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O Conselho Regional de Contabilidade

do Rio Grande do Sul, enquanto entidade re-

presentativa dos profissionais da área

contábil, desempenha suas funções essen-

ciais de fiscalização e registro, salvaguar-

dando, dessa forma, o mercado de trabalho e

garantindo à sociedade a prestação de servi-

ços qualificados.

Saiba, nesta edição, o que o CRCRS, na ges-

tão 2006-2007, fez pela classe contábil. Confi-

ra algumas das ações, iniciativas e projetos

implementados nesse período, que deixou a

marca da inovação.

Conselho atuante,

profissão valorizada
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Diretor Executivo: Luiz Mateus Grimm
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Os conceitos emitidos em artigos assinados
são de inteira responsabilidade de seus autores.

Por Manoelito Carlos Savaris

Uma Instituição do Pode e do Deve
 A fundamentação ideológica (filosófica) do Movimento Tra-

dicionalista Gaúcho determina os caminhos a serem trilhados para
que sejam alcançados os objetivos deste movimento ímpar que têm
a cultura e a tradição da sociedade sul-rio-grandense como ele-
mento essencial e nos valores elencados na Carta de Princípios.

Os limites e os parâmetros para a participação das pessoas
que voluntariamente se filiam às entidades tradicionalistas não
existem porque o MTG ou os CTGs assim o querem. Eles são
ditados pela tradição, pelo folclore e pela cultura típica.

É interessante perceber a preocupação de muitas pessoas,
alguns participantes ativos do movimento, com o que chamam
de “proibições” do MTG. Muitas vezes acompanhamos pela
mídia, ou em manifestações públicas críticas às regras do MTG,
tais como as que se referem à música e à vestimenta. Alguns
críticos, no entanto, se limitam a análises superficiais do movi-
mento, sem conhecer seus objetivos e sem analisar as razões de
determinados procedimentos dos dirigentes.

Para tudo há lugar e hora. Há formas de se vestir e portar no
trabalho, na igreja, no bailão, no CTG, etc. Basta que perceba-
mos e compreendamos a ética que rege cada situação, para ser-
mos felizes e “bem-vindos”.

Desta forma, as ações práticas decorrem dos objetivos, das
metas e devem estar calcadas nos valores, nos princípios e nas
crenças que norteiam o Movimento Tradicionalista. Assim, quan-
do o Patrão exige que a música seja aquela identificada com a
história e a tradição sul-rio-grandense, nada mais faz do que
cumprir com seu dever de dirigente de uma organização que se
destina a preservar, entre outras coisas, a música tradicional.

O MTG não é uma sociedade comum. Não se destina somente
à preservação cultural, nem somente ao lazer, tampouco se destina
unicamente à convivência social. É o conjunto destes e outros fato-
res, como, por exemplo, a convivência familiar e de gerações, que
formam uma ética própria e com regras específicas de participação.
Todos são iguais nos CTGs, com mesmos direitos e mesmos deveres.

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.

História do Rio Grande Do Sul
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EDITORIAL

3

Esperança
Chegamos ao final de mais um

ano e em relação ao CRCRS, pode-
mos assegurar que foi pleno de rea-
lizações, pois, graças ao esforço con-
junto do Plenário desta Casa, Con-
selho Diretor, funcionários, comis-
sões de estudos e Delegados Regio-
nais, somado ao apoio das entida-
des da classe contábil, Conselho
Federal e Fundação Brasileira de
Contabilidade, foi-nos possível rea-
lizar o planejado, galgando sempre
novas conquistas.

Pudemos ao longo de nossa tra-
jetória ambicionar novos projetos e
pô-los em prática, conforme pode
ser visto no resumo de nossas prin-
cipais ações, que consta na edição
deste boletim e que, mais adiante,
poderá ser conferido com detalhes
na página deste Conselho.

Em meio ao turbilhão de acon-
tecimentos políticos que viven-
ciamos no nosso País em 2007,
muitos deles bastante desagradá-
veis, ainda assim, não esmorecemos
e procuramos dentro de nós a incrí-
vel virtude humana, estupendamen-
te descrita por nosso poeta Mário
Quintana: a esperança. Quando
tudo parece ruir, quando tudo pare-
ce não ter mais solução, alçamos vôo,
planamos, criamos energia e nos re-
novamos, cheios de ânimo por dias
melhores e prontos para fazer disso
uma realidade.

E é mergulhado nesse senti-
mento que desejamos a todos um
feliz 2008, repleto de paz, saúde e
realizações.

Contador  Rogério  Rokembach
Conselheiro  Presidente  do  CRCRS

Mário Quintana

Lá bem no alto do décimo segundo andar do Ano
Vive uma louca chamada Esperança
E ela pensa que quando todas as sirenas
Todas as buzinas
Todos os reco-recos tocarem
Atira-se
E
— ó delicioso vôo!
Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada,
Outra vez criança...
E em torno dela indagará o povo:
— Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes?
E ela lhes dirá
(É preciso dizer-lhes tudo de novo!)
Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam:
— O meu nome é ES-PE-RAN-ÇA...

Texto extraído do livro “Nova Antologia Poética”, Ed. Globo, 1998, p. 118.
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NOTÍCIAS

18º Congresso Brasileiro de Contabilidade

O 18º Congresso Brasileiro
de Contabilidade, que tem por
objetivo expor e debater temas
atuais e tendências que condu-
zam ao desenvolvimento da
contabilidade como ciência so-
cial aplicada, nesta edição, dis-
pensará espaço especial à apre-
sentação de trabalhos, como
forma de estimular a produção
intelectual. Portanto, é impor-
tante que os profissionais gaú-
chos da área contábil dedi-
quem-se à elaboração de traba-
lhos e se inscrevam o quanto
antes. As vagas são limitadas
por Estado. A expectativa é de
que 4.500 profissionais parti-
cipem do evento. Tanto a ins-
crição como o acompanhamen-
to do andamento dos trabalhos
devem ser feitos pelo site do
Congresso Brasileiro de Conta-
bilidade, www.congressocfc.org.br.
Participe, aproveite a oportuni-
dade de trocar experiências e
vivências com profissionais de
todo o país.

Sob o lema “Contabilidade: ciência a serviço do desenvolvimento”,
é que se desenvolverá o maior evento da classe contábil brasileira,

no próximo ano, de 24 a 28 de agosto, em Gramado.
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NOTÍCIAS

● Resolução 1.105 - Aprova “ad referen-
dum” do Plenário do CFC alterar a letra
“a” do art. 4º e o Título do Capítulo II;
incluir a letra “d” ao art. 4º; e revogar o §
1º do art. 5º da Resolução CFC nº.1.103/
07, que dispõe sobre a criação do Comi-
tê Gestor da Convergência no Brasil, e
dá outras providências.
● Resolução 1.106 - Estabelece re-
gras para a edição das Normas Bra-
sileiras de Contabilidade (NBCs).
● Resolução 1.108 - Altera a redação
do art. 3º da Resolução CFC nº
1.098/07, que dispõe sobre o regis-
tro cadastral das organizações
contábeis nos Conselhos Regionais
de Contabilidade.
● Resolução 1.109 - Dispõe sobre a
NBC P 5 - Norma sobre o Exame
de Qualificação Técnica para Regis-
tro no Cadastro Nacional de Audi-
tores Independentes (CNAI) do
Conselho Federal de Contabilida-
de (CFC).
● Resolução 1.110 - Aprova a NBC T
19.10 - Redução ao Valor Recuperável
de Ativos.
● Resolução 1.111 - Aprova o Apêndi-
ce II da Resolução CFC nº. 750/93 so-
bre os Princípios Fundamentais de
Contabilidade.
● Resolução 1.115 - Aprova a NBC T 19.13

– Escrituração Contábil Simplificada

para Micro Empresa de Pequeno Porte

Resoluções CFC

Eleição registra o maior número

de eleitores dos últimos anos
A eleição para renovação de

um terço do plenário do
CRCRS, realizada de 7 a 22 de
novembro, teve a participação
de 25.691 eleitores. A chapa
única recebeu 23.007 votos,
1.482, em branco, e 1.202, nu-
los. Constatou-se que este plei-
to registrou o maior número de
eleitores nos últimos 34 anos
da história das eleições do
CRCRS.

Integram a chapa que deverá
cumprir o mandato de 1 de janei-
ro de 2008 a 31 de dezembro de
2011, os seguintes profissionais:

Membros Efetivos
Contadores
Ana Tércia Lopes Rodrigues,
Pedro Gabril Kenne da Silva,
Marcelo Alexandre Vidal, Luiz
Fernandes da Rosa Pohlmann,
Jessé Alencar da Silva

Técnicos em Contabilidade
Marco Aurélio Bernardi, Isidra
Ramos Lopes, Beatriz Aparecida

Ferreira Martins, Aroldo Barboza

Meneghel

Membros Suplentes

Contadores

Rosana Lavies Spellmeier,

Silvio Luís da Silva Zago, André

Ricardo Jubin, João Carlos

Andriotti Silveira, Alcides

Beninca

Técnicos em Contabilidade

Magdalena Dapper, Nadmir

Pedro Colbachini, Solange

Maria Pessi, Roberto dos Santos

Onofrio

Mandato Complementar

de 1/01/08 a 31/12/09

Membros Efetivos

Contadores

Zulmir Ivanio Breda, Erineu

Clóvis Xavier

Membros Suplentes

Contadores

Mauricio Gatti, Lorimar Francis-

co Munaretto
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GESTÃO 2006 / 2007

Saiba o que o Conselho fez por você em dois anos

*Obs: os dados de 2007 referem-se até 30/11/2007.

2006 / 2007*

Escrituração contábil 8.647

Contratação de prestação

de serviços

Decores 8.691

Diligências 54.577

Autos de infração lavrados 994

Municípios visitados 700

Delegacias visitadas 290

Denúncias recebidas 330

Notificações lavradas 1.361

11.012

Encerrado mais um ano e com ele o biênio 2006-2007, presidido pelo contador Rogério Rokembach. Nesse
período foram implementadas várias ações, projetos e programas com o intuito exclusivo de colaborar na preserva-
ção de prerrogativas, no aperfeiçoamento e crescimento da profissão contábil.

Em cumprimento a uma das
funções precípuas do CRCRS, que
é fiscalizar o exercício da profis-
são contábil em todo o Estado,
nesses dois anos, houve um incre-
mento de atividades no  departa-
mento de Fiscalização, com proce-
dimentos  como: combate ao leigo,
intensificação das visitas às orga-
nizações contábeis, verificação da
escrituração dos livros contábeis e
fiscais, do contrato de prestação de
serviços, do cumprimento do Có-
digo de Ética do Profissional Con-
tabil ista ,  da observância  das
NBCs, entre outras ações.

No caso de identificação de lei-
gos, os fiscais coletam provas e abrem
processos, tanto contra o leigo como
contra o profissional que o acoberta.
Paralelamente, os casos são encami-
nhados ao Ministério Público para

responderem ao competente proces-
so criminal por exercício ilegal da
profissão.

A fiscalização também intensifi-
cou a verificação de denúncias oriun-
das dos Escritórios Regionais, dos
jornais, dos atendimentos aos pro-
fissionais via telefone e internet, da
análise de demonstrações contábeis
e pareceres de auditoria, assim como
das perícias contábeis.

Também foram implementadas
ações no sentido de analisar a veraci-
dade das Decores emitidas, pois a
preocupação do CRCRS é quanto à
precisão das informações prestadas
pelos profissionais contábeis em re-
lação aos rendimentos auferidos por
pessoas físicas. No exercício de 2006
até novembro de 2007, foram exami-
nadas 8.691 Decores.

