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COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO

Titulares: Contadores:
Rogério Costa Rokembach, Antonio Carlos de Castro Palácios, Carlos Edgar de
Magalhães Valmorbida, Carlos Fernando Paléo da Rocha, Erineu Clóvis Xavier,
Gilberto Bagaiolo Contador, José Cláudio Buzatta, José Francisco Pagani
Echevarria, José Rocha Saldanha, Moacir Carbonera, Paulo Walter Schnorr,
Tanha Maria Lauermann Schneider, Zulmir Ivânio Breda, Ana Tércia Lopes
Rodrigues, Jesse Alencar da Silva, Luiz Fernandes da Rosa Pohlmann, Marcelo
Alexandre Vidal, Pedro Gabril Kenne da Silva.

Técnicos em Contabilidade:
Geneci Vicente Lopes, Luciano Kellermann Livi Biehl, Nair Giacobbo de
Lima, Paulo Roberto Salvador, Renato João Kerkhoff, Aroldo Barboza
Meneghel, Beatriz Aparecida Ferreira Martins, Isidra Ramos Lopes e Marco
Aurélio Bernardi.

Suplentes: Contadores:
Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin, Celso Luft, Cleonice Moreira Bitencourt,
Giovani Dagostim, José Roberto dos Santos Pires, Lorimar Francisco
Munaretto, Lúcia Regina Faleiro Carvalho, Magda Regina Wormann, Marisa
Aurélia Balestro Costa, Maurício Gatti, Neusa Maria da Costa Gonçalves Salla,
Neusa Teresinha Balardin Monser, Alcides Beninca, André Ricardo Jubin, João
Carlos Andriotti Silveira, Rosana Lavies Spellmeier e Silvio Luís da Silva Zago.

 Técnicos em Contabilidade:
 Daniel Souza dos Santos, Eugenio Gressler, Loris Jardim Guimarães, Márcio
Pereira das Neves, Maria Rosa de Freitas, Magdalena Dapper, Nadmir Pedro
Colbachini, Roberto dos Santos Onofrio e Solange Maria Pessi.

Diretor Executivo: Luiz Mateus Grimm
Jornalista responsável:

Valderez Micheletto – MTb 6407
Tiragem: 33.000 exemplares

Editoração: Scan - Editoração & Produção Gráfica

Os conceitos emitidos em artigos assinados
são de inteira responsabilidade de seus autores.

Por Manoelito Carlos Savaris

Fonte: Texto produzido pela Área Técnica do Instituto
Gaúcho de Tradição e Folclore (IGTF), a partir do texto
escrito pelo tradicionalista e escritor Luiz Carlos Lessa.

O lenço do gaúcho

Breve histórico e funções
Vários povos utilizaram e utilizam o lenço, geralmente

no pescoço ou na cabeça. Verificamos que , ao longo da his-
tória da humanidade, o lenço foi utilizado basicamente com
três funções principais:

A função estética, como um enfeite, como representação
de clã ou família. A adoção de cores identificadoras, normal-
mente, era feita em conjunto com algum símbolo.

Os mouros tinham, e ainda têm, o hábito do uso do
lenço para identificação de clãs. Este hábito foi absorvido,
pela porção espanhola da península. Daí a explicação mais
plausível para que o RS tenha aderido ao lenço como
identificador ideológico.

Na Revolução Farroupilha, os republicanos convictos
usavam lenços vermelhos no pescoço, como identificação
ideológica. Naquele momento, o vermelho era a cor da repú-
blica, desde a Revolução Francesa.

O PRR, ao adotar a ideologia identificada com o
positivismo, passou a usar a cor branca como identificadora.
Daí o uso do lenço branco, não como símbolo da paz, mas
como marca ideológica. Borges de Medeiros, Pinheiro Ma-
chado, Getulio Vargas, Fernando Abott, entre outros, eram
republicanos – pica-paus.

Com a vitória política de Julio de Castilhos, os
federalistas, liderados por Gaspar Silveira Martins, pa-
trocinaram a Revolução Federalista (1893-1895). Para a
revolta armada, federalistas recrutaram um grupo de uru-
guaios que usavam lenço vermelho como identificação
da clã.

Assim, o lenço vermelho, que na Revolução Farroupilha
identificava os republicanos passa, a partir da Republica no
Brasil, a identificar os Federalistas que pregavam uma espé-
cie de monarquia parlamentarista.
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2008: ano da sua participação no 18º CBC
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S         Em 2004, por ocasião do 17º

Congresso Brasileiro de Contabilidade,

realizado na cidade de Santos-SP, soli-

citamos o voto e o apoio dos congressis-

tas daquele evento, para que a próxima

edição acontecesse em nossa terra, e

muito nos empenhamos para conquis-

tar essa preferência.

 

Para satisfação e lisonja de todos

nós, o Rio Grande do Sul foi eleito

para sediar a 18ª edição do Congres-

so Brasileiro de Contabilidade, o

mais importante evento contábil de

nosso País. Depois de 55 anos, ele

volta a ser efetivado em nosso Esta-

do. O último, 6º CBC, ocorreu em

fevereiro de 1953, em Porto Alegre.

 

O tempo passou rapidamente e
já estamos em 2008, às vésperas des-
te grande acontecimento que, nesta
edição, propõe-se a discutir a profis-
são, com ampla participação de todos,
abrigada ao lema “Contabilidade: ci-

ência a serviço do desenvolvimento”.

 

Os Congressos Brasileiros vêm

mantendo significativos públicos

presentes, ainda que o acesso ao co-

nhecimento tenha sido facilitado,

principalmente pela disponibi-

lização e acesso a ferramentas como

a internet. Certamente isso ocorre

pela oportunidade e vontade de os

profissionais da Contabilidade dedi-

carem tempo à sua formação e atua-

lização, discutindo assuntos com

colegas de vários pontos do País.

Esta integração é singular e propor-

ciona a troca de experiências e a

interação.

 A propósito: você já participou
de alguma edição do Congresso Bra-

sileiro de Contabilidade? Sim. En-
tão sabe como este evento é grandio-
so e importante para nós, Contado-
res e Técnicos em Contabilidade.

 

Nunca participou? Então não

perca a oportunidade! Consideran-

do que esta edição acontece em nos-

so Estado, a participação fica facili-

tada pela proximidade geográfica,

além de ser um excelente investi-

mento profissional, pois a progra-

mação, de alto nível, foi especial-

mente elaborada, pensada e

direcionada para nós, profissionais

da Contabilidade.

 

A Comissão Organizadora

estruturou a programação de forma

bastante atual e abrangente, para

recepcionar profissionais de todos

os recantos do Brasil, inclusive do

exterior. Na grade técnica consta a

apresentação de 137 trabalhos, de 16

painéis e de 04 palestras magnas.

Ainda estabeleceu algumas facilida-

des, como o parcelamento da taxa de

inscrição, inclusive mediante car-

tões de crédito, bem como negocia-

dos descontos e parcelamentos para

o pacote terrestre. Também não fo-

ram medidos esforços para

viabilizar, ao máximo, a adesão por

aqueles que tiverem interesse em

presenciar este momento ímpar da

classe contábil brasileira.

 

O temário dos trabalhos traz
em seu bojo de programação assun-

tos pontuais: teoria da Contabilida-
de, Contabilidade e governança
corporativa, tecnologia e sistemas de
informações, planejamento e con-
trole empresarial, contabilidade de
custos, auditoria e perícia, contabi-

lidade tributária, contabilidade go-
vernamental, contabilidade interna-
cional, responsabilidade social e
ambiental, pesquisa e ensino, entre

outros.

 Paralelamente, acontecem
fóruns com abordagens nos seguin-
tes segmentos: professores, coorde-
nadores e estudantes de cursos de
Ciências Contábeis, responsabili-
dade socioambiental do sistema

contábil, entidades sindicais da área
contábil e mulher contabilista.

 

O evento tem 4.000 vagas,
sendo que, em meados de março,
mais da metade delas já estavam ocu-
padas. Dessa forma, colega, faça logo

a sua inscrição e garanta sua presen-
ça neste importante encontro.

 

Estamos otimistas em relação
ao sucesso do 18º Congresso Brasi-
leiro de Contabilidade, para o qual
reafirmamos nosso convite para a sua

participação.
 
Queremos ver você lá!
 

Contador  Rogério  Rokembach
Conselheiro  Presidente  do  CRCRS
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CFC reelege Maria Clara Bugarim
No último dia 4 de janeiro, a conta-

dora Maria Clara Cavalcante Bugarim
foi reeleita para o cargo de presidente do
CFC, no qual deverá permanecer por
mais dois anos (biênio 2008-2009). O
contador Enory Luiz Spinelli, também
continua na vice-presidência de Fisca-
lização, Ética e Disciplina, como repre-
sentante do Rio Grande do Sul no CFC,
assim como o contador Cláudio Mo-
rais Machado, na função de conselheiro
e membro da Câmara de Fiscalização,
Ética e Disciplina.

A solenidade de posse da nova dire-
toria do CFC ocorreu no dia 20 de feve-
reiro, no auditório do CFC, em Brasília.
Profissionais da área contábil, deputados,
senadores, presidentes e vice-presiden-
tes dos Conselhos Regionais de Conta-
bilidade, conselheiros, ex-presidentes
do CFC, dirigentes de entidades e de sin-
dicatos da classe contábil, entre outros,
estiveram presentes à cerimônia.

Em seu discurso, Maria Clara des-
tacou projetos que tiveram início na sua
primeira gestão e que deverão ser con-
cluídos em 2008, dentre eles a edição
do livro alusivo aos 60 anos dos Conse-
lhos de Contabilidade. Nesse sentido,
incluiu também o processo de “refor-
ma” da Lei de Regência da profissão
contábil, que passou por várias audiên-

cias públicas, em todo país, e originou
uma minuta de projeto de lei a ser apre-
sentada à Câmara dos Deputados este
ano. A presidente afirmou, após desta-
car vários pontos fortes da primeira ges-
tão, que as referências ao mandato ante-
rior devem ocorrer apenas como ponto
de partida para novas conquistas.

“A pauta da gestão 2008-2009 está
recheada de objetivos a cumprir e de idéi-
as e intenções a serem elaboradas para
oportuna consecução”, falou Maria Clara.

No site do CRCRS, www.crcrs.org.br, por
meio da Rádio, é possível ouvir, no podcast
“Falando de Contabilidade”, a entrevista
realizada com Maria Clara Bugarim no dia
de sua posse, em Brasília.

Composição da diretoria do CFC
para 2008/2009:

Presidente
Contadora Maria
Clara Cavalcante
Bugarim
Vice-presidente
de Fiscalização,
Ética e Disciplina
Contador Enory
Luiz Spinelli
Vice-presidente
de Registro
Contadora Luci
Melita Vaz

Vice-presidente Técnico
Contador Nelson Mitimasa Jinzenji
Vice-presidente de Controle
Interno
Contador Adeildo Osório de Oliveira
Vice-presidente de Desenvolvimen-
to Profissional
Contador José Martonio Alves
Coelho
Vice-presidente de Desenvolvimen-
to Operacional
Contador Juarez Domingues Carneiro
Vice-presidente de Administração
Contadora Silvia Mara Leite
Cavalcante
Representante dos Técnicos em
Contabilidade no Conselho Diretor
Técnico em Contabilidade Bernardo
Rodrigues de Sousa
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Gestão 2008-2009: sempre mais e melhor

Em Plenária, realizada em 7 de janeiro, foram empossados os Conselheiros, eleitos em
novembro passado, o Presidente e o Conselho Diretor.

Os 27 conselheiros, integrantes do
Plenário, reelegeram o contador Rogé-
rio Rokembach para permanecer mais
dois anos à frente da presidência do
CRCRS. Também, na ocasião, foram
escolhidos os membros das diversas
Câmaras e do Conselho Diretor.

Em seu discurso de posse, o pre-
sidente salientou a importância do
CRCRS no que se refere ao exercí-
cio de fiscalizar a profissão contábil
em todo o Estado, como forma de
preservar os bons profissionais e a
sociedade. Lembrou que o biênio
2006-2007 foi caracterizado por um
trabalho intenso nesse sentido, e ci-
tou diversas ações que foram reali-
zadas e intensificadas, entre elas: in-
cremento ao combate ao leigo, fis-
calização em 100% dos profissionais
nas cidades visitadas, verificação da
escrituração dos livros contábeis e
fiscais, e, a fim de imprimir maior
agilidade e eficácia, ampliação do
quadro de fiscais. Ainda na gestão
anterior, foi ampliado o programa de
Fiscalização Preventiva – Educação
Continuada, que apresentou núme-
ros expressivos: 1.351 eventos entre
palestras, cursos, seminários, com a
participação de 85 mil participan-

tes. A criação do Mês da Solidarie-
dade Contábil e o incremento da
participação na discussão dos gran-
des temas tributários e políticos
também marcaram a primeira ges-
tão de Rokembach. Entretanto, para
ele, embora os números e ações te-
nham sido satisfatórios, com metas
cumpridas, neste próximo manda-
to deve-se “fazer mais e melhor”. As-
sim, salientou que o Conselho con-
tinuará se dedicando a cumprir cor-
retamente o papel que lhe é desti-
nado, com afinco, dedicação e bus-
cando melhorar sempre.

Para a gestão, 2008-2009, entre
os planos, estão intensificar a fiscali-
zação de exercício profissional, bem
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como o uso da Rádio e da TV CRCRS
como instrumento de democratiza-
ção da atualização profissional por
meio do programa de Fiscalização
Preventiva – Educação Continuada.
“Pretendemos estimular ainda mais
o engajamento social dos contadores
e técnicos em contabilidade, assim
como das entidades da classe, além
de desenvolver projetos especiais de
integração com a sociedade”, acres-
centou Rokembach.

Outro destaque para esta ges-
tão é o 18º Congresso Brasileiro de
Contabilidade, que será realizado em
Gramado, de 24 a 28 de agosto, e que
pretende reunir mais de quatro mil
participantes.
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essas funções, foram empossados
em 7 de janeiro:
●  Presidente: contador Rogério Costa
Rokembach;
●  Vice-Presidente de Gestão: contadora
Ana Tércia Lopes Rodrigues;
●  Vice-Presidente de Fiscalização: con-
tador Paulo Walter Schnorr;
●  Vice-Presidente Técnico: contador
Antônio Carlos de Castro Palácios;
●  Vice-Presidente de Registro: técn.
cont. Luciano Kellermann Livi Biehl;

Compete ao Conselho Dire-
tor tomar conhecimento e delibe-
rar sobre as questões administra-
tivas do CRCRS, inclusive no que
tange às Delegacias Regionais,
bem como estudar e planificar a
gestão financeira, promover as
medidas necessárias à execução
das suas deliberações, além de
instituir comissões de estudos e
grupos de trabalho, entre outras
atribuições. Para desempenhar

Composição do Conselho Diretor
●  Vice-Presidente de Controle In-
terno: contador José Cláudio
Buzatta;
●  Vice-Presidente de Desenvolvi-
mento Profissional: contador
Zulmir Ivânio Breda;
● Vice-Presidente de Relações
Institucionais: contador Pedro
Gabril Kenne da Silva;
●  Vice-Presidente de Relações com
os Profissionais: técn. cont Renato
João Kerkhoff.

Novos Delegados
Regionais

Em reunião plenária realizada no
dia 24 de janeiro de 2008, três novos
Delegados Regionais do CRCRS fo-
ram empossados. O cont. Eugênio
Chiappin substitui o técn. em cont.
Mário Dal Pai, na jurisdição de
Caxias do Sul. Na delegacia de
Osório, o técn. em cont. Domingos
Claudiomar Brum de Brum assumiu
o posto do também técn. em cont.,
Rogério Espíndola Bernardes; e a
cont. Ângela Cristina Schneider
Dilly, o lugar do cont. Herbert Jorge
Fritsch, em Ivoti. E, recentemente,
em março, o cont. Márcio Schuch
Silveira assumiu a Delegacia Regio-
nal de Guaíba, em substituição ao
cont. João Carlos Andriotti Silveira.

Instituída a Vice-Presidência Técnica no CRCRS
Diante da crescente demanda re-

lacionada com os assuntos que di-
zem respeito à legislação da profis-
são contábil, mudanças e inovações,
e com o intuito de propiciar uma
maior interação com os profissionais,
o CRCRS instituiu, a partir desse
ano, a Vice-presidência Técnica, que
está a cargo do contador Antônio
Carlos Palácios.

“Esta pasta visa abrir um espaço
para que o profissional possa se apro-
ximar ainda mais do CRCRS, e des-
ta forma, obter retorno com mais
efetividade dos esclarecimentos e a
eliminação das dúvidas que afligem
os contadores e técnicos em conta-
bilidade”, diz Palácios.

As principais atribuições da
Vice-presidência Técnica são: su-
pervisionar as Comissões de Estu-

do e os Grupos de Trabalho, insti-
tuídos pelo Conselho Diretor do
CRCRS; responder consultas de
natureza técnico-profissional que
forem endereçadas ao CRCRS, pro-
pondo o encaminhamento ao CFC
das que dependerem de interpreta-
ção, visando a unicidade de proce-
dimentos em nível nacional; auxili-
ar na implementação de audiências
públicas, promovidas pelo CFC,
como instrumento de fomento do
debate de questões normativas, vi-
sando ao encaminhamento de su-
gestões ao CFC; subsidiar a Vice-
presidência de Fiscalização em as-
suntos de natureza técnica, na ins-
trução de processos da área de fisca-
lização do exercício profissional; e
executar incumbências que lhe fo-
rem delegadas pela Presidência.
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Como órgão de fiscalização, o
CRCRS tem como função, além de
proteger os bons profissionais, pre-
servar a sociedade gaúcha dos maus
profissionais. Segundo o vice-presi-
dente de Fiscalização, Paulo Walter
Schnorr, este Conselho continuará
sendo intransigente no combate aos
leigos, na apuração das denúncias e
no encaminhamento de todos os des-
vios que eventualmente forem prati-
cados pelos menos avisados.

A fiscalização no CRCRS se dá
por meio de duas formas principais:
a Fiscalização Preventiva e a Fiscali-
zação Ostensiva.

Para 2008, é objetivo do Conselho
intensificar as ações que visam a orien-
tar os profissionais contábeis, dentre

Intensificar a fiscalização e aumentar diligências
são metas para 2008
elas a realização de palestras, cursos, se-
minários e eventos, como, por exem-
plo, o 18º Congresso Brasileiro de Con-
tabilidade. Também, prover os profis-
sionais com explicações necessárias e
esclarecimentos em oportunidades cri-
adas, como por exemplo nas visitas
programadas. Orientar antes de punir,
essa é a diretriz.

Dentro do projeto da Fiscaliza-
ção Ostensiva, para este ano, foi
traçada a meta de visitar todos os
profissionais registrados, seja por
meio da presença do fiscal, pela
internet ou pelo telefone.

“Nesta área, é missão precípua o
combate ao leigo, assim como o aten-
dimento de denúncias, e sempre que
se fizer necessária a presença da fis-

calização, lá estaremos”, explica
Schnorr.

A divisão de Fiscalização projetou
para 2008 um aumento de 5% no nú-
mero de diligências. Para isso, vai lan-
çar mão de recursos tecnológicos; ve-
rificação da execução dos trabalhos
contratados, com ênfase na execução
da contabilidade; convênios e parce-
rias com entidades e instituições tais
como: Junta Comercial, Secretaria da
Fazenda, Receita Federal, Procurado-
ria da Justiça, Ministério Público,
Sebrae; assim como treinamento e
atualização do corpo funcional. Na
execução das atividades previstas a
ênfase será dado nos contratos de
prestação de serviços, DECOREs e
escrituração contábil.

O contador João Marcos Leão da
Rocha é o novo ouvidor do Conselho
Regional de Contabilidade do Rio Gran-
de do Sul. A posse ocorreu em reunião
plenária realizada em 14 de fevereiro.

João Marcos é professor universitá-
rio, chefe do departamento do curso de
Ciências Contábeis e de Ciências
Atuariais da UFRGS, mestre em admi-

Ouvidoria do CRCRS sob nova coordenação
nistração, especialis-
ta em auditoria ex-
terna e em educação
pela UFRGS e con-
sultor do Ministério
da Educação para
avaliação da implan-
tação de cursos de
Ciências Contábeis
no Brasil.

Em discurso, o
ouvidor fez questão
de enfatizar sua ad-

miração por aquele que foi o primeiro a
ocupar esse cargo no CRCRS, o conta-
dor Renato Becker (1994-2001). Em se-
guida, falou sobre o papel que irá exer-
cer, que acredita estar preparado para
assumir mais esta responsabilidade.

“Estou preparado porque sou um
profissional que está há mais de 30
anos junto à classe contábil, e, além

disso tenho participação em muitas
atividades do Conselho Regional de
Contabilidade do Rio Grande do Sul.”

João Marcos participou de inúme-
ras Convenções, na maioria delas na
comissão de organização, foi coordena-
dor de estudos e conselheiro do
CRCRS. “Posso dizer que conheço a
situação da classe contábil gaúcha”.

Na ocasião, acrescentou que a
ouvidoria é um elo de ligação entre a
sociedade, especialmente a classe
contábil e a direção do Conselho.

Após a posse, o presidente Rogério
Rokembach fez uma homenagem ao
ouvidor que antecedeu João Marcos, o
contador José Flávio de Oliveira, que ocu-
pou o cargo de 2002 a 2007, entregando
a ele um certificado de agradecimento.

Atendimento: quintas-feiras das
14h às 17h, na sede do CRCRS; ou pelo
e-mail ouvidoria@crcrs.org.br.
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18º Congresso Brasileiro de Contabilidade
 “Contabilidade: ciência a serviço do desenvolvimento”

tro mil profissionais e estudantes da área
oriundos de diversos Estados.

Garanta já a sua inscrição pelo site
www.congressocfc.org.br, que também apre-
senta outras informações, sobre hospe-
dagem, pacotes turísticos, local do even-
to, atividades que serão desenvolvidas,
além da programação completa, na qual
se destacam nomes como o contador
Antônio Lopes de Sá, jornalista Alexan-
dre Garcia e família Schürmann.

Na oportunidade, serão abordados
temas como: empreendedorismo no se-
tor contábil, desafios da convergência, a
carga tributária brasileira na ótica da em-
presa e do governo, a contabilidade nos
processos de arbitragem, custos no setor
público, aspectos da história contábil bra-
sileira, alterações da Lei das Sociedades por
Ações, entre outros. Também faz parte da
programação a realização de Fóruns, que
acontecerão na parte da manhã.

Em relação aos trabalhos, os autores
podem acompanhar os prazos e o pro-
cesso no site do Congresso. Os cinco
melhores trabalhos científicos apresen-
tados serão premiados. O comitê cientí-
fico do evento é formado por profissio-
nais da contabilidade conceituados e afe-
ridos com os títulos de doutores na área.

Paralelamente ao evento, haverá uma
Feira de Negócios e Oportunidades, com
produtos e serviços voltados a área contábil.

Aos profissionais participantes do 18º
Congresso Brasileiro de Contabilidade
serão conferidos 10 pontos no Programa
de Educação Profissional Continuada do
Sistema CFC/CRCs.

As entidades envolvidas na organiza-
ção do evento estão trabalhando com o ob-
jetivo único de colaborar no aperfeiçoa-
mento e proporcionar o crescimento pro-
fissional de uma das maiores classes or-
ganizadas do País. O mercado exige uma
atualização crescente e constante. Por isso,
não perca essa oportunidade.

O 18º CBC é uma realização do Con-
selho Federal de Contabilidade (CFC)
e dos Conselhos Regionais de Contabi-
lidade, com organização da Fundação
Brasileira de Contabilidade (FBC).

De 24 a 28 de agosto de 2008 ocorre-
rá, no Centro de Convenções do Serra
Park, em Gramado, o maior evento contábil
do País. Trata-se do 18º Congresso Brasi-

leiro de Contabilidade, que, nesta edição,
traz como lema a “Contabilidade: ciência
a serviço do desenvolvimento”. A expec-
tativa é de que o evento reúna mais de qua-

Inscrições e programação www.congressocfc.org.br

Danghesi Planejamento
Estandes da Feira de Negócios e rui.castilho@uol.com.br

Oportunidades (11) 6096-5311
(11) 2796-5311

Tribeca Turismo
Hospedagem e www.tribecaturismo.com.br

pacotes turísticos (51) 3326-7002
Camila@tribecaturismo.com.br
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Apartir de 21 de fevereiro, as empre-
sas e pessoas físicas que não possuem cer-
tificado digital podem passar uma pro-
curação a terceiros para utilizar o Cen-
tro Virtual de Atendimento ao Contribu-
inte (e-CAC) da Receita Federal. Assim,
os profissionais da contabilidade pode-
rão acessar os mais de 20 serviços dispo-
níveis do e-CAC para contribuintes sem
certificado digital. A emissão do docu-
mento é feita exclusivamente pela página
da Receita, www.receita.fazenda.gov.br/
Atendvirtual. A procuração precisa ser vali-
dada em alguma unidade da Receita em
até 30 dias, contados da data da emissão.

As explicações e esclarecimentos
sobre o assunto foram fornecidos pelo
superintendente-adjunto da RF, José
Amilton Freire, que juntamente com o
Delegado da RF em Porto Alegre,
Ademir Gomes de Oliveira; o Delega-
do da RF em Caxias do Sul, Miguel
Pletsch; a chefe substituta da Divisão
de Interação com o Cidadão da RF,
Marlene Trapp; a assessora de gabine-
te da Superintendência da RF, Cláu-
dia Da Silva Carelli; participaram, a
convite do CRCRS, de um encontro
que contou também com as presenças
dos representantes do Sescon-Serra
Gaúcha, Federacon, Sindicato dos
Contabilistas de Porto Alegre, Sindi-
cato dos Contadores e Técnicos em
Contabilidade do Vale dos Sinos,
Sindiconta, Sescon – RS.

Marlene Trapp, Chefe Substituta da
Divisão de Interação com Cidadão da Re-
ceita Federal em Porto Alegre esclarece
algumas dúvidas.

CRC Notícias (C.N.).: Quais os proce-
dimentos para emissão da procuração?

Marlene Trapp (M.T.): A procu-
ração será emitida, exclusivamente, pelo
sítio da RFB na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br, opção
Serviços/Solicitação de Procuração RFB.

C.N.: O que fazer após a emissão da
procuração?

Procuração permite acesso aos serviços on line da Receita Federal

M.T.: A procuração emitida  de-
verá ser impressa, assinada e ter firma
reconhecida por autenticidade em
cartório.

C.N.: O outorgante poderá emitir
mais de uma procuração?

M.T.: Sim. O outorgante poderá
fazer quantas procurações desejar.

C.N.: De posse da procuração, quais
os serviços disponíveis no e-CAC?

M.T.: Parcelamento geral de dé-
bitos, pesquisa de situação fiscal, reti-
ficação e cópia de Darf, relação de de-
clarações entregues pela Pessoa Jurí-
dica, consulta e cópia da declaração de
Pessoa Física, entre outros.

A RFB oferece ainda cursos de ensi-
no a distância ao cidadão, disponíveis no
endereço: http://www.receita.fazenda.gov.br/
atendvirtual/CentroAtendVirtual/ead.htm

C.N.: A partir de que momento po-
derão ser acessados os serviços no e-CAC?

M.T.: Somente a partir da aceita-
ção da procuração na Unidade da RFB,
é que o possuidor do certificado pas-
sará a ter acesso aos serviços, em nome
do outorgante.

C.N.: Como validar a procuração?
M.T.: Para produzir efeitos junto ao

e-CAC, a procuração deverá ser incluída
no Sistema de Procurações Eletrônicas
do e-CAC, mediante validação a ser efe-
tuada em qualquer unidade de atendi-
mento da RFB, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data de sua emissão.

C.N.: Quais os documentos neces-
sários para validação na RFB?

M.T.: Para validação, deverão ser
entregues a procuração original  acom-
panhada de cópias autenticadas dos do-
cumentos de identificação do outor-
gante e do outorgado. Para cada procu-
ração deverá ser apresentado um con-
junto de documentos.

C.N.: Quem  poderá outorgar a
procuração no caso de Pessoa Jurídica?

M.T.: A pessoa física responsável
pelo CNPJ na RFB.

C.N.: É possível cancelar a procuração?
M.T.: Sim. O cancelamento da pro-

curação poderá  ser feito por meio do sí-
tio da RFB ou na unidade de atendimen-
to da RFB que validou a procuração.

C.N.: O que é necessário para
cancelar a procuração por meio da
internet?

Obrigatoriamente deverão ser
informados a palavra-chave (utiliza-
da na emissão da procuração) e o có-
digo de controle (gerado e impresso
na procuração).

C.N.: Quem poderá cancelar  a pro-
curação na RFB?

M.T.: O cancelamento deverá ser
solicitado, pelo outorgante, na unidade de
atendimento que validou a procuração.  

C.N.: Como posso saber em qual
unidade de atendimento foi validada a
procuração?

M.T.: Esta consulta poderá ser efe-
tuada em qualquer unidade da RFB,
mediante informação do CPF ou CNPJ
do outorgante ou,  ainda, com o código
de controle.

C.N.: Quem são os maiores bene-
ficiados com essa medida?

M.T.: Micro e pequenas empre-
sas e pessoas físicas sem certificado
digital.

Marlene Trapp,
Chefe Substituta
da Divisão de
Interação com
Cidadão da
Receita Federal
em Porto
Alegre
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Convergência das Normas Internacionais, como se adequar ao processo?

Nesta edição, o CRCRS Notícias, des-
taca a atuação desenvolvida pelo conta-
dor Nelson Mitimasa Jinzenji, à frente
da Vice-Presidência Técnica do Conse-
lho Federal de Contabilidade (CFC). Essa
pasta adquire importância crescente, a
partir das mudanças nas práticas
contábeis das empresas, baseadas na Lei
nº 11.638. Em vista disso, os profissionais
estão preparados para essas mudanças?
E o ensino deverá se adequar?

CRCRS Notícias (C.N.): O senhor as-
sumiu recentemente a Vice-Presi-
dência Técnica do CFC, quais são os
planos nessa área?

Nelson Jinzenji (N.J.): A Vice- Pre-
sidência Técnica cuida, por meio
dos Grupos de Trabalho, da elabo-
ração das Normas Brasileiras de
Contabilidade, da normatização téc-
nica e profissional. No momento,
estamos voltados para a convergên-
cia das normas internacionais. O
Brasil que lançou um projeto de lei
em 2000, de vanguarda, hoje é de
retaguarda. Em vista disto, nós te-
remos de correr atrás, enquanto po-
deríamos ter feito de uma maneira
mais tranqüila. Ressalte-se que foi
por meio de uma resolução,  se criou
o Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), composto pelo
CFC, Associação Brasileira de Com-
panhias Abertas (Abrasca), Asso-
ciação dos Analistas e Profissionais
de Investimento do Mercado de Ca-
pitais (Apimec), Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa), Fundação
Instituto de Pesquisas Contábeis,
Atuariais e Financeiras (Fipecafi)
e Instituto dos Auditores Indepen-
dentes do Brasil (Ibracon), entida-
des que reunidas fazem a conver-
gência das normas internacionais.
Quando foi promulgada  a Lei nº

11.638, verificamos que, como era
previsto no projeto de lei, a Comis-
são de Valores Mobiliários (CVM),
ao efetuar os pronunciamentos na
área contábil, terá que adotar e se-
guir os padrões internacionais de
contabilidade. Isso na realidade re-
presenta, ao nosso modo de ver, um
grande avanço para o meio contábil.

do. Na Europa, desde 2005, já houve
a adequação internacional, assim
como nos Estados Unidos. Essa con-
vergência aos padrões internacionais
é uma forma de poder mensurar, em
qualquer parte do mundo, as ativida-
des da empresa e avaliar patrimônio,
com um único critério. Nós sabemos
que nosso País é carente de recursos
para investimentos, a poupança in-
terna é praticamente nula, os recur-
sos têm que vir do exterior e, assim
sendo, o investidor externo quer sa-
ber onde está investindo seus recur-
sos. Assim, se ele consegue avaliar,
de acordo com padrões internacio-
nais, o resultado do investimento que
está fazendo é melhor do que se ter
um padrão nacional, e ter de refazer
para o padrão internacional ou, às ve-
zes, nem refazê-lo, deixando o
aplicador externo sem a oportunida-
de de mensurar a possibilidade de re-
torno deste investimento. Eu acredi-
to que esse é um dos principais as-
pectos que fazem a convergência ser
irreversível. Ao analisar mais detida-
mente, veremos que a aplicação não

Contador Nelson Mitimasa Jinzenji, vice-presidente Técnico do CFC
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    C.N.: Quais são as vantagens e/ou
desvantagens trazidas pela Lei nº 11.638?

N.J.: Na minha opinião, essa lei
seguiu a tendência de hoje no mun-

“O Brasil que lançou

um projeto de lei em

2000, de vanguarda,

hoje é de retaguarda.

Em vista disto, nós

teremos de correr

atrás, enquanto pode-

ríamos ter feito de

uma maneira mais

tranqüila”.



11CRCRS Notícias

ENTREVISTA

serve apenas para os grandes empre-
endimentos, pois as pequenas em-
presas também são carentes de re-
cursos e assim poderão necessitar de
recursos externos e no futuro, se
transformarem em grandes empre-
sas. Apesar de a lei estar contida em
uma norma específica para socieda-
des anônimas, mercado aberto e gran-
des companhias, ela é aplicável a to-
das as empresas.

C.N.:  Os profissionais do merca-
do estão preparados para se adequa-
rem a convergência?

N.J.: Existem dois problemas
graves. O primeiro que vem da for-
mação acadêmica. Nós, do CFC,
teremos que verificar, perante o Mi-
nistério da Educação, uma maneira
de modificar a matriz curricular do
curso de Ciências Contábeis. Te-
mos também que conscientizar o
corpo docente de se engajar no pro-
cesso. Com a matriz curricular
adaptada às novas regras, o corpo
docente conscientizado, teremos a
certeza que os profissionais egres-
sos das instituições de ensino su-
perior estarão habilitados e fami-
liarizados com essas normas.  O se-
gundo problema se refere aos pro-
fissionais já formados, que em sua
vida acadêmica não tiveram conta-
to com esse assunto e que precisam

se atualizar. Eu acredito que deve
ser feito um esforço muito grande
no sentido de disseminar as normas
e efetuar um treinamento efetivo
desse pessoal, para que, só assim, o
objetivo da lei seja cumprido. Esse
é um trabalho árduo que nós, pro-
fissionais da contabilidade, temos
pela frente.

C.N.: A Lei nº 11.638 introduz mu-
danças na Lei das Sociedades Anô-
nimas que passam a vigorar já neste
ano. Quais?

N.J.: O que existe são normas de ór-
gãos reguladores fixando uma data base
para atendimento aos padrões interna-
cionais, incentivando, inclusive, a ante-
cipação da utilização. O problema resi-
de no fato de que a Lei nº 11.638, entran-
do em vigor ainda em 2008, tornou
obrigatória a adaptação, praticamente,
de imediato. A expectativa era de que a
lei fosse aprovada em 2008 para aplica-
ção em 2009, porém, no final de 2007
veio um “presente” dizendo que a lei te-

“Essa convergência

aos padrões interna-

cionais é uma forma

de poder mensurar, em

qualquer parte do

mundo, as atividades

da empresa e avaliar

patrimônio com um

único critério”

nº 11.638/07, também faculta às socie-
dades fechadas a adoção das normas in-
ternacionais. Outra mudança diz respei-
to à separação da contabilidade fiscal e a
contabilidade empresarial, o que favo-
rece a análise da posição financeira das
empresas para os investidores, o que abre
mais oportunidades de captar recursos
e investimentos no exterior.

“A expectativa era de
que a lei fosse aprovada
em 2008 para aplicação
em 2009, porém, no
final de 2007 veio um
“presente” dizendo que
a lei teria a sua aplica-
ção a partir de janeiro

deste ano.”

ria a sua aplicação a partir de janeiro des-
te ano. A partir da vigência da nova Lei
das Sociedades Anônimas tornou-se
obrigatório às empresas limitadas de
grande porte a seguirem certas normas
impostas às companhias abertas. De
imediato, as empresas abertas deverão
elaborar as demonstrações financeiras
em consonância com os padrões inter-
nacionais de contabilidade - IFRS. A Lei

C.N.: Essa Lei pode causar algum
impacto tributário?

N.J.: Não. A própria Lei diz que todos
os ajustes necessários para a
harmonização das normas contábeis, não
podem causar impacto tributário. Essa
foi uma condição da Receita, porque a
Lei não pode beneficiar nem prejudicar
tanto a Receita como as empresas, ela
tem que ser neutra nesse aspecto.

C.N.: Qual o seu recado?
N.J.: O trabalho de divulgação e ori-

entação da Lei que o CFC terá pela fren-
te, juntamente com os Conselhos Re-
gionais de Contabilidade, será árduo.
Mas nós acreditamos na competência
dos profissionais que comandam os
CRCs e sabemos que será difícil, porém
muito gratificante. Os profissionais da
área contábil devem se atualizar perma-
nentemente, principalmente, em função
das freqüentes alterações na legislação.
O Sistema CFC/CRCs está atento e
atuante no sentido de colaborar na am-
pliação dos conhecimentos e aperfei-
çoamento da classe contábil.

“A partir da vigência da
nova Lei das Sociedades
Anônimas tornou-se
obrigatório às empresas
limitadas de grande
porte a seguirem certas
normas impostas às
companhias abertas.”
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Nova carteira profissional: conheça as vantagens
A classe contábil é a primeira categoria a pos-

suir carteira de identidade com certificação digital.
A nova carteira tem um dos mais mo-

dernos e avançados sistemas de seguran-
ça anti-fraudes, e integra RG, CPF, Iden-
tidade Profissional e certificado digital.
Com o documento, o profissional da con-
tabilidade pode acessar diversos serviços
eletrônicos. Para adquirir a nova carteira,
basta acessar o site www.crcrs.org.br, clicar no
banner Nova Carteira de Identidade Profissio-
nal. Os residentes no interior do Estado
devem se dirigir às Delegacias ou Escritó-
rios do CRCRS, munidos também de
uma foto 3X4 recente com fundo branco
e com o comprovante do pagamento da
taxa. Em seguida, serão validados os da-
dos, coletadas as impressões digitais e co-
lhida a assinatura. O prazo para entrega
da carteira é de 30 dias.

Em razão da parceria estabelecida
entre o CFC e a Fenacon, os profissio-
nais terão um ano de certificação digital
gratuita. Para tanto, devem agendar a va-
lidação presencial junto ao Sescon - RS
(51) 3343-2090 ou Sescon - Serra Ga-

úcha (54) 3228.2425 e apresentar, no
dia e horário marcados, cópias simples e
originais da carteira de identidade; CPF;
comprovante de residência (último mês);
uma foto 3X4 colorida com fundo bran-
co e título de eleitor. Para a utilização da
certificação digital, é preciso adquirir uma
leitora ou possuir um computador que já
tenha este dispositivo. Com a inserção
da certificação digital na nova carteira, o
profissional terá imediatamente uma
gama de possibilidades como:
● agendamento eletrônico de pessoas e em-
presas para atendimento na Receita Federal;
● consulta à situação fiscal das pessoas
físicas e jurídicas;
● obtenção de cópias da Darf, da declaração
de créditos e débitos de tributos federais;
● acompanhamento do processamento
da declaração do imposto de renda;
● parcelamento dos débitos on line;
● obtenção de cópia da declaração do
imposto de renda;
● fazer petições eletrônicas;
● acessar contas correntes com o uso da
certificação digital A3;

● nota fiscal eletrônica;
● livro diário eletrônico.

CAGE e CRCRS
A Contadoria e Auditoria-Geral do

Estado (Cage) e o Conselho Regional
de Contabilidade do Rio Grande do
Sul (CRCRS), visando estimular aos
integrantes da Cage a renovar o docu-
mento, estabeleceram uma parceria
para a confecção da nova carteira.

Para o contador e auditor-geral do
Estado, Roberval da Silveira Marques, a
nova carteira facilita o trabalho do pro-
fissional integrante da Cage, pois per-
mite que várias pessoas possam consul-
tar um processo ao mesmo tempo, e não
mais um documento físico no qual ape-
nas uma pessoa pode examinar. Ainda
conforme Roberval, existem outros be-
nefícios: “Esta é uma ferramenta impres-
cindível para que nós possamos cami-
nhar na direção da desmaterialização de
processos, da eliminação do meio físico.
Com isso, ganhamos em agilidade, em
transparência, em velocidade de
tramitação de processo”.

Resoluções CFC
●  Resolução CFC Nº 1.116/2007
- Altera a redação do § 1º do Art. 14
e do § 1º do Art. 16 da Resolução
CFC nº 969, de 29 de setembro
de 2003, que dispõe sobre o regi-
mento do Conselho Federal de
Contabilidade.
●  Resolução CFC Nº 1.117/2007-
Aprova o orçamento para o exercício

financeiro de 2008 do Conselho Fede-
ral de Contabilidade e dá outras provi-
dências.
●  Resolução CFC Nº 1.119/2008 - Al-
tera o inciso XXIV do art. 17 e o inciso
VII e XIII do art. 18 da Resolução CFC
nº 960/03, que dispõe sobre o Regula-
mento Geral dos Conselhos de Conta-
bilidade.

●  Resolução CFC Nº 1.120/2008 -

Aprova a NBC T 7 – Efeitos das Mu-
danças nas Taxas de Câmbio e Con-
versão de Demonstrações Contábeis.
●  Resolução CFC Nº. 1.121/08 -
Aprova a NBC T 1 – Estrutura
Conceitual para a Elaboração e Apre-
sentação das Demonstrações
Contábeis.
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Mario Dal Pai recebe o título de
Patrono dos Delegados Regionais

do CRCRS
O técnico em con-

tabilidade Mário Dal
Pai foi designado com
o título de Patrono dos
Delegados Regionais
do Conselho Regional
de Contabilidade do
Rio Grande do Sul, em
cerimônia realizada em
dezembro passado, em
Caxias do Sul.

Na ocasião, o presi-
dente do CRCRS, Rogé-

rio Rokembach, entregou a Dal Pai uma placa alusiva à homena-
gem e em poucas palavras definiu a relevância do momento:

“Em função da incontestável importância da atuação de
Mário Dal Pai para a classe, foi que Delegados, em consonân-
cia com o Plenário do CRCRS, decidiram outorgar-lhe o tí-
tulo, recém criado, de Patrono dos Delegados, como reconhe-
cimento ao trabalho desenvolvido em prol da contabilidade”.

Rokembach salientou ainda a data de registro do Patrono
neste Conselho - 22 de dezembro de 1957 -, atestando  que
por 50 anos foi incansável na prestação de serviços à classe
contábil gaúcha.

O presidente do Sescon-Serra Gaúcha, e filho do ho-
menageado, Marco Dal Pai aproveitou o ensejo para ressal-
tar a importância dos papéis desempenhados por seu pai,
tanto no aspecto profissional, quanto no pessoal.

Mário Dal Pai foi delegado Regional do CRCRS até o
início de 2008, função desenvolvida por mais de 30 anos.
Além de incentivar a criação do Sincontec, foi um dos res-
ponsáveis pela fundação da Associação das Empresas de
Serviços Contábeis, hoje Sescon - Serra Gaúcha. Em 1995
foi eleito Contabilista Emérito, além de participar de todas
as entidades beneficentes de Caxias do Sul.
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Publicações

“Imposto de Renda, Contribuições
Administradas pela Secretaria da Receita
Federal e Sistema Simples, incluindo pro-
cedimentos fiscais e contábeis para encer-
ramento do ano-calendário de 2007”

De autoria do contador João
Roberto Domingues Pinto, o livro so-
bre Imposto de Renda está dividido em
oito capítulos: principais procedimen-
tos contábeis e fiscais para encerra-
mento do ano-calendário de 2007; Im-
posto de Renda Pessoa Jurídica; Con-
tribuição Social Sobre o Lucro; PIS/PASEP e COFINS;
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico –
CIDE – Combustíveis; Imposto de Renda na Fonte –
carnê Leão; ganhos de capital na alienação de bens e direi-
tos – dispositivos comuns a todas as Pessoas Jurídicas; e
Estatuto Nacional das Micro e Pequenas Empresas –
Supersimples. A publicação pode ser adquirida por R$
32,00 (R$ 20,00 referente ao exclusivo ressarcimento dos
custos de edição e R$ 12,00 dos gastos com Sedex).

Encontram-se à disposição dos interessados, em
situação regular neste Conselho, as publicações: O
CRCRS e a Legislação da Profissão Contábil; Normas
Brasileiras de Contabilidade: Auditoria Independente,
Auditoria Interna e Perícia Contábil; Princípios Funda-
mentais de Contabilidade e Normas Brasileiras de Con-
tabilidade; Manual de Orientação e de Procedimentos
para as Organizações Contábeis; Demonstração da Res-
ponsabilidade Social. Os profissionais do interior do
Estado que desejarem obter qualquer um dos livros de-
vem entrar em contato com a Delegacia ou Escritório
Regional mais próximo. Os livros também podem ser
encontrados no site,www.crcrs.org.br, para download.
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Regional da cidade fica na Av. Concórdia, 624, e agrega 25 conta-
dores, 15 técnicos em contabilidade e duas organizações contábeis.
O delegado responsável é o contador Ari Carlinhos Jaeger.

Esteio
Pertencente à região Metropolitana de Porto Alegre, Es-

teio é um município pequeno, com 32,5 quilômetros quadra-
dos. A cidade é cortada pela BR-116 e pela via ferroviária do
Trensurb e banhada pelo Rio dos Sinos a noroeste. De grande
destaque no município é o Parque de Exposições Assis Brasil,
onde ocorrem os maiores eventos da cidade, como a Expointer,
a Multifeira e a ExpoLeite. A Delegacia Regional do CRCRS da
cidade se localiza na Av. Presidente Vargas, 2.100, sala 209, e
tem como responsável o técnico em contabilidade Paulo Arlei
Janovik. Estão registrados nessa delegacia 104 contadores, 137
técnicos em contabilidade e 12 organizações contábeis.

O município de Guaíba, criado em 14 de outubro de 1926, foi
formado a partir dos territórios de Pedras Brancas, Barra do Ribei-
ro e Mariana Pimentel. A cidade foi batizada com esse nome em
homenagem ao Lago Guaíba, que em Tupi, significa “baía de to-
das as águas”. No território do município encontramos sítios ar-
queológicos de populações indígenas que viveram entre 10.000 e
6.000 anos A.C. Nas terras da cidade ocorreram muitos confron-

Guaíba

Quaraí

O Decreto nº 972 da Assembléia Legislativa Provincial san-
cionada pelo presidente da Província de São Pedro, em 8 de abril
de 1875, transformou em vila a antiga freguesia de São João Batis-
ta. Com a Proclamação da República, a vila elevou-se à categoria
de cidade. O município faz divisa com a cidade de Artigas, no
Uruguai, e está ligado a essa cidade pela Ponte Internacional da
Concórdia. A cidade é banhada pelo Rio Quaraí. O técnico em
contabilidade Hugo Pedro Ferrari Finger é o delegado do CRCRS
do município. A Delegacia se localiza na Rua Cel. Pilar, 475. Lá
estão registrados 15 contadores e 45 técnicos em contabilidade.

A cidade de Agudo se localiza no centro do Estado e tem esse
nome devido ao morro localizado na região, denominado Morro
Agudo. A tradição nesse município de ensinar a língua alemã aos
filhos ainda é preservada, principalmente no meio rural. No terri-
tório, que compreende Agudo, foram encontrados vestígios ar-
queológicos das tradições Humaitá, Vieira e Tupi-Guarani. Es-
ses índios foram aldeados nos séculos XVII e XVIII. Os primeiros
imigrantes alemães chegaram na região em primeiro de novem-
bro de 1857. Agudo foi elevada à categoria de cidade em 1938. O
movimento de emancipação da cidade foi iniciado em 1957 e teve
seu objetivo alcançado em 16 de fevereiro de 1959. A Delegacia

Agudo
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Getúlio Vargas

Em 18 de dezembro de 1934 foi criado o município de
Getúlio Vargas, emancipado dos municípios de Erechim e Passo
Fundo. Distante 333 km da capital, a cidade de Getúlio Vargas
faz parte da Microrregião de Erechim. O início do povoamento
da região deu-se pelo ano de 1908. O município tem Nossa
Senhora Imaculada da Conceição como sua padroeira. O nome
Getúlio Vargas é uma homenagem ao ex-presidente da Repú-
blica, sugestão que foi aprovada pelo interventor Federal, Gal.
Flores da Cunha. A contadora Elisabete Teresinha de Oliveira
Tagliari é a responsável pela Delegacia Regional do CRCRS,
localizada na Rua Jacob Gremmelmeier, 796. A Delegacia abri-
ga 21 contadores, 33 técnicos contábeis e uma organização
contábil.

São Lourenço do Sul
De colonização alemã, São Lourenço do Sul é uma das mais

belas cidades da Costa Doce, que possui cinco quilômetros de
praias à beira da Lagoa dos Patos. A origem do município remon-

tos entre índios, colonizadores espanhóis e portugueses. O
CRCRS é representado em Guaíba pelo contador Márcio Schuch
Silveira e no Plenário pelo Conselheiro João Carlos Andriotti
Silveira. A delegacia agrega 71 contadores, 118 técnicos em contabi-
lidade e oito organizações contábeis, e se localiza na Rua Dr. Lauro
Azambuja, 155, sala 408.

Torres é um dos núcleos mais antigos do Rio Grande do Sul.
O primeiro navegador português apontou no local no ano de
1531. Em 1837, foi criada a freguesia de São Domingos das Torres.
Seu desenvolvimento possibilitou que fosse elevada à catego-
ria de vila e município, o que ocorreu em 21 de maio de 1878,
dando-se sua instalação em 22 de fevereiro de 1879. Torres pos-
sui este nome devido à existência de três grandes rochedos que
se estendem à beira-mar, e é a única cidade do litoral gaúcho que
possui morros na orla. A Delegacia Regional do CRCRS em Tor-
res fica na Rua Joaquim Porto, 496, sala 10, e agrega 25 contado-
res, 62 técnicos em contabilidade e três organizações contábeis.
O contador Ênio Luiz Boff é o delegado responsável.

Torres

ta ao final do século XVIII, quando a Coroa Portuguesa distri-
buiu sesmarias aos militares luso-açorianos que lutaram contra
os espanhóis. Na região, se estabeleceram grandes latifúndios,
dentre esses, a Fazenda do Boqueirão, que foi elevada à freguesia
em 1830. Graças ao crescimento do porto junto ao rio São Lou-
renço e ao fortalecimento do comércio, a freguesia foi promovida
à categoria de vila. Em 31 de março de 1938, a vila de São Lourenço
tornou-se cidade. A Delegacia do CRCRS da cidade se localiza
da Rua Mal. Floriano Peixoto, 1628, e agrega 32 contadores, 46
técnicos em contabilidade e três organizações contábeis. O res-
ponsável é o técnico em contabilidade José Paulo Correa André.
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O Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade
de Santa Maria foi fundado em 28 de novembro de 1947, mas até
2005 era denominado Sindicato dos Contabilistas de Santa
Maria. A entidade atende a mais de 30 municípios da região
central do Estado, onde atua em parceria com a Associação dos
Profissionais da Contabilidade de Santa Maria e o Escritório
Regional do CRCRS, com os quais desenvolvem atividades de
valorização da classe por meio da promoção de cursos de atuali-
zação profissional, encontros sociais e esportivos. Localizado na

Santa Maria

A Associação dos Contabilistas de Montenegro foi fun-
dada em 16 de maio de 1983 com o intuito de representar a
classe e fortalecer a profissão, criando, para tanto, ferramen-
tas para ser atuante. A entidade se localiza na Rua José Luiz,
1674, sala 10, no Centro de Montenegro, e atua também nos
municípios de Salvador do Sul, Brochier e Pareci Novo. Em
todas as últimas quintas-feiras do mês é feita uma reunião-
almoço entre os associados, nas quais são tratados assuntos
como o andamento da classe, reclamações de empresários,
críticas de colegas, atualizações da profissão, entre outros. A
associação realiza também palestras e cursos, contando sem-
pre com um bom número de associados presentes. O presi-
dente é o contador Vilson José Fachin.

Montenegro

A Associação Profissional dos Contabilistas de Veranópolis foi
fundada em 3 de julho de 1981 e se localiza na Rua Alfredo Chaves,
365. Abrange, além de Veranópolis, os municípios de Vila Flores,
Fagundes Varela e Cotiporã. A entidade realizou nos últimos anos
diversos cursos. Uma vez por mês, os associados fazem encontros
que objetivam resolver assuntos internos e debater temas rela-
cionados com a atividade contábil e com a sociedade. Além disso, ao
final de cada ano, a entidade realiza uma reunião de confraterniza-
ção. O técnico em contabilidade Zairo Gilioli é o presidente da
associação.

Veranópolis

Fundada em 14 de dezembro de 1981, a Associação Profis-
sional dos Contabilistas de Guaporé e Serafina Corrêa atende a
estas duas cidades e tem sua sede na Rua Agilberto Maia, 635,
no centro de Guaporé. A Associação promove palestras voltadas
à classe, envolvendo assuntos de interesse da classe como, por
exemplo, atualização do ICMS e o Simples Nacional. Além dis-
so, a entidade realiza todos os anos um jantar em comemoração
ao Dia do Contabilista. O contador Alessandro Vanzella é o
presidente da associação.

Guaporé e Serafina Corrêa

Rua Venâncio Aires, 2061, junto ao Escritório Regional do
CRCRS, o sindicato é presidido pelo contador Paulo Gilberto
Comazzetto.


