. Não com uma bitola, mas com uma lente 

grande angular – tudo em foco. Nada escapa ao 

olhar atento e rme de um expert. Se deixarmos 

escapar a atenção, a boa intenção e a sabedoria, 

pode acontecer o que não se queria, o que se temia. 

De repente, vericar que as contas não batem, 

alguém falsicou uma nota, de coração roto 

(corrupto), vendeu-se por muito ou por pouco. E, assim, 

perdeu o sentido, o rumo. A insatisfação se instala.

Alguém poderá descobrir. Assusta-se com 

tudo. Já nada basta.

Buda dizia que a pessoa satisfeita deve se api-

edar das insatisfeitas. A pessoa satisfeita, que 

conhece o contentamento, alegra-se mesmo dor-

mindo no chão. 

A pessoa insatisfeita sofre, nunca encontra 

completude e alegria, mesmo morando em uma 

grande mansão.

Sabemos que não há nada xo nem permanente.

Sabemos que respondemos ao mundo a partir 

de experiências anteriores e tendências genéticas.

Sabemos que é preciso estar em equilíbrio 

nesta prancha de surfe, nesta bola de pilates, nesta 

corda elevada e bamba que é a vida humana no pla-

neta Terra – nesta e em todas as outras épocas.

Equilíbrio é treino. É desenvolvido através do 

aprendizado e da repetição. Podemos prever e 

remediar antes de adoecer.

Cuide bem dessas contas sem contas das emo-

ções e dos sentimentos. Perceba e reconheça a 

raiva. Dê-lhe colo, abrande-a e a ponha a dormir. Então 

aja de forma sábia a modicar o que deve ser modi-

cado. Sem aição, sem ódio, sem rancor, até mesmo 

sem expectativa. Faça seu melhor e aprecie sua vida.

Conheça sua própria mente e a use de forma a 

beneciar todos os seres. Seja a contadora, o con-

tador e também a auditora, o auditor.

Mente alerta e corpo são = zero. 

Balanceou. Equilibrou. Conheceu. Utilizou de 

forma adequada e hábil. Aprecie estes momentos 

que todos nós, no Brasil e no mundo, estamos recri-

ando a cada instante. Comprometa-se a fazer o 

bem, a viver de forma ética e a cuidar de zerar a con-

tabilidade das emoções e sentimentos.

Harmonia e alegria de viver.

Momentos de crise, momentos difíceis, são 

momentos de criação, desenvolvimento e apreciação 

dos estímulos que nos tiram da área de conforto.

Entregue-se ao novo e estará novo de novo.

Mãos em prece.
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No último dia 27 de maio, o Decreto-Lei 

9.295, completou 70 anos. Editado em 1946, pelo 

então presidente Eurico Gaspar Dutra, o decreto 

criou o Conselho Federal e os Conselhos 

Regionais de Contabil idade, deniu suas 

prerrogativas e, também, delimitou as atribuições 

dos prossionais da contabilidade, naquela época 

denominados de contador e guarda-livros 

(designação que acabou sendo substituída pela de 

técnico em contabilidade).

O marco representou um grande avanço para 

a classe e, principalmente, para a sociedade, uma 

vez que os conselhos eram órgãos de scalização 

e registro e sua atuação possibilitava proteger os 

cidadãos de pessoas não habilitadas, que 

passavam-se por contadores ou técnicos em 

contabilidade. Além disso, a regulamentação era 

resultado de uma luta que começou a ser travada 

muitos anos antes, que visava a valorização 

prossional. Isso por que, com a edição do 

decreto-lei e a consequente criação do Sistema 

CFC/CRCs, foi possível oferecer maior proteção 

aos prossionais devidamente registrados e aptos 

ao exercício das atividades contábeis.

Com o passar dos anos, os Conselhos de 

Contabilidade foram ganhando força e visibilidade, 

especialmente, pelo fato de a classe contábil ser 

uma das mais numerosas no país – atualmente, 

existem mais de 500 mil prossionais registrados 

no Brasil, dos quais 40 mil estão no Rio Grande do 

Sul. Essa relevância foi reforçada em 2010, com a 

edição da Lei 12.249, que trouxe importantes 

avanços  para  a  ca tegor ia ,  entre  e las  a 

obrigatoriedade da aprovação no Exame de 

Suciência para a obtenção do registro prossional 

e a Educação Continuada, como uma das funções 

precípuas dos Conselhos de Contabilidade, 

juntamente, com a Fiscalização e Registro.

Há 70 anos, Decreto-Lei 9.295 regulamentava a pro�ssão contábil
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Valorizar a Declaração Comprobatória de 

Percepção de Rendimentos (Decore) como 

documento hábil, seguro e dedigno para fazer 

prova junto a bancos, nanceiras, instituições de 

ensino e consulados, entre outros, é o principal 

objetivo do novo sistema de emissão, que entrou 

em vigor na segunda quinzena de maio. “O uso 

obrigatório de certicação digital pelo prossional 

emitente do documento e a anexação da 

documentação comprobatória da Decore, no 

momento da emissão, melhoram a segurança do 

sistema e diminuem o risco de fraudes, 

frequentemente percebidas nos processos 

scalizatórios abertos pelo CRCRS”, explica Mário 

Karczeski, vice-presidente de Fiscalização do 

Conselho. Segundo ele, o sistema também criará 

um banco de dados das informações cadastradas e 

não haverá mais bloqueio para emissão, quando o 

prossional alcançar a quantia de 50 declarações. 

 Em relação aos cuidados recomendados 

aos prossionais, Karczeski assegura que são 

poucas as alterações em relação à modalidade 

anterior. “As emissões de Decores devem ser 

sempre devidamente lastreadas por documentos 

que comprovem os rendimentos informados, 

conforme exemplos no Anexo II da Resolução CFC 

1.364, de 2011", esclarece. “Além disso, um 

convênio recente, rmado entre o Conselho 

Federal de Contabilidade e a Receita Federal do 

Brasil, fará com que o Fisco tenha, instanta-

neamente, em sua base de dados, as informações 

constantes nas Decores", conclui.

Aproximadamente 200 pessoas prestigiaram, 

em 7 de abril, a criação do oitavo Observatório 

Social (OS) do Estado, instalado em Gravataí, 

abrangendo, também o município de Glorinha. A 

cerimônia de instalação ocorreu na sede do 

Sindilojas de Gravataí e contou com a participa-

ção do contador Antônio Palácios, presidente do 

CRCRS e do Fórum-RS, que exaltou a iniciativa 

como necessária dentro da sociedade e um 

exemplo para a criação de outros observatórios 

sociais, pois a participação do cidadão é fundamental 

no acompanhamento do gasto público.

Após a aprovação do estatuto, foram eleitos os 

administradores e conselheiros. Marco Antônio 

Diniz foi conduzido à presidência do OS. Ao 

manifestar-se, Diniz apontou a atividade pública 

como uma missão muito importante, e avaliou o 

observatório social como um colaborador na 

melhoria da eciência e ecácia dos gastos 

públicos. “Seremos observadores e proposi-

tivos”, concluiu Diniz. 

Também estiveram presentes no evento os 

prefeitos de Gravataí, Mauro Aurélio Alba; e de 

Glorinha, Renato Ribeiro; o presidente do 

Observatório Social do Brasil (OSB), Nei da 

Nóbrega Ribas; o vice-presidente do CRCRS e do 

OSB, Pedro Gabril Kenne da Silva; o vice-

presidente Técnico do CFC, Zulmir Breda; o 

presidente do Observatório Social de Porto 

Alegre, Diogo Chamun; o presidente do Sindilojas 

de Gravataí, José Nivaldo da Rosa; o presidente da 

Acigra, Regis Albino Gomes; o presidente do 

Sindicfc-RS, Edson Luis Cunha; o vice-presidente 

da OAB – subseção Gravataí, Leonardo Machado 

Cusato; o presidente da Câmara de Vereadores de 

Gravataí, Alan Vieira; o presidente da Câmara de 

Vereadores de Glorinha, Jorge Fagundes da Silva; o 

vice-prefeito de Glorinha, Leopoldo Feio; entre 

outras autoridades e representantes de entidades.

 Observatório Social de Gravataí e Glorinha é o oitavo no Estado

Novo sistema de emissão valoriza a Decore 
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A partir da esquerda, Nei Ribas, presidente do OSB; Antônio 
Palácios, presidente do CRCRS; Pedro Gabril Kenne da Silva, vice-
presidente do CRCRS e do OSB; e Marco Diniz, presidente do OS 
de Gravataí e Glorinha.



O presidente Palácios iniciou as come-

morações do Dia do Prossional da Contabilidade 

com um café da manhã, no Sindicato dos 

Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale 

dos Sinos (Sincontecsinos). Na oportunidade, 

lembrou que a prossão contábil já passou por 

grandes conquistas e avanços, mas que ainda 

temos que persistir na busca pela valorização 

prossional e maior reconhecimento da 

sociedade. “Por meio de um trabalho com-

petente, dedicado e ético, vamos mostrar a 

importância da Contabilidade para o crescimento 

do País”, concluiu o presidente.
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Presidente Palácios lembrou da necessidade de buscar a valorização 
prossional.

Ainda dentro das comemorações do Dia do 

Prossional da Contabilidade, em 25 de abril, o 

CRCRS, em parceria com o Sindicato dos Contadores 

e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari 

(Sincovat), promoveu a entrega das carteiras de 

identidade prossional aos novos contadores da 

jurisdição do Sincovat. A cerimônia, realizada no 

auditório do Sindicato, em Lajeado, contou com a 

presença do presidente do CRCRS, Antônio Palácios, 

que, acompanhado do vice-presidente de Registro, 

Ricardo Kerkhoff, e dos delegados regionais de 

Encantado, Ilani Bagatini; Estrela, Elaine Strehl; 

Guaporé, Edmilson Zortea; Lajeado, Dani Petry; 

Taquari, Manoel Faleiro; e Teutônia, Gustavo 

Schnoremberger, entregou as carteiras aos 

prossionais: Aline Manica (Encantado); Lisane Stoll 

(Estrela); Franciele Scalco e Henrique Mezzomo 

(Guaporé); Claiton Fernandez, Joice Hamester, 

Sabrine Kafer e Guilherme Compagnoni (Lajeado); e 

Marcelo Wommer (Teutônia). 

Em sua manifestação, Palácios parabenizou a 

todos os presentes pela passagem do Dia do 

Prossional da Contabilidade e fez uma referência 

especial aos contadores que ali estavam para receber 

suas carteiras de identidade prossional. Convidou 

todos, no Dia do Prossional da Contabilidade, a 

reetirem sobre as conquistas da classe e o que ainda é 

preciso perseguir: um maior reconhecimento do 

trabalho dos prossionais da contabilidade pela 

sociedade, ou seja, a valorização prossional. “Isso, 

acredito, alcançaremos com o exercício de um 

trabalho competente, transparente e ético”, armou 

Palácios. 

Rui Mallmann, presidente do Sincovat, exaltou a 

importância do momento e o signicado da solenidade 

de entrega das carteiras prossionais, cujo objetivo é a 

valorização prossional. O vice-presidente de Registro 

do CRCRS, Ricardo Kerkhoff, apresentou dados 

estatísticos. No Brasil, os prossionais da contabilidade 

totalizam mais de 500 mil, sendo mais de 40 mil desses no RS.

Entrega de carteiras de identidade
prossional em Lajeado

Sincontecsinos comemora com café 
da manhã

CRCRS participa de eventos 
no Dia do Pro�ssional da Contabilidade



Durante a reunião plenária de 31 de março, o 

presidente do CRCRS, Antônio Palácios, 

procedeu à entrega da carteira de identidade 

prossional ao coordenador nacional do Sistema 

Público de Escrituração Digital (Sped) e auditor-

scal da Receita Federal do Brasil (RFB), Clóvis 

Belbute Peres. A solenidade ocorreu na sede da 

ADVB, em Porto Alegre. Na ocasião, Palácios 

destacou que contar com Belbute Peres orgulha e 

enaltece a classe contábil gaúcha e brasileira e 

citou algumas de suas realizações na RFB, como o 

Sped e os Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal 

(NAFs), implantados em mais de 70 faculdades de 

Ciências Contábeis, em diversos estados bra-

sileiros, e em vários países. O vice-presidente 

Técnico do Conselho Federal de Contabilidade, 

Zulmir Breda, também prestigiou a entrega.

 Coordenador nacional do Sped recebe 
carteira de identidade pro�ssional

Antônio Palácios, presidente do CRCRS; Clóvis Belbulte Peres, que 
recebeu sua carteira de identidade prossional; e Zulmir Breda, 
vice-presidente Técnico do CFC. 
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No primeiro semestre deste ano, o CRCRS 

realizou quatro edições do Seminário de Assuntos 

Contábeis. Os eventos ocorreram em Vacaria e 

São Marcos (11/3); Esteio e Sapucaia (13/5); 

Uruguaiana (10/6); e Rio Grande (17/6). Ao 

todo, mais de 450 prossionais e estudantes da 

área contábil participaram dos seminários, que 

abordam temas relevantes e de grande 

interesse para a classe contábil, selecionados 

de acordo com as necessidades dos prossio-

nais em cada região.

Além disso, os seminários possibilitam que o 

CRCRS se reúna com representantes da 

sociedade civil dos municípios, para apresentar as 

ações de cunho social desenvolvidas pela entidade 

por meio do Programa de Voluntariado da Classe 

Contábil, especialmente as atividades que se 

referem às destinações incentivadas oriundas do 

imposto de renda aos Fundos da Criança e do 

Adolescente e Fundos do Idoso; e aos Obser-

vatórios Sociais.

 CRCRS promove quatro seminários no primeiro semestre

Seminário de Assuntos Contábeis 
de Esteio e Sapucaia do Sul

Seminário de Assuntos Contábeis 
de Rio Grande

Seminário de Assuntos Contábeis 
de Uruguaiana

Seminário de Assuntos Contábeis 
de Vacaria e São Marcos



Os presidentes do CRCRS, Antônio Palácios; 
do Sescon-RS, Diogo Chamun; da Famurs, Luiz 
Carlos Folador (prefeito de Candiota),  
participaram do painel "Escolha o Destino", 
realizado em 18 de maio, durante o 2º Encontro 
de  Pr ime i r a s -Damas  Pro tagon i s t a s  da 
Solidariedade, promovido pelo Gabinete de 
Políticas Sociais do Governo do Estado. A 
iniciativa reuniu primeiras-damas de diversos 
municípios, autoridades e representantes de 
entidades parceiras em projetos sociais, no Teatro 
Dante Barone, da Assembleia Legislativa do RS. Na 
abertura do evento, a primeira-dama do Estado e 
secretária do Gabinete de Políticas Sociais, Maria 
Helena Sartori, lembrou que o CRCRS foi a 
primeira entidade parceira e o maior motivador da 

campanha "Escolha o Destino - Doe Sem Gastar".

A seguir, o governador José Ivo Sartori 
cumprimentou os presentes, fez uma avaliação das 
ações do Estado na área social e citou a colaboração 
do Conselho, no sentido de estimular e incentivar 
os contribuintes a destinarem parte do imposto de 
renda devido a projetos sociais nos próprios 
municípios.

CRCRS participa do 2º Encontro de Primeiras-Damas Protagonistas 
da Solidariedade
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A secretária do Gabinete de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori, 
mediou o painel que contou com a participação dos presidentes da 
Famurs, Luiz Carlos Folador; do Sescon-RS, Diogo Chamun; e do 
CRCRS, Antônio Palácios.

CRCRS e Famurs reforçam parcerias para estimular 
deduções incentivadas no imposto de renda 
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Os presidentes do CRCRS, Antônio Palácios, e 
da Famurs,  Luiz Carlos Folador – também prefeito 
de Candiota – reuniram-se no dia 6 de abril, a m 
de reforçar as parcerias entre as duas entidades, 
especialmente no que diz respeito às deduções 
incentivadas no imposto de renda devido e aos 
cursos de capacitação de agentes públicos. No 
encontro, Folador expôs a importância dos municí-
pios contarem com a colaboração dos prossionais 
da contabilidade, no sentido de reforçarem a ideia 
de os contribuintes destinarem parte do imposto 
de renda devido para os fundos da criança e do 

adolescente dos pró-
prios municípios, 
revertendo, assim, 
esses recursos para 
projetos sociais de 
suas comunidades.

Participaram também da reunião Pedro Gabril Kenne 
da Silva, vice-presidente de Relações Institucionais do 
CRCRS; José Carlos de Mello, integrante da Comissão de 
Responsabilidade Social do CRCRS; João Victor Oliveira, 
diretor-executivo adjunto; além do secretário muni-
cipal de Planejamento de Cristal, Sandro Luiz Ávila Dias.
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  Fórum de Fiscalização Preventiva

No primeiro semestre, o CRCRS levou o 

Fórum de Fiscalização Preventiva a mais nove 

municípios. Em maio, no dia 16, o vice-presidente 

de Relações com os Prossionais, Celso Luft, 

acompanhado do coordenador da Seção de 

Atividades de Fiscalização do Conselho, Dirceu 

Ruibasciki, visitou Santa Cruz, Venâncio Aires, e 

Taquari, e, no dia 25, esteve em Iraí e Erechim. No 

mês de junho, Celso Luft, juntamente com o  

Coordenador da Seção de Apoio Técnico, José 

Clarel Calleari, visitou, no dia 16, a delegacia 

regional de Cerro Largo, e, no dia 21, Canela, 

Nova Petrópolis e Montenegro. Nos encontros, 

os prossionais puderam esclarecer dúvidas e 

obter orientações sobre os procedimentos 

aplicados e as sistemáticas adotadas pela Divisão 

de Fiscalização do Conselho e, assim, evitar 

futuras autuações e multas. 



Neste ano, o CRCRS, em parceria com o 

Sescon-RS, homenageou as mulheres com a 

realização do 3º Fórum Mulheres Movidas por 

Desaos, que contou com o talk show "Desaos 

do Mercado Econômico em Cenário de Crise". 

Participaram do evento, alusivo ao Dia Inter-

nacional da Mulher, Débora Morsch, especialista 

em Mercado de Capitais; Eugênio Esber, diretor 

da Revista Amanhã; e o jornalista Diego 

Casagrande. 

Com a palavra, na abertura do evento, o 

presidente Palácios fez uma saudação especial às 

mulheres, parabenizando a todas pelo espaço 

conquistado na sociedade por meio da 

competência, ética e sabedoria. Aproveitou a 

oportunidade para divulgar a realização do XI 

Encontro Nacional da Mulher Contabilista, no 

próximo ano, em Gramado.

Já a vice-presidente de Gestão Ana Tércia 

Lopes Rodrigues, reforçando a importância da 

mulher e da sua contribuição no desenvolvimento 

da sociedade, também enfatizou a relevância para 

os prossionais da contabilidade em sediar o 

próximo Encontro Nacional  da Mulher 

Contabilista. Aproveitou a oportunidade para 

apresentar as integrantes da Comissão de Estudos 

CRCRS Mulher, que já estão imbuídas de 

direcionarem ações, visando o êxito do evento. 

Fazem parte da comissão, sob a coordenação da 

contadora Andréa Fernanda Reolon: Carmen 

Tigre, Cassiana Carbone, Clari Schuh, Cristiani 

Fonseca de Souza, Elaine Strehl, Eusélia Paveglio 

Vieira, Josiane Schneider, Marlea Immig, Rosana 

Lavies Spellmeier e Simone Ferreira.

O presidente 
Antônio Palácios 
aproveitou para 

divulgar o XI 
Encontro Nacional 

da Mulher 
Contabilista, no 

próximo ano, em 
Gramado.

CRCRS comemora Dia Internacional da Mulher com talk show 
sobre os desa�os do mercado econômico em cenário de crise

No dia 8 de março, a vice-presidente Ana Tércia Lopes Rodrigues  
foi uma das homenageadas, em sessão solene realizada na Câmara 
Municipal de Porto Alegre, pela passagem do Dia Internacional da 
Mulher. A solenidade, que contou com a participação do ex-governador 
Olivio Dutra, de parlamentares, do ex-presidente do CRCRS e atual 
vice-presidente do CFC, Zulmir Breda, de conselheiros e ex-
conselheiros deste regional, além de autoridades locais e estaduais, 
ocorreu no Plenário Otávio Rocha do Legislativo Municipal, e prestou 
deferência a sete gaúchas que se destacaram no trabalho em prol da 
mulher na sociedade. A contadora Ana Tércia foi indicada pela 
vereadora Lourdes Sprenger, pelo seu trabalho em busca de maior 
participação da mulher na prossão contábil. Em sua fala, a parlamentar 
enfatizou o perl da homenageada, armando que é uma mulher 
moderna, empreendedora e proativa.

Vice-presidente recebe homenagem

A vice-presidente de Gestão do CRCRS, Ana 
Tércia Lopes Rodrigues, foi homenageada por 
sua atuação em prol da mulher na prossão 
contábil.

Cristiani de Souza, Cassiana Carbone, Andréa Reolon, Carmen Tigre, 
Elaine Strehl, Josiane Schneider, Marlea Immig, Rosana Spellmeier, 
Ana Tércia Rodrigues 
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Conselheiros em Revista

 Flávio Flach

Por que Contabilidade?
Durante meu técnico em contabilidade, 

quando o professor explicou a mecânica do débito 
e do crédito, houve um despertar e uma paixão, ao 
perceber que, dessa forma, poderia registrar e 
controlar os atos e fatos de uma entidade, gerando 
um conhecimento singular que poderia me distinguir 
como prossional.

Como tudo começou?
Em 1983, estava concluindo o curso e o pro-

fessor da disciplina de Contabilidade me indicou 
para uma entrevista em um escritório. Após a 
entrevista, fui contratado de imediato e sofri a ten-
tativa do tradicional trote contábil, tipo “buscar a 
chave de fechar balanço” e “lavar o carbono copia-
tivo do diário”. Claro, por ter achado estranho os 
pedidos, não caí na brincadeira.

Contabilidade hoje
As demonstrações contábeis fornecem, cada 

vez mais, dados verdadeiros, que representam as 
operações das empresas, bem como sua situação 
nanceira como um todo, inclusive as de pequeno 
porte, por uma questão de mercado e de sobrevi-
vência. A Contabilidade evoluiu tecnologicamente, 
passando a adotar procedimentos tempestivos e 
integrados e controlando o patrimônio em toda 

extensão e fases dos processos das atividades 
das entidades. Assim, tornou-se ferramenta 
imprescindível para administradores, parceiros e, 
principalmente, investidores. Até pouco tempo, 
muitas entidades realizavam sua Contabilidade por 
uma exigência legal e obrigatória por parte de 
órgãos scalizadores e reguladores. Com isso, o 
verdadeiro papel dos prossionais da contabilidade 
era frustrado pelos legisladores, quando estes edi-
tavam leis e normas tributárias, determinando e 
exigindo certos métodos e procedimentos contá-
beis, restando aos prossionais da área assimilar e 
colocar em prática sem questionamentos. Hoje, 
somos protagonistas e agentes ativos no processo 
da convergência às Normas Internacionais de 
Contabilidade, recuperando a “essência sob a 
forma” da Ciência Contábil.

Recado
Na contabilidade estamos vivendo uma época 

de grandes descobertas e realizações. Hoje o 
contador está analisando os fatos e conhecendo o 
mercado de maneira mais analítica, visão estraté-
gica, exibilidade de pensamento e visão de futuro.  
Com ética e com o máximo de transparência temos 
que nos valorizar perante o mercado, paralela-
mente com nossas responsabilidades frente à 
sociedade e ao governo. O contador moderno 
ensina, assessora, consulta, planeja e como um 
comunicador de informações essenciais à tomada 
de decisões importantes, avalia os fatos passados, 
percebe o presente e consegue predizer eventos 
futuros para ser compreendido como fator prepon-
derante ao sucesso das atividades das entidades 
governamentais, econômicas e do terceiro setor. 
No caso do setor público brasileiro, está próximo o 
tempo em que a Contabilidade será requerida 
diariamente para vericar como cada real do contri-
buinte está sendo aplicado.
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Nádia Grasselli

Por que Contabilidade?
O meu sonho era ser professora, mas, na 

época, como o curso de magistério era diurno e 
eu precisava trabalhar para pagar as despesas 
com os estudos, fui obrigada a escolher um curso 
oferecido à noite. Nessa ocasião, optei pelo curso 
técnico em contabilidade e, ao mesmo tempo, 
comecei a trabalhar na área. Essa escolha me fez 
descobrir uma grande paixão. 

Como tudo começou?
Nasci no interior de Farroupilha, em uma 

família de oito irmãos. Com o passar dos anos, 
todos precisávamos trabalhar para auxiliar em 
casa e custear nossos estudos. Assim, quando 
comecei o curso técnico em contabilidade, 
busquei trabalho e fui admitida em um escritório 
de contabilidade, o qual hoje sou sócia-
proprietária. Acreditando que crescemos através 
do conhecimento, sempre procurei me manter 
atualizada e, com esse pensamento, fui para a 
universidade. Primeiro cursei Ciências Econô-
micas e depois Ciências Contábeis. A cada dia, 
tenho a certeza da minha escolha e acredito que 
nunca sabemos o suciente. Por isso, estou 
sempre em busca de conhecimento e troca de 
ideias. Com isso, temos condições de exercer 
nossa função da melhor forma.

Contabilidade hoje
A Contabilidade sempre foi importante por registrar 

todos os atos e fatos da sociedade. Tem papel fundamental 
na construção de todas as organizações, públicas e privadas. 
Por este motivo, ela vem ganhando cada vez mais evidência, 
necessitando, dessa forma, de prossionais qualicados e, 
principalmente, com visão sistêmica para gerir as infor-
mações de forma adequada, responsável e precisa.

Recado
Minha mensagem aos prossionais e estudantes 

de Ciências Contábeis é de desenvolver o trabalho 
com dedicação, sabendo que a nossa prossão é da 
área das ciências sociais e requer uma grande respon-
sabilidade e um conhecimento quase que diário, pois 
precisamos estar sempre atentos às mudanças e às 
novas informações.

Entendo que a Contabilidade seja um instru-
mento de extrema importância para vericar a saúde 
das empresas e garantir sua perpetuidade. Não 
podemos esquecer que todas as empresas possuem 
um sócio oculto, que é o Governo e este exige pres-
tação de contas rigorosa, por isso a atenção e a 
responsabilidade são imprescindíveis. 

Acredito também ser importante a parti-
cipação em entidades de classe, por meio de trabalho 
voluntário e contribuições com ações de desenvolvi-
mento. Com isso, além de auxiliarmos no processo de 
tornar as categorias mais fortes, estaremos trocando 
conhecimento, ampliando nossa rede de relaciona-
mento, contribuindo para o fortalecimento de uma 
entidade e, consequentemente, da nossa comunidade.

Sempre estive ligada a entidades de classe e 
aprendi muito com isso. Participei do Sescon – Serra 
Gaúcha e da Câmara de Indústria, Comércio, Ser-
viços e Agronegócios de Farroupilha, entidade em 
que fui eleita a primeira presidente mulher, fato que 
me orgulha muito.

Conselheiros em Revista
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A acadêmica Jéssica Brum de 
Oliveira recebeu o Certicado de 

Aluna-Destaque das mãos da 
conselheira do CRCRS, Laurise 

Martha Pugues.

Formandos do curso de Ciências 
Contábeis do Centro 
Universitário Metodista IPA, na 
cerimônia de colação de grau, 
realizada em 12 de março. 
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O vice-presidente de Relações 
Institucionais do CRCRS, Pedro 

Gabril Kenne da Silva, 
representou o Conselho na 

solenidade de formatura do curso 
de Ciências Contábeis da 

Faculdade Serra Gaúcha (FSG), 
realizada em 23 de março, em 

Caxias do Sul.

Turma de Ciências Contábeis, da 
Faculdade Inedi / Cesuca, de 

Cachoeirinha, em solenidade de colação 
de grau, realizada em 12 de março, no 

Teatro do Sesi, em Porto Alegre.

O coordenador do curso e 
conselheiro do CRCRS, Prof. 
Me. Guilherme Pressi, 
entrega o Certicado de 
Aluna-Destaque à formanda 
Janaina Flores.
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A partir da esquerda, a 
paraninfa Prof. Me. Claudia 

Michelin, a acadêmica 
Eretiele Schmidt Garcia, que 

recebe o Certicado de 
Aluna-Destaque das mãos do 
delegado regional do CRCRS, 
Marcelo de Barros Dutra, e o 
coordenador do curso, Prof. 

Milton Edwino Kelling. 
Solenidade realizada em 04 
de março, no Salão de Atos 
da Ulbra Cachoeira do Sul.

A Universidade do Norte do Paraná 
(Unopar) – Uruguaiana realizou solenidade 
de formatura em 26 de março, na qual o 
paraninfo da turma e representante do 
CRCRS, delegado regional Luiz Manoel 
Alves da Trindade, fez a entrega do 
Certicado de Aluno-Destaque ao 
formando Dinilson Braga Pires. 

O representante do CRCRS, 
ex-delegado regional Eugênio 
Chiappin, à direita, entrega o 
Certicado de Aluna-
Destaque à formanda Priscila 
Mussoi, em companhia do 
coordenador do Curso, 
Professor Me. Itacir Alves da 
Silva, e da diretora acadêmica, 
Professora Drª Delzimar da 
Costa Lima, da FSG, Caxias do 
Sul, em 5 de março.

Formatura da Universidade de Caxias 
do Sul – Campus de Nova Prata – 27 
de fevereiro de 2016. O delegado do 
CRC de Nova Prata, Rogério Marcos 
Dall Agnol, entregou o certicado de 
Aluna-Destaque à formanda Kelin 
Rui.
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A vice-presidente de 
Gestão do CRCRS, Ana 
Tércia Lopes Rodrigues, fez a 
entrega dos Diplomas de Alunos-
Destaques aos formandos Cristina 
Lima Menezes e Patrick Dartora dos 
Santos. 

Solenidade de formatura da Fadergs, 
realizada em 05 de março, no Teatro  do 
Bourbon Country, em Porto Alegre. 

As acadêmicas Michele Vieira Viegas e Renata Ibaldo Donas receberam o  
Certicado de Aluna-Destaque das mãos da vice-presidente de Gestão do 

CRCRS, Ana Tércia Lopes Rodrigues, que representou o Conselho na 
solenidade de formatura em Ciências Contábeis da Faculdade São 

Francisco de Assis (Unin), realizada em 02 de abril, no Salão de Atos da 
PUCRS, em Porto Alegre, em companhia do coordenador do curso, Prof. 

Me. José Mário Matsumura Gomes. 

Solenidade de colação de grau da UCS, em Bento Gonçalves, ocorrida 
em 12 de março, tendo como paraninfa a professora Simone Taffarel 

O representante do CRCRS, delegado 
Marcos Beltrami, faz a entrega do 
Diploma de Aluna-Destaque à 
formanda Michele Zanela Cordeiro. 

F
o

to
s:

 O
p

ti
m

us
 P

ro
d

uç
õ

es

F
o

to
s:

 P
o

rt
h
o

 S
ul

 P
ro

d
ut

o
ra

F
o

to
s:

 P
o

a 
P

ro
d

uç
õ

es

25

FO
RM

A
TU

RA
S

Delegado regional André Hoffmann e formandos 

2015/2 da Unijuí, em solenidade realizada 16 de 

abril. A Aluna-Destaque foi Raquel Sabrina Zappe.

Formaturas
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 Delegacias em Ação
TUPANCIRETÃ

No dia 03 de maio, o delegado regional do CRCRS em 
Tupanciretã, Antônio Carlos Borsa dos Santos, 
apresentou ao prefeito Carlos Augusto Brum de Souza, o 
relatório do montante das deduções do Imposto de 
Renda. O valor arrecadado de R$ 40 mil é destinado ao 
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e 
também ao Conselho do Idoso. “Este é o primeiro ano da 
campanha, e o papel desempenhado pelos prossionais 
da contabilidade foi essencial para auxiliar o município a 
cadastrar os fundos na Receita Federal e a mobilizar a 
comunidade de Tupanciretã para efetuar as doações”, 
explica o delegado.

VACARIA

A delegada regional do CRCRS em Vacaria, Solange 
Daros Deon, que integra o Conselho Deliberativo da 
Câmara de Indústria e Comércio (CIC) do município, 
comemorou os primeiros resultados da participação 
dos prossionais da contabilidade da região no Projeto 
Empreender. O projeto, uma iniciativa da Confe-
deração das Associações Comerciais e Empresariais do 
Brasil, é fruto de uma parceria entre o Sebrae e a CIC de 
Vacaria, e funciona pela primeira vez, na região dos 
Campos de Cima da Serra. O objetivo é qualicar 
pequenos  negóc ios ,  a l ém das  empresa s  de 
contabilidade.

TEUTÔNIA

No dia 31 de março, o delegado regional do CRCRS de 
Teutônia, Gustavo Luiz Schnoremberger, apresentou 
uma campanha que visa conscientizar as pessoas, que 
fazem declaração de Imposto de Renda pelo modelo 
completo, a realizarem doações ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. “O objetivo é 
ampliar a permanência dos recursos em Teutônia, para 
aplicação em projetos sociais envolvendo nossas crianças 
e adolescentes”, explica o delegado.

TORRES

A Delegacia Regional do CRCRS de Torres, realizou o Dia 
do Declare Bem, em 16 de abril, em conjunto com a 
Associação dos Contabilistas do município. Durante um 
plantão de cinco horas, cinco prossionais voluntários 
esclareceram dúvidas de cerca de 20 contribuintes, sobre 
o Imposto de Renda. De acordo com a delegada regional 
do Conselho em Torres, Tatiani Margutti Brocca Pedrotti, 
a ideia é repetir o evento nos próximos anos.

GUAÍBA

A Delegacia Regional do CRCRS de Guaíba, integrada ao 
Programa de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC), 
mensalmente, seleciona uma casa de repouso que acolhe 
idosos, para receber uma cesta básica de alimentos. Em 
abril, foi beneciada a Casa de Repouso Luz do Sul, de 
Eldorado do Sul, município que pertence à jurisdição da 
delegacia de Guaíba.

O delegado do CRCRS em 
Teutônia, Gustavo Luiz 
Schnoremberger, falou sobre a 
importância da destinação de 
parte do imposto de renda 
devido a entidades sociais que 
atuam nas comunidades locais.

Dia do Declare Bem deverá se repetir em Torres, nos próximos anos.

 A presidente da Casa de Repouso Luz do Sul, Cleonice da Silva Soares, recebe 
doação entregue pelo delegado Regional de Guaíba, Roque Brzezinski.

Jovenil Vitt 
Lima, diretor-
presidente da 
Microempa; 
Pablo Paixão 
Lovato, 
consultor do 
Projeto 
Empreender 
Vacaria; Paulo 
Gilberto dos Santos Silva, diretor do Campus Universitário da UCS 
de Vacaria; Eniomar José Varaschin, diretor do Empreender da CIC 
de Vacaria; Marília Gasparini da Silva, coordenadora do Projeto 
Empreender Vacaria; Solange Daros Deon, delegado do Conselho 
Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul; e Paulo Miguel 
Lemos Vasques, presidente da CIC Vacaria.

Participaram da 
reunião: Antonio 
Carlos Borsa dos 
Santos, delegado 
regional do 
CRCRS em 
Tupanciretã; 
Francisco 
Sanders, vice-
presidente do 
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente; Carlos Augusto 
Brum de Souza, prefeito municipal; Evando Pinto da Silveira, 
delegado suplente do CRCRS em Tupanciretã; Giovani Dalmás, 
secretário municipal de Administração; e Vinicius da Silva 
Marques, contador que preside o Conselho Municipal da Criança e 
do Adolescente.



 Delegacias em Ação
TAPES

A abertura de empresas com ritos simplicados e a 
integração dos trâmites de abertura, alteração, baixa e 
legalização de micro e pequenas empresas está em pleno 
funcionamento, na Prefeitura de Tapes, onde a Rede 
Nacional para Simplicação do Registro e Legalização de 
Empresas e Negócios, chamada de Redesim, foi 
implantada. De acordo com o delegado regional do 
CRCRS em Tapes, Paulo Gelom, a agilidade permitiu a 
redução drástica dos prazos para tramitação dos 
processos, o que impulsiona o empreendedorismo e 
resulta em maior desenvolvimento econômico para a 
região.

TAQUARI

A Delegacia Regional do CRCRS em Taquari passou a 
integrar a comissão externa de acompanhamento das 
licitações da Prefeitura Municipal, em evento realizado na 
Câmara de Vereadores, no dia 20 de abril. De acordo com 
o delegado regional do CRCRS em Taquari, Manoel 
Valfreu Faleiro, o objetivo da comissão externa é, por 
meio do acompanhamento dos processos licitatórios 
implementados no município, alcançar maior trans-
parência nas ações da administração pública, colaborando 
para a qualicação dos gastos públicos.

LAJEADO

O delegado regional do CRCRS em Lajeado, Dani José 
Petry, mais um grupo de prossionais da contabilidade do 
município e setores da iniciativa privada, que compõem a 
Associação Lajeadense Pró-Segurança Pública (Alsepro), 
estão construindo um presídio feminino, com vagas para 
100 detentas, e 126 vagas no albergue masculino, que 
deverá atender as comarcas de Lajeado, Teutônia e 
Estrela. Com a colaboração da comunidade, o 
investimento, inicialmente estimado pelo Estado entre 
R$ 4 e 5 milhões, cou em R$ 850 mil.

Na construção, foi utilizada a mão de obra de 14 
apenados; R$ 120 mil foram doados pela Prefeitura de 
Lajeado, que também cedeu máquinas; além de recursos 
oriundos das varas de execuções criminais, por meio das 
penas alternativas. Nesse processo, o Ministério Público e 
o Judiciário tiveram importante participação.

O promotor de Justiça, Éderson Luciano Vieira, declarou, 
que "o Brasil conta 607.731 presos, mesmo assim, o 
Estado pouco tem feito para amenizar a situação. Porém, 
a comunidade lajeadense não se limitou à observação da 
deplorável situação do presídio local, no que vem sendo 
amparada pelo Sindicato dos Contadores e Técnicos em 
Contabilidade do Vale do Taquari, atuando, gracio-
samente, por meio dos seus integrantes, na administração 
da Associação Lajeadense Pró-segurança Pública e junto 
ao Conselho da Comunidade de Assistência aos Ape-
nados, o que se reete, dentre outra ações, na edicação 
das instalações do Novo Albergue e do Presídio Feminino. 
O prossionalismo técnico-contábil assegura o compro-
misso administrativo e o correto direcionamento dos 
valores encaminhados pelo Ministério Público e Poder 
Judiciário às referidas Instituições. O engajamento da 
classe contábil vai além do patamar do elogiável, concorre 
para o rmamento da nossa democracia e do espírito 
comunitário, por isso merece o amplo reconhecimento 
do Ministério Público e as mais extensas e públicas 
homenagens".

Compõem a comissão externa de acompanhamento das licitações da 
Prefeitura Municipal de Taquari: Boris Kerber e Zoleide da Costa 
Ramalho, representantes do Lions Club; Manoel Valfreu Faleiro, 
delegado regional do CRCRS em Taquari; Maicon Borgoni da Costa Leite, 
comerciante; Adelso Costa, presidente do Clube de Diretores Lojistas; 
Edward Nunes Machry e Marcos Pereira Nogueira de Freitas, representantes 
da Ordem dos Advogados do Brasil; e André Brito, vice-prefeito.

A solenidade de implantação da Redesim, em Tapes, contou com as 
presenças de Fábio Branco, secretário de Estado de Desenvolvimento, 
Ciência e Tecnologia, à época; Luis Francisco Moreira, secretário 
municipal da Produção Primária, Indústria e Comércio; Silvio Rafaelli, 
prefeito; Itacir Flores, presidente da Junta Comercial e Rosani Ribeiro, 
representante do Sebrae Pelotas. Delegação de representantes do CRCRS visitaram as obras do 

presídio e do albergue, construído graças ao esforço da classe 
contábil do Vale do Taquari.