Um segmento também relevan-
te para a sociedade é a área de au-
ditoria. Dessa forma, o Conselho

mantém um sistema de fiscalização
intensiva, uma vez que as informa-
ções prestadas, a partir do parecer
da auditoria, são fundamentais para
a tomada de decisão dos gestores.
Até novembro de 2007, foram fiscali-
zadas 100% das empresas de audi-
toria contábil do Estado. Outras
ações não menos importantes tra-
tam da fiscalização dos Peritos
Contábeis, das Demonstrações
Contábeis, das Entidades sem Fins
Lucrativos, das Instituições Finan-
ceiras, dos Condomínios e dos Ór-
gãos Públicos.

Assim, em busca de uma maior
agilidade e eficiência na execução
das atividades, foi ampliada a equi-
pe de fiscais. Passaram a integrar o
departamento mais três contadores
que foram aprovados no concurso
realizado em 26 de agosto de 2006.
Portanto, atualmente, integram a
equipe 20 fiscais.

FISCALIZAÇÃO

CRC Notícias - Janeiro 2008.pmd 4/1/2008, 14:426
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GESTÃO 2006 / 2007

Dentro da diretriz traçada por
esta gestão de “prevenir antes de pu-

PROGRAMA DE
FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA-
EDUCAÇÃO CONTINUADA

nir”, esclarecendo e informando os
profissionais, foram realizados ao
longo de dois anos palestras, mesas-
redondas, seminários e cursos, na
sua maioria gratuitos, com o objeti-
vo de manter o profissional sempre

atualizado. Paralelamente, no intuito de
ressaltar o compromisso social solicita-
va-se como ingresso a doação de alimen-
tos não-perecíveis. Desta maneira foram
arrecadados mais de cinco mil quilos de
mantimentos.

*Obs: os dados de 2007 referem-se até 30/11/2007.

2006 2007*

Apresentações       25      29

Participantes 4.212 3.928

2006 2007*

Palestras, mesas-redondas,

   seminários, cursos e encontros

Participantes 44.341 44.920

     604         677

Atuação em estabelecimentos

de ensino contábil

*Obs: os dados de 2007 referem-se até 30/11/2007.

As Comissões de Estudo sur-
giram com a finalidade de estudar
assuntos importantes da área
contábil, bem como propor a
estruturação, do ponto de vista
técnico, de palestras, cursos e se-
minários. No biênio 2006-2007

Comissões de Estudo e Grupos de Trabalho
foi criada mais uma comissão: Equi-
líbrio de Oportunidades, cujo obje-
tivo é promover a diversidade e discu-
tir ações de inclusão, de modo que os
profissionais da contabilidade possam
desfrutar de igualdade de oportunida-
des no mercado de trabalho.

Estão em atividade nove Comissões
de Estudo:

Organizações Contábeis
Área do Ensino Superior
Auditoria Independente
Auditoria Interna
Contabilidade Pública
Equilíbrio de Oportunidades
Perícia Contábil
Responsabilidade Social
Tecnologia da Informação

Foram criados ainda 16 Grupos
de Trabalho que realizaram, entre os
anos de 2006 e 2007, 49 reuniões,
nas quais desempenharam com ap-
tidão a sua principal função, que é a
de avaliar e discutir temas específi-
cos dos profissionais contábeis.

*Obs: os dados de 2007 referem-se até 30/11/2007.

2006 2007*

Auditoria Independente 0 4 05

Auditoria Interna 06 07

Contabilidade Pública  10  17

Acompanhamento da área do Ensino Superior  10 09

Equilíbrio de Oportunidades 05 08

Organizações Contábeis 08  10

Perícia Contábil 08  10

Responsabilidade Social  10 08

Tecnologia da Informação  10 09

Comissões de Estudo
nº de reuniões nº de reuniões

CRC Notícias - Janeiro 2008.pmd 4/1/2008, 14:427
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GESTÃO 2006 / 2007

As receitas arrecadadas das anui-
dades, deduzidas a cota-parte legal-
mente estabelecida e paga ao CFC e a
contribuição ao FIDES, foram desti-
nadas exclusivamente na aplicação das
atividades-fins do CRCