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O Mês da Soli-
dariedade Con-
tábil, este ano, 
arrecadou cerca 
de dez toneladas 
de donativos 
(página 13) 

Em 5 de janeiro, tomaram posse os 36 

conselheiros eleitos em 26 de novembro, 

com 70% dos votos. Na mesma 

oportunidade, também foram defi nidos 

os nomes do presidente do CRCRS e 

dos integrantes do Conselho Diretor e 

Câmaras (página 5)

Mês da Solidariedade Co ntábil 
Ano 4

Contador Rogério Rokembach despede-se 

da presidência
página 10

Contador Zulmir Ivânio Breda assume CRCRS 
página 8

Presença gaúcha no CFC
página 7

Disseminação da informação: transmissão 

ao vivo de palestras
página 12

MEI foi  o foco da 
Ação Contábil, que se 
realizou nos dias 17, 
18 e 19 de novembro, 
no Centro Popular 
de Compras de Porto 
Alegre (página 13)

Ação Contábil

Novos Conselheiros, 
sejam bem-vindos!



O Dia do Poeta Repentista Gaúcho e do Artista Regio-
nal Gaúcho é comemorado a cada 4 de dezembro. A data, 
determinada pela Lei nº 8.814, de 10 de janeiro de 1989, faz 
uma referência ao dia da morte de dois importantes nomes 
do cenário artístico do Rio Grande do Sul, Vítor Mateus 
Teixeira, o Teixeirinha, e Leovegildo José de Freitas, o Gildo 
de Freitas. Pela normativa, eles também foram consagrados 
como patronos do Artista Regionalista e do Poeta Repen-
tista, respectivamente.

Teixeirinha
Teixeirinha nasceu no município de Rolante, em 3 de 

março de 1927. Foi cantor e compositor, também conhecido 
como o Rei do Disco, pelos recordes de vendas que conse-
guiu em sua época. Em 1960, tornou-se sucesso nacional 
com o lançamento de “Coração de Luto”, que falava da 
trágica morte da mãe, no programa do Chacrinha. Em 1961, 
conheceu a cantora e acordeonista Mary Teresinha, que o 
acompanhou durante 22 anos. Ele era um típico músico 
gaúcho. Uma de suas canções mais famosas é “Querência 
Amada.” A obra tornou-se hino informal do Estado.

Gildo de Freitas
Gildo de Freitas nasceu em 19 de junho de 1919, na 

Capital gaúcha. Possuía um estilo muito próximo ao do 
também tradicionalista Teixeirinha. Trabalhou em diver-
sas profi ssões, mas era, a rigor, um trovador e cantador 
popular. Em 1964, lançou o primeiro LP, no entanto já fazia 
sucesso como trovador. Um ano depois, iniciou a célebre 
disputa com Teixeirinha, por meio dos discos, e, em 1978, 
inaugurou a Churrascaria Gildo de Freitas, em Viamão. 
Com o estabelecimento, deu início aos bailões. Quatro 
anos depois, gravou o último disco pela mesma gravadora 
dos demais, a Continental.

A importância do Poeta 
Repentista e do Artista Regional

Fonte: Texto produzido pela Área Técnica do Instituto 

Gaúcho de Tradição e Folclore (IGTF).
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Vice-Presidente de Fiscalização
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Vice-Presidente de Desenvolvimento Profi ssional
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Vice-Presidente Técnico
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COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO

Titulares: Contadores: 
Zulmir Ivânio Breda, Adriel Mota Ziesemer, Erineu Clóvis Xavier, Luiz 
Eurico da Silva Boeira, Paulo Walter Schnorr, Antonio Carlos de Castro 
Palácios, Lino Bernardo Dutra, Jovaina Vieira de Souza Santos, Tanha 
Maria Lauermann Schneider, Gilberto Zanin de Souza, Celso Luft, Rober-
ta Salvini, Moacir Carbonera, Luiz Fernandes da Rosa Pohlmann, Pedro 
Gabril Kenne da Silva, Jessé Alencar da Silva, Marcelo Alexandre Vidal, 
Célio Luiz Levandovski. 

Técnicos em Contabilidade:
Egidio Matiello, Ibanor Cofferi, Marcos Gilberto Leipnitz Griebeler, 
Marlene Teresinha Chassott, Nair Giacobbo de Lima, Marco Aurélio Ber-
nardi, Aroldo Barboza Meneghel, Isidra Ramos Lopes, Beatriz Aparecida 
Ferreira Martins.

Suplentes: Contadores:
César Eduardo Stevens Kroetz, José Baldo Bordignon Sordi, José Ro-
berto dos Santos Pires, Nádia Emer Grasselli, Silvio Luiz Taborda, João 
Carlos Mattiello, Magda Regina Wormann, Paulo Ricardo Pinto Alaniz, 
Patrícia Dutra Pagnussatti, Neusa Teresinha Ballardin Monser, Grace 
Scherer Gehling, Angélica dos Santos Minasi, João Carlos Andriotti Sil-
veira, Alcides Beninca, Rosana Lavies Spellmeier, André Ricardo Jubin, 
Sílvio Luís da Silva Zago. 

Técnicos em Contabilidade:
Loris Jardim Guimarães, Hildegard Rech, Maria Rosa de Freitas, Ma-
rice Fronchetti Guidugli, Gerson Dias Fraga, Nadmir Pedro Colbachini, 
Magdalena Dapper, Solange Maria Pessi, Roberto dos Santos Onofrio.

Diretor Executivo: Luiz Mateus Grimm
Jornalista Responsável:

Valderez Micheletto
Tiragem: 33.000 Exemplares

Editoração: SCAN – Editoração E Produção Gráfi ca

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

COLUNA TRADICIONALISTA
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Caros colegas:
Iniciamos uma nova década e com 

ela novos desafi os, novas esperanças, no-
vas motivações, novos sonhos e o desejo 
de persistirmos em uma caminhada, cujo 
objetivo desemboca na construção de 
uma convivência mais harmônica entre 
homens, meio ambiente e o planeta que 
nos hospeda.

No Conselho Regional de Contabi-
lidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) 
igualmente estamos principiando uma 
nova jornada, com renovados desafi os, 
esperanças, motivações, sonhos e o 
constante desejo de sempre fazer mais 
e melhor pela classe contábil que repre-
sentamos neste Estado.

Ao assumirmos a presidência da 
entidade, no último dia 5 de janeiro, 
fi rmamos o compromisso de dar conti-
nuidade ao trabalho desenvolvido nas 
gestões que nos precederam, já que sem-
pre obtiveram a aprovação da maioria 
da classe, como pode ser constatado no 
resultado das eleições.

O último pleito, realizado em 26 de 
novembro passado, não foi diferente. 
Com 70% dos votos, a chapa 1, que re-
presentava a situação, foi a vencedora. 
A proposta foi, em linhas abrangentes, 
manter o CRCRS no patamar de desta-
que, que alcançou há muito, no cenário 
nacional. Importante lembrar que esse 
posicionamento foi fruto do abnegado 
trabalho de colegas que desempenha-
ram o nobre mandato de conselheiros, 
doando parte preciosa do seu tempo 
para servir á classe.

Agora, não poderia e nem será dife-
rente. Os 36 novos conselheiros que to-
maram posse em 5 de janeiro - 18 titulares 
e 18 suplentes- , compondo dois terços do 
plenário, somam-se aos demais colegas 
para formar o plenário e juntos unir es-
forços na árdua, mas dignifi cante, tarefa 
de conduzir os destinos do CRCRS, que 
representa a expressiva classe contábil 
gaúcha, composta de mais de 30 mil con-
tadores e técnicos em contabilidade.

Os desafi os que se impõem são mui-
tos e a vontade de superá-los, imensa. 
Dentre eles, sem dúvida, destaca-se o 
de consolidarmos o recém-iniciado pro-
cesso de convergência da contabilidade 

brasileira aos padrões internacionais, 
que está provocando uma verdadeira 
mudança cultural nos profi ssionais da 
contabilidade, exigindo uma profunda 
reciclagem que nos obriga a rever con-
ceitos e procedimentos sedimentados 
ao longo do tempo. 

Precisamos compreender que este 
é um processo inexorável que está 
atingindo empresas de pequeno, médio 
e grande porte, assim como órgãos pú-
blicos, e exigindo uma reformulação de 
conceitos e procedimentos.

No Rio Grande do Sul, o CRCRS 
precisa ser protagonista deste processo. 
Faz-se necessária uma forte parceria 
com as demais entidades da classe do 
Estado e com o meio acadêmico, a fi m 
de propiciarmos as condições favoráveis 
para que os profi ssionais da contabili-
dade, tanto no setor público quanto no 
privado, possam absorver e aplicar, de 
forma irrepreensível, o conjunto de nor-
mativos que vem sendo editado pelos 
órgãos competentes. Neste sentido, o 
Programa de Educação Continuada será 
incrementado para dar atendimento a 
essa demanda. 

A utilização dos instrumentos de 
tecnologia será ampliada, visando ofertar, 
a um número maior de profissionais, 
cursos, palestras, fóruns e seminários. 
Ressalta-se aqui, a fundamental parceria, 
já existente, com a Fundação Brasileira 
de Contabilidade, de maneira a viabilizar 
mais instrutores para ministrar eventos 
específi cos. Também as faculdades de 
Ciências Contábeis serão instadas a 
colaborar, como já fazem muitas delas, 
com a participação em fóruns da área de 
ensino e em Comissão de Estudos deste 
Conselho.

Outros desafios que temos pela 
frente são qualifi car e ampliar o espectro 
do trabalho de fi scalização do exercício 
profi ssional, missão precípua do CRCRS. 
A defesa das prerrogativas profi ssionais 
contra a invasão dos leigos e a correta 
observância da legislação pelos conta-
dores e técnicos em contabilidade são 
ações que serão mantidas permanente-
mente para defesa da sociedade usuária 
dos serviços contábeis e como forma de 
expandir o mercado de trabalho.

Destaque será emprestado, também, 
às ações que estimulem a inserção do 
profi ssional nas políticas públicas, como 
meio de fortalecer o reconhecimento 
do papel social da contabilidade. Nesse 
particular, buscaremos incentivar, por 
exemplo, o Programa de Voluntariado 
da Classe Contábil, já em fase de conso-
lidação em nível nacional, assim como 
manter e ampliar a participação da 
classe em Conselhos e órgãos públicos 
de âmbito municipal ou estadual; além 
de despertar nos colegas o interesse na 
participação dentro dos legislativos mu-
nicipal, estadual e federal, objetivando, 
assim, aumentar a representatividade da 
categoria nesses espaços de formulação e 
aprovação das leis que regem a vida dos 
cidadãos neste País.

Enfatizamos apenas alguns dos de-
safi os que teremos nesses dois anos de 
mandato à frente do CRCRS, mas temos 
a certeza de que com a colaboração e 
empenho de todos os vice-presidentes 
que compõem o conselho diretor, os 
demais conselheiros, os colegas que 
integram as Comissões de Estudos, os 
Delegados Regionais e o corpo funcional 
do Conselho, daremos conta da missão 
com sucesso.

A partir de agora, a palavra de ordem 
é trabalho, muito trabalho!

Contador Zulmir Ivânio Breda
Conselheiro Presidente do CRCRS

Tempo de desafi os e superação

EDITORIAL
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Caros(as) Amigos(as):
Nos despedimos da Presidência do 

CRCRS no último dia 31 de dezembro de 
2009, abrindo espaço aos colegas eleitos 
para o início de uma nova jornada.

Todavia, me cabe ainda fazer alguns 
registros, que fi caram pendentes, e farei 
isto na primeira pessoa, pois trata-se de 
manifestações pessoais, especialmente 
de agradecimento.

E começo agradecendo aos colegas 
que nos elegeram em 2005, pela opor-
tunidade de estar à frente, durante os 
últimos quatro anos, de uma entidade 
que é referência em nível nacional por 
sua organização, por sua posição fi rme 
e por estar sempre presente nas discus-
sões relativas às questões da profi ssão 
contábil, pela defesa das prerrogativas 
profi ssionais; enfi m, por seu qualifi ca-
do trabalho. E isto acontece, porque o 
Conselho é feito de pessoas; pessoas 
que dedicam seu tempo, oferecem seu 
conhecimento, demonstram compro-
metimento e, sobretudo, estão unidas 
em prol de um objetivo comum, que é o 
de fortalecer, valorizar e engrandecer a 
classe contábil.

Sendo assim, meu profundo agra-
decimento aos Conselheiros, Delega-
dos Regionais, integrantes das Comis-
sões de Estudos e Colaboradores do 
CRCRS, que foram meus companhei-
ros de jornada.

Nesse caminho que trilhei ao longo 
de minha atuação como Conselheiro, 
vários foram os companheiros que se 
despediram: o grande profissional e 
visionário Ivan Carlos Gatti, que, como 
ninguém, soube elevar o nome da nossa 
profissão; o brilhante Contador Dr. 
Olívio Koliver, o grande mestre, que me 
trouxe a esta Casa; os queridíssimos e 
experientes colegas de Plenário, Alberto 
Bay, Onairo Correia da Silva, Ari Rieger 
e Adriano Jacques do Nascimento, que 
me deram a honra de seu convívio e 
com os quais muito aprendi; os ines-
quecíveis Manoel Faustino Carvalho de 
Abreu, Delegado de Cachoeira do Sul, 
e José Silva de Araújo, ex-Presidente e 
Delegado de Pelotas; meu grande amigo 
Orguim da Rocha, jovem e brilhante 
profi ssional, professor e delegado, que 
nos deixou muito cedo. Citando esses, 
ofereço minha singela homenagem aos 
demais colegas que partiram e deixaram 
seu trabalho, sua marca e ajudaram a 
fazer a história da nossa profi ssão. Re-
gistro também meu abraço aos colegas 
que, durante nossa caminhada, perde-
ram pai, mãe, irmão, fi lho, e que, apesar 
da sua dor, continuaram exercendo, 
com dignidade e profissionalismo, o 
seu trabalho.

Quero registrar ainda, o orgulho que 
tenho em ser Contador, e de ter feito 
parte do Plenário do Conselho de Con-
tabilidade do RS. O Plenário é um berço 
de ideias, propostas, questionamentos, 
sugestões e também de acirradas dis-
cussões, levadas até o esgotamento, 
com ética e com a responsabilidade de 
quem está à frente do julgamento de 
um colega de profi ssão. O exercício da 
função de Conselheiro, e, em especial, 
de Presidente do CRCRS, desenvolve 
nas pessoas uma responsabilidade social 
solidária, o que muito contribui para o 
desenvolvimento das ações que o nosso 
Conselho faz.

Buscando lembrar minha trajetória 
dentro do Regional, fi z um exercício de 
memória e resgatei as incontáveis vezes 
em que dediquei minha fala em reunião 
plenária em defesa da participação dos 
estudantes, nos mais diversos eventos e 

Muito obrigado!
cursos promovidos pelo CRCRS. Ficou 
sendo uma marca registrada minha, 
e me deixa muito feliz que assim seja 
hoje, porque o estudante é o futuro 
profissional, e quanto mais perto ele 
estiver do Conselho, e das demais en-
tidades da classe contábil, mais rápido 
ele conviverá com a realidade e com a 
qualifi cação profi ssional, e melhor  ele 
será no exercício da profi ssão.

Também as discussões sobre resolu-
ções e decisões do CFC foram meu foco 
durante estes anos, no sentido não de 
questionar, pura e simplesmente, mas de 
buscar, sempre, a atender os interesses 
do profi ssionais da contabilidade.

O tempo passou rápido, quase nem 
percebi, e entre pareceres, comissões, se-
minários, decisões, palestras, reuniões, 
viagens, convenções e amigos, acredito 
ter conseguido honrar os compromissos 
que assumi quando entrei no Conselho 
e como Presidente do CRCRS.

Mas, renovar é preciso. Encerrei o 
meu mandato e a gestão não fechando, 
mas abrindo, com chave de ouro, o 
novo tempo, o espaço para que outros 
profi ssionais assumam o CRCRS, com 
a competência, ética e qualifi cação pro-
fi ssional que lhes são exigidas como di-
rigentes. Minha fé e confi ança no futuro 
da profi ssão são inabaláveis, e acredito 
que o Conselho só tem a crescer com a 
gestão do novo grupo, que no dia 05 de 
janeiro assumiu a condução desta Casa, 
sob o comando do nosso novo Presiden-
te, Contador Zulmir Ivânio Breda.

Dedico todo o esforço realizado, os 
acertos e os erros de minha gestão, ao 
meu pai, Contador Nelson Rokembach, 
que com amor e sabedoria me conduziu 
pela vida e que nos deixou em 2007. Pai, 
te amo!

Finalizo agradecendo, mais uma 
vez, por tudo e a todos, deixando um 
grande abraço e desejando saúde e su-
cesso pessoal e profi ssional, a cada um 
dos Contadores e Técnicos em Contabi-
lidade do Rio Grande do Sul.

Contador (com muito orgulho!)  
Rogério Rokembach

Ex-Presidente do CRCRS

EDITORIAL
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CRCRS sob nova presidência
Após a posse, os conselheiros re-

cém- empossados, juntamente com os 
conselheiros remanescentes, tiveram 
como primeira tarefa a responsabilida-
de de eleger o presidente da entidade, 
que, por dois anos (2010/2011), vai gerir 
um Conselho que congrega mais de 30 
mil profi ssionais em todo o Estado.

Por unanimidade, o contador 
Zulmir Ivânio Breda foi eleito o novo 
presidente do CRCRS, em substituição 
ao contador Rogério Rokembach. O 
próximo passo foi escolher e empossar 
os membros do Conselho Diretor e das 
diversas Câmaras (Confi ra à composi-
ção na página seguinte).

Em seu discurso de posse, Breda 
agradeceu a confiança que a grande 
maioria dos contadores e técnicos 
em contabilidade depositaram nele e 
nos integrantes da chapa 1, que foram 
eleitos com 70% dos votos. Fez questão 
de dizer que em sua vida profi ssional 
sempre teve uma relação muito direta 
e efetiva com o Conselho. 

Zulmir iniciou a sua caminhada na 
entidade a partir de um concurso para 
fi scal em 1981, cargo em que permane-
ceu até 1986. Em 1994, assumiu como 
conselheiro suplente. Depois, de 1998 
a 2001, foi vice-presidente de Admi-

nistração e Finanças; vice-presidente 
de Controle Interno, de 2002 a 2005; 
e vice-presidente de Desenvolvimento 
Profi ssional, de 2008 a 2009. 

Salientou ainda a importância de 
dar continuidade na defesa das prerro-
gativas profi ssionais, incentivar o Pro-
grama de Educação Continuada, que é 
referência nacional e um instrumento 
de fi scalização preventiva. Também en-
fatizou o momento de transformações 
pelo qual passa a contabilidade brasi-
leira, exigindo, assim, uma atualização 
constante de contadores e técnicos em 
contabilidade. Nesse sentido, o CRCRS 
oferece sistematicamente cursos, pales-
tras e seminários em todo o Estado. 

“Todos teremos muito trabalho 
pela frente. Teremos que trabalhar em 
prol de mais de 30 mil profissionais 
registrados, em prol de uma profi ssão 
essencial à sociedade. Neste momento, 
lembrando o nosso mestre, contador 
Olívio Koliver, que foi um exemplo de 
profi ssional, de capacidade e de dedica-
ção à classe, cito a frase sempre usada 
por ele: da classe, pela classe e para a 
classe. Assim, tenho orgulho de ter sido 
eleito pela minha classe e estarei aqui, 
como presidente do CRCRS, para servir 
á classe”, declarou emocionado Breda.

Para o Conselho, o ano 

de 2010 iniciou de forma 

diferenciada. A tradicional 

reunião plenária, onde 

contadores e técnicos dedicam 

horas do seu tempo, seu 

conhecimento e sua experiência 

ao debate de questões que 

envolvem a classe e a profi ssão 

contábil, no dia 5 de janeiro, 

adquiriu um tom mais solene, 

marcado pela expectativa e por 

comprometimentos renovados. 

O Plenário Contador Ivan 

Carlos Gatti abriu as suas 

portas para receber os 36 novos 

conselheiros (18 titulares e 18 

suplentes), eleitos em 26 de 

novembro de 2009.

NOTÍCIAS
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Composição do Plenário e Câmaras – 2010/2011
Suplentes
Membro – Marice Fronchetti Guidugli
Membro – Nádia Emer Grasseli
Membro – Lóris Jardim Guimarães

2ª Câmara de Ética e Disciplina
Coordenador –  Marcelo Alexandre 

Vidal
Membro – Lino Bernardo Dutra
Membro – Jessé Alencar da Silva
Membro – Gilberto Zanin de Souza

Suplentes
Membro – Rosana Lavies Spellmeier
Membro – André Ricardo Jubin
Membro – Magda Regina Wormann

3ª Câmara de Ética e Disciplina
Coordenador – Erineu Clóvis Xavier
Membro – Egídio Matiello
Membro – Adriel Mota Ziesemer
Membro –  Beatriz Aparecida Ferreira 

Martins

Suplentes
Membro – João Carlos Mattiello
Membro –  César Eduardo Stevens 

Kroetz
Membro –  João Carlos Andriotti 

Silveira

Câmara de Fiscalização
Coordenador – Luiz Fernandes da 
Rosa Pohlmann
Membro – Isidra Ramos Lopes
Membro – Luiz Eurico da Silva Boeira

Suplentes
Membro – Magdalena Dapper
Membro – Solange Maria Pessi

Câmara de Desenv. Profi ssional
Coordenadora –  Tanha Maria L. 

Schneider

Câmara de Controle Interno
Coordenador – Celso Luft
Membro – Isidra Ramos Lopes
Membro –  Jovaina Vieira de Souza 

dos Santos

Suplentes
Contadora – Patrícia Dutra Pagnussatti
Técn. Cont. –  Nadmir Pedro 

Colbachini

1ª Câmara de Ética e Disciplina
Coordenadora –  Nair Giacobbo de 

Lima
Membro – Marlene Teresinha Chassott
Membro –  Marcos Gilberto Leipnitz 

Griebeler 
Membro – Ibanor Cofferi

Presidente
Zulmir Ivânio Breda

Vice Gestão
Marco Aurélio Bernardi

Vice Fiscalização
Paulo Walter Schnorr

Vice Registro
Moacir Carbonera

Vice Controle Interno
Celso Luft

Vice Desenvolvimento Profi ssional
Tanha Maria Lauermann Schneider

Vice Relações com os Profi ssionais
Roberta Salvini

Vice Relações Institucionais 
Pedro Gabril Kenne da Silva

Vice Técnico
Antônio Carlos de Castro Palácios

Membro – Célio Luiz Levandovski
Membro –  Jovaina Vieira de Souza 

Santos

Suplentes
Membro – Paulo Ricardo Pinto Alaniz
Membro –  Neusa Teresinha Ballardin 

Monser

Câmara de Registro
Coordenador – Moacir Carbonera
Membro – Aroldo Barboza Meneghel
Membro – Luiz Eurico da Silva Boeira

Suplentes
Membro – Angélica dos Santos Minasi
Membro –  Roberto dos Santos 

Onófrio

Câmara de Recursos de Ética e 
Disciplina
Coordenador – Lino Bernardo Dutra
Membro – Erineu Clóvis Xavier
Membro – Marcelo Alexandre Vidal
Membro –  Marlene Teresinha 

Chassott

Suplentes
Membro – Sílvio Luiz Taborda
Membro – Grace Scherer Gehling
Membro – Sílvio Luís da Silva Zago

Câmara de Recursos de Fiscalização
Coordenador – Jessé Alencar da Silva
Membro – Célio Luiz Levandovski 
Membro –  Marcos Gilberto Leipnitz 

Griebeler
Membro – Ibanor Cofferi

Suplentes
Membro –  José Roberto dos Santos 

Pires
Membro – Hildegard Rech
Membro – Gerson Dias Fraga
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O contador Juarez Domingues 
Carneiro é o novo presidente do  
Conselho Federal de Contabilida-
de (CFC). A sessão plenária que o 
elegeu foi realizada em 7 de janeiro 
e teve início com a posse de dois 
terços dos conselheiros; em seguida, 
foi eleita também a nova diretoria da 
entidade. O CFC representa mais de 
400 mil profi ssionais da área contá-
bil e 72 mil organizações contábeis. 

Segundo Carneiro, sua gestão 
será baseada em cinco pilares: mode-
lo de gestão estratégica participativa 
por projetos, onde a participação de 
conselheiros, funcionários e parcei-
ros serão priorizados; consolidação 
e incorporação defi nitiva do Brasil 
no mundo globalizado em termos 
de Contabilidade com a aplicação 
das Normas Internacionais de Con-

tabilidade; priorização da contabilidade 
para a área pública; realização de even-
tos que dão grande visibilidade para a 
categoria, principalmente no impacto 
em transferência de conhecimento e 
experiência; e trabalhar a imagem do 
profi ssional da Contabilidade

Representatividade gaúcha
Dois representantes gaúchos 

foram eleitos para fazer parte do 

Eleição no CFC

Conselho Federal de Contabili-
dade.Em 7 de janeiro, o contador 
Enory Luiz Spinelli assumiu, a 
vice-presidência de Desenvolvi-
mento Operacional e a contadora 
Ana Tércia Lopes Rodrigues a su-
plência da Câmara de Desenvolvi-
mento Profi ssional e Institucional 
e da Câmara de Desenvolvimento 
Operacional.

Zulmir Breda, Juarez Carneiro e Enory Spinelli

NOTÍCIAS
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CRCRS Notícias (C.N.): O que 
deve mudar com a nova adminis-
tração do Conselho?

Zulmir Breda (Z.B.): Estamos as-
sumindo a direção do Conselho após 
quatro anos de uma gestão exitosa, 
comandada pelo colega contador 
Rogério Rokembach, o que nos impõe 
uma responsabilidade maior ainda 
de fazermos mais e melhor. Exemplo 
disso foi a realização, em 2008, do 18º 
Congresso Brasileiro de Contabili-
dade, que contou com a presença do 
Presidente da República, fato inédito 
na história desses eventos, além dos 
6.000 colegas presentes. Assim sendo, 
teremos de buscar novos horizontes, 
novas formas de fazer coisas antigas, 
inovar e, fundamentalmente, cuidar 
dos profissionais e do mercado de 
trabalho, de forma que a classe possa 
prestar serviços da melhor qualidade 
aos seus usuários.

C.N.: Qual o principal projeto 
desta gestão?

Z.B.: Sem dúvida alguma, o nosso 
principal objetivo é o de ofere-
cer, aos contadores e técnicos em 
contabilidade, todas as condições 
favoráveis para o desenvolvimento 
do processo de convergência da 
Contabilidade brasileira aos pa-
drões internacionais, tanto no setor 
público quanto privado.

C.N.: Como isto será feito pelo 
CRCRS?

Z.B.: Utilizaremos o Programa 
de Educação Continuada, já em 
desenvolvimento, aproveitando 
as parcerias que possuímos com 
diversas empresas e entidades 
capacitadoras. Também amplia-
remos parcerias com a Fundação 
Brasileira de Contabilidade e com 
o meio acadêmico. Com isso, pode-
remos oferecer uma quantidade de 
cursos, palestras, fóruns de debate, 
seminários e outros eventos em 
nível compatível com a demanda 
existente. Precisamos, em curto 
espaço de tempo, capacitar os pro-
fi ssionais para adotarem as novas 
normas em vigor. 

C.N.: Quais os outros projetos 
dessa gestão?

Z.B.: A gestão do CRCRS nor-
teia-se a partir de um planejamento 
estratégico, desenvolvido no ano 
passado, e que deve orientar os 
projetos e ações dos próximos anos. 
Nesse processo foram definidos 
a missão e valores do CRCRS, a 
política de relacionamentos e as 
cinco principais diretrizes a serem 
seguidas: aprimoramento da Fisca-
lização Operacional; expansão da 
Fiscalização Preventiva; aperfei-
çoamento do Sistema de Registro; 
valorização da Classe Contábil 
e modernização Administrativa. 
Dentro de cada uma dessas dire-
trizes foram estabelecidas as ações 
a serem implementadas, as quais 
serão, agora, mapeadas por área de 
competência e segundo os diversos 
projetos existentes no orçamento 
do CRCRS.

Inovar e adaptar o que está dando certo!

Zulmir Ivânio Breda é o 

novo presidente do Conselho 

Regional de Contabilidade do 

Rio Grande do Sul desde 5 de 

janeiro de 2010. No comando 

da entidade, o contador 

trabalhará, arduamente, 

juntamente com sua equipe, 

no processo de convergência 

da contabilidade brasileira 

para o formato internacional. 

A seguir, o novo presidente do 

CRCRS comenta seus planos e 

projetos para 2010-2011

“Vamos buscar novos 
horizontes, inovar 
de forma que a 
classe possa prestar 
serviços da melhor 
qualidade aos seus 
usuários”

ENTREVISTA COM O PRESIDENTE ZULMIR IVÂNIO BREDA
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C.N.: Cite um exemplo de ação 
a ser implementada como parte 
desse planejamento estratégico?

Z.B.: Tomando como exemplo 
a Modernização Administrativa -, 
cito a ação de redesenho de proces-
sos internos do CRCRS, que permi-
tirá uma agilidade no atendimento 
das demandas dos profi ssionais pela 
melhoria dos fl uxos e rotinas de tra-
balho hoje existentes. Usando como 
exemplo a Expansão da Fiscalização 
Preventiva, cito a implantação da 
transmissão em tempo real, pela in-
ternet, das palestras do Programa de 
Educação Continuada, assim como 
a implementação dos cursos de 

“Temos que encarar 
as mudanças na área 
contábil como uma 
grande oportunidade 
de valorização da 
Contabilidade e do 
trabalho dos seus 
profi ssionais, pois é 
exatamente isto que 
deverá acontecer”

média e longa duração à distância, 
como forma de facilitar o acesso à 
capacitação a todos os profi ssionais 
dos mais distantes quadrantes do 
nosso Estado.

C.N.: Qual a política de rela-
cionamento com as demais enti-
dades da classe contábil?

Z.B.:  Sem dúvida alguma buscare-
mos um estreitamento das relações e 
parcerias hoje existentes. Já durante o 
período de campanha eleitoral do ano 
passado, mantivemos contato com 

diversos dirigentes de Sindicatos, 
Associações, Federação, Institutos 
na busca de convergência para for-
mação da chapa. Isso demonstra que 
a preocupação com a harmonia entre 
as entidades e a proximidade delas 
com o Conselho defi niu-se nas pró-
prias bases de construção da chapa e 
agora se materializa na composição 
do Plenário do Conselho. Precisamos 
congregar os esforços para racionali-
zar os recursos disponíveis e evitar a 
sobreposição de ações, especialmente 
no que se refere à área de capacitação 
profi ssional dos contadores e técnicos 
em contabilidade.

C.N.: As Delegacias Regionais 
e os Escritórios Regionais terão 
alguma mudança?

Z.B.: As Delegacias Regionais já 
estão passando por um processo de 
mudança, a partir da regulamenta-
ção em vigor que estabelece limite 
de tempo de mandato de quatro 
anos para delegados, podendo ser 
renovado, uma única vez, por mais 
quatro anos; fato que implica numa 
rotatividade maior na função e, 
consequentemente, uma necessi-
dade de capacitação para os novos 
Delegados nas atribuições que lhes 
cabem. Isto também está previsto 
no planejamento estratégico na 
Expansão da Fiscalização Preven-
tiva. Os servidores dos Escritórios 
Regionais também poderão usufruir 
cursos de capacitação e atualização, 
como já vem ocorrendo. Deve-
mos considerar que o grande volu-
me de atendimento prestado pelo
CRCRS aos profi ssionais ocorre por 
meio dos Escritórios e Delegacias 
Regionais, pela simples razão de 
que a maior parte dos colegas do 
nosso Estado atua nos municípios 
do interior.

C.N.: Como vê o momento da 
profi ssão no Brasil?

Z.B.: Vejo como um momento 
histórico. Estamos vivendo um pro-
cesso de mudanças como há muitos 
anos não ocorria na Contabilidade 
Brasileira. Falo do processo de 
convergência aos padrões interna-
cionais que está afetando empresas 
de pequeno, médio e grande porte, 
além dos órgãos públicos em geral. 
Sei que estas mudanças estão cau-
sando ansiedade em todos os cole-
gas, o que é natural. A insegurança 
diante do novo, do desconhecido, 
é normal. Temos que encarar essas 
mudanças como uma grande opor-
tunidade de valorização da Con-
tabilidade e do trabalho dos seus 
profissionais, pois é exatamente 
isto que deverá acontecer. Portanto, 
cada colega deve conscientizar-
se desse processo de mudança e 
investir na atualização necessária 
para enfrentar os novos desafi os, 
transformando esse investimento 
em retorno sob a forma de valori-
zação do seu trabalho.

“As Delegacias 
Regionais já estão 
passando por 
um processo de 
mudança, a partir da 
regulamentação em 
vigor que estabelece 
limite de tempo de 
mandato de quatro 
anos para delegados, 
podendo ser renovado, 
uma única vez, por 
mais quatro anos”
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CRCRS Notícias (C.N.): Qual 
é a sua avaliação da gestão que en-
cerrou em 31 de dezembro?

Rogério Rokembach (R.R.): 
Mais importante do que a minha 
avaliação é a avaliação que a classe fez, 
na eleição, em novembro passado, em 
que, na mais ampla vitória de todos 
os tempos (70% para a situação, 20% 
para a oposição e 10% de votos nulos 

e brancos) fi cou demonstrado, de for-
ma inequívoca, que a classe  aprova o 
trabalho que vem sendo realizado em 
nosso CRCRS nos últimos anos.

C.N.: Quais foram os principais 
projetos da gestão que encerrou?

R.R.: Eu citaria dez: 1) a defesa 
das prerrogativas profissionais e 
da moralidade na área pública; 2) a 

Um sentimento de dever cumprido
Após quatro anos

 na presidência 

do CRCRS, o contador 

Rogério Rokembach,

 faz um apanhado da sua 

gestão, além de discorrer 

brevemente sobre o momento 

atual da profi ssão contábil

democratização do acesso à atualiza-
ção profi ssional, com a implantação 
da rádio e TV pela internet, e com o 
início das transmissões dos cursos 
de forma on line,também pela inter-
net; 3) o projeto de fi scalização para 
todos; 4) o redesenho dos processos 
de trabalho do CRCRS; 5) o Balanço 
Social e o Programa de Voluntariado 
da Classe Contábil; 6) o Planejamen-
to Estratégico; 7) o relacionamento 
com as entidades da classe contábil; 
8) o Mês da Solidariedade Contábil; 
9) o plano anual de treinamento dos 
fi scais; 10) a integração do CRCRS 
com a sociedade civil organizada.

C.N.: Como vê o momento da 
profi ssão no Brasil?

R.R.: É o melhor momento da 
profissão no Brasil, em todos os 
tempos. São grandes os desafi os e 
extraordinárias as oportunidades.

ENTREVISTA COM O EX-PRESIDENTE ROGÉRIO ROKEMBACH
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Lançado em agosto de 2008, por 
ocasião do 18º Congresso Brasileiro 
de Contabilidade, o programa tem 
por objetivo estimular e incentivar a 
prática cidadã e a responsabilidade 
social na classe contábil que muito 
tem a contribuir, uma vez que a 
abrangência do exercício profi ssional 
proporciona a atuação em diversas 
áreas, destacando a importância da 
colaboração como agentes de gestão, 
controle e transparência. Os profi s-
sionais podem integrar-se em um 
dos cinco projetos institucionais que 
compõe o programa: gestão efi ciente 

da merenda escolar; desenvolvimento 
de princípios de gestão, prestação de 
contas e transparência para ONGs; 
mobilização social para doações ao 
Funcriança; Rede Nacional de Ci-
dadania Fiscal; ações localizadas de 
voluntariado em políticas sociais e 
comunitárias. Para inscrever-se basta 
acessar www.cfc.org.br. 

O RS conta com mais de 100 vo-
luntários, atuando nos programas de 
gestão efi ciente da merenda escolar 
e no de desenvolvimento de princí-
pios de gestão, prestação de contas e 
transparência das ONGs.

Programa de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC)

O Programa de 

Voluntariado da Classe 

Contábil objetiva mostrar a 

importância da contribuição 

da classe contábil em ações de 

políticas sociais.

Devido às inúmeras mu-
danças pelas quais a con-
tabilidade vem passando, a 
legislação contábil está em 
constante atualização. Neste 
sentido, o Conselho Federal de 
Contabilidade, editou, nos úl-
timos meses, dezenas de reso-
luções tratando sobre Normas 
Brasileiras de Contabilidade. 
Elas podem ser acessadas em 
www.cfc.org.br.

Resoluções
do CFC

Atento às 
necessidades 
da classe con-
tábil e sempre 
determinado 
a manter ca-
nais de diálo-
go junto aos 
contadores e 
técnicos em 
contabilida-

Ouvidoria do CRCRS
de, o CRCRS possui um serviço de 
Ouvidoria. Nele, é possível encami-
nhar propostas, projetos, sugestões, 
reclamações ou denúncias que visem 
ao aperfeiçoamento dos processos de 
decisão, á melhoria e a qualidade dos 
serviços e das atividades do CRCRS e 
das Delegacias Regionais; à correção 
de erros, omissões ou abusos de ordem 
administrativa ou funcional, pratica-
dos por conselheiros, funcionários, 

CFC edita norma sobre contabilidade
para pequenas e médias empresas
O Conselho Federal de Contabili-

dade publicou, em 10 de dezembro de 
2009, a Resolução nº 1.255 que aprova 
a NBC T 19.41 - Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas - em 
vigor nos exercícios iniciados a partir 
de 1 de janeiro de 2010, e o Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis emitiu o 
Pronunciamento Técnico PME, com 
aplicação nas demonstrações contá-
beis para fi ns gerais de empresas de 
pequeno e médio porte, composto 
por sociedades fechadas e socieda-
des que não sejam requeridas a fazer 

prestação pública de suas contas. Não 
incluem-se as companhias abertas, 
reguladas pela CVM, as sociedades de 
grande porte (defi nidas na Lei 11.638), 
as reguladas pelo Banco Central do 
Brasil, pela Superintendência de Se-
guros Privados e outras sociedades 
cuja prática contábil é ditada pelo 
correspondente órgão regulador com 
poder legal para tanto. Contadores 
e técnicos em contabilidade podem 
encontrar a resolução em www.cfc.
org.br ou conferir o pronunciamento 
em www.cpc.org.br.

assessores ou Delegados Regionais 
do Conselho; e ao desenvolvimento 
científi co e cultural dos profi ssionais 
da contabilidade. Na reunião plenária 
de 21/01, foi eleito como Ouvidor o 
contador Cláudio Morais Machado, 
vinculado diretamente à Presidência. 
É possível entrar em contato com a 
Ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@
crcrs.org.br.

NOTÍCIAS
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O ano de 2010 começou com novi-
dades em termos de comunicação do 
CRCRS com a classe contábil. Entre 
elas, estão o novo lay-out da página na 
internet e a criação do blog de notícias. 
Em breve, mais novidades, como o 
início da transmissão de eventos ao 
vivo, via web.

Novo site
No último dia 5 de janeiro, o 

CRCRS, lançou seu novo site. O design 
foi baseado nas necessidades apon-
tadas pelos usuários e indicadores 
estatísticos de navegação dos inter-
nautas. Está com uma aparência mais 
leve e utilizando recursos tecnológicos 
mais ágeis, sendo mantida a mesma 
qualidade de conteúdo, atendendo 
às necessidades dos profi ssionais da 
contabilidade.

Novidades do CRCRS na internet
Blog
O blog do CRCRS é mais um 

canal de informação entre a entidade 
e seus profi ssionais. Esta ferramenta 
permite aos contadores e técnicos 
em contabilidade o acesso às notícias 
relacionadas ao Conselho em tempo 
integral e com maior agilidade. Acesse: 
www.crcrsnews.blogspot.com.

Transmissão ao vivo
Sempre em busca de uma maior 

difusão e propagação da informação, o 
CRCRS testou uma ferramenta, entre 
outubro e novembro de 2009, que pos-
sibilitou a transmissão ao vivo, pela 
internet, das palestras ministradas em 
parceria com a Receita Federal. 

A aceitação por parte dos conta-
dores e técnicos em contabilidade foi 
grande, uma vez que, além de acompa-

nhar em tempo real a explanação, 
puderam interagir com o pales-
trante, enviando perguntas, sem 
qualquer deslocamento do local de 
trabalho ou de sua residência. E foi 
devido ao êxito e ao sucesso alcan-
çados nos testes efetuados que, em 
2010, o sistema será adotado pelo 
Conselho.

Livros disponíveis
Ainda no site do CRCRS, os 

profi ssionais podem baixar livros 
e publicações, conforme seu inte-
resse, gratuitamente. Basta acessar 
www.crcrs.org.br. Lá podem ser 
encontradas “As Memórias do 18º 
Congresso Brasileiro de Contabi-
lidade”, “Balanço Social 2008” e o 
“Relatório de Atividades - Gestão 
2006-2009”. Acesse e confi ra!

NOTÍCIAS
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Entretanto, agregou, este ano, a 
campanha “Crack, Nem Pensar”, e 
a Ação Contábil foi dedicada a di-
vulgação do Microempreendendor 
Individual (MEI).

Pelo quarto ano consecutivo, essa 
iniciativa reuniu as entidades repre-
sentativas da classe contábil: Con-
selho de Contabilidade, Federacon, 
Ibracon, Sindicato dos Contabilistas 
de Porto Alegre, Sescon-RS e o Sin-

A Ação Contábil é uma das 
atividades integrantes do Mês da 
Solidariedade Contábil, na qual 
contadores e técnicos em conta-
bilidade disponibilizam seu tempo 
e seu conhecimento em prol de 
uma causa. Este ano, o trabalho foi 
centrado em orientar, esclarecer 
dúvidas e efetuar inscrições no 

dicato dos Contadores do Estado do 
Rio Grande do Sul, em torno de ações 
de cunho social. 

A campanha arrecadou, nesta 
edição, cerca de dez toneladas de 
donativos, entre interior e Capital. 

Em Porto Alegre, as entidades as-
sistenciais que receberam os donativos 
foram: Sociedade Educacional e Bene-
fi cente Emanuel, Hospital Vila Nova e 
Casa do Menino Jesus de Praga.

Classe contábil: solidariedade em foco

programa 
de Micro-
empreen-
dedor In-
dividual 
(MEI). 

A novidade foi a realização em três 
dias: 17, 18 e 19 de novembro, no Centro 
Popular de Compras de Porto Alegre, o 

Ação Contábil
camelódromo. Nesse período foram 
registrados 500 atendimentos e 
uma doação de duas toneladas de 
alimentos não perecíveis, por parte 
de contadores e técnicos, que foram 
distribuídas entre as seguintes 
instituições: Residencial Geriátrico 
Recanto da Paz (Restinga), Socie-
dade Educacional e Beneficente 
Emanuel (Restinga) e Amparo San-

ta Cruz (Belém Velho)
Ações, dessa natureza, 

também se espalham pelo 
interior do Estado, por 
exemplo, o curso de Ciên-
cias Contábeis da Univer-
sidade de Santa Cruz do 
Sul, em 22 de novembro, 
organizou, no Parque da 
Oktoberfest, o projeto 

“Cidadania Contábil: Plantão tira-
dúvidas sobre o Microempreende-
dor Individual”.

O Mês da Solidariedade 
Contábil, que se realizou 
de 6 de novembro a 5 de 

dezembro de 2009, manteve 
como objetivos principais o 
direcionamento de doações 

ao Funcriança e a arrecadação 
de alimentos não perecíveis e 

brinquedos. 

Ações de voluntariado mobilizaram profi ssionais contábeis 
no Centro Popular de Compras

NOTÍCIAS
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Já foram remetidas, via correio, as guias para pagamento da 
anuidade de 2010. Aqueles que não receberam podem imprimir 
a 2ª via do documento, acessando www.crcrs.org.br ou retirar na 
sede, nas Delegacias ou nos Escritórios Regionais do Conselho. 
Para pagamento até 28 de fevereiro, em cota única, será conce-

Anuidade 2010
dido desconto. Também é possível efetuar o parcelamento da 
anuidade em até sete vezes, porém, sem desconto. Após 31 de 
março, contadores, técnicos em contabilidade e organizações 
contábeis que não tiverem efetuado o pagamento, estarão em 
situação irregular para o exercício da profi ssão contábil.

Ainda em fevereiro, 
estará a disposição o li-
vro “Imposto de Renda, 
Contribuições Adminis-
tradas pela Secretaria da 
Receita Federal e Sistema 
Simples”. A publicação, 
de autoria do contador 
João Roberto Domin-
gues Pinto, conta com 
888 páginas, em que são 
abordados, detalhada-
mente, procedimentos 
fi scais e contábeis para 
encerramento do ano-
calendário de 2009. A 
obra poderá ser adqui-
rida pelos interessados 
com exclusivo ressar-
cimento dos custos da 
edição: R$ 25,00, mais 
custos de expedição 
via sedex, de R$ 15,00, 
totalizando R$ 40,00. 

Mais informações em 
www.crcrs.org.br. 

Livro sobre Imposto de Renda

O Centro de Cultu-
ra Contador Dr. Olivio 
Koliver, em janeiro e 
fevereiro, estará funcio-
nando das 8h30min às 
17h30min, sem fechar ao 
meio-dia. Após esse perío-
do, retornará ao horário 
normal: das 8h30min às 
20h, ininterruptamente.

Novo horário 
do Centro 
de Cultura

NOTÍCIAS

14 CRCRS Notícias



As Delegacias e os Escritórios Regionais são o elo entre o 
Conselho e os profi ssionais que atuam no interior do Estado. 
Nesse contexto, a fi gura do delegado regional é de suma impor-

Conheça os delegados do CRCRS

Delegacia: Júlio de Castilhos
Delegado: Técn. Cont. DANIEL MORESCO DA ROSA 
Endereço: Rua João Pessoa, 63 - CEP: 98130-000 
Telefone: (55) 3271-1676
Número de profi ssionais: Contadores: 33 – Técn. Cont.: 40
Data da posse: 03-12-2009
Jurisdição: Júlio de Castilhos, Ivorá, Pinhal Grande e Quevedos 

Delegacia: Agudo
Delegado: Técn. Cont. BRAULIO KESSELER
Endereço: Av. Concórdia, 624 - sala 2 - CEP: 96540-000 
Telefone: (55) 3265-2001 
Número de profi ssionais: Contadores: 51 – Técn. Cont.: 26
Data da posse: 01-12-2009
Jurisdição: Agudo, Dona Francisca e Restinga Seca

tâcia, uma vez que torna-se o representante ofi cial do CRCRS 
nas regiões. A partir desta edição, o CRCRS Notícias publica a 
relação dos titulares de cada uma das delegacias. Confi ra!

Delegacia: Flores da Cunha
Delegada: Contadora IVONE MARIA BOLZAN
Endereço: Rua Raimundo Montanari, 1421 sala 301 - CEP: 95270-000
Telefone: (54) 3292-1910
Número de profi ssionais: Contadores: 52 – Técn. Cont.: 51
Data da posse: 03-12-2009
Jurisdição: Flores da Cunha e Nova Pádua

Delegacia: Carazinho
Delegado: Contador CLÓVIS DA ROCHA
Endereço: Av. Flores da Cunha, 1917 - conj. 2 - CEP: 99500-970
Telefone: (54) 3331-1216 
Número de profi ssionais: Contadores: 139 – Técn. Cont.: 77
Data da posse: 03-12-2009
Jurisdição: Carazinho, Colorado, Chapada, Coqueiros do Sul, Santo Antônio do Planalto 
e Almirante Tamandaré do Sul
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Delegacia: Frederico Westphalen
Delegado: Contador CLEO ALBERTO MARCHESAN 
Endereço: Rua Tenente Lira, 882 - CEP: 98400-000
Telefone: (55) 3744-1802 
Número de profi ssionais: Contadores: 131 – Técn. Cont.: 61
Data da posse: 01-12-2009
Jurisdição: Frederico Westphalen, Caiçara, Rodeio Bonito, Palmitinho, Seberi, Taquaruçu 
do Sul, Vista Alegre, Erval Seco, Ametista do Sul, Dois Irmãos das Missões, Vicentre Dutra, 
Pinheirinho do Vale e Cristal do Sul

Delegacia: Rio Grande
Delegado: Contador EDUARDO NELCI PEREIRA 
Endereço: Rua Riachuelo, 185 - sala 102 - CEP: 96200-390
Telefone: (53) 3035-5755 
Número de profi ssionais: Contadores: 285 – Técn. Cont.: 289
Data da posse: 17-11-2009
Jurisdição: Rio Grande, Mostardas, São José do Norte, Tavares e Cassino 

Delegacia: Esteio
Delegado: Técn. Cont. CLEITON LUIS CHARUTTI 
Endereço: Rua Bento Gonçalves, 74 - CEP 93265-350
Telefone: (51) 3458-0623 
Número de profi ssionais: Contadores: 138 – Técn. Cont.: 144
Data da posse: 24-09-2009
Jurisdição: Esteio

Delegacia: Camaquã
Delegada: Contadora SILVANA SCHERER VIEIRA 
Endereço: Rua Professora Luiza Maraninche, 979 - sala 2 - CEP: 96180-000 
Telefone: (51) 3671-5979 
Número de profi ssionais: Contadores: 123 – Técn. Cont.: 66
Data da posse: 01-12-2009
Jurisdição: Camaquã, Dom Feliciano, Cristal, Arambaré e Chuvisca 
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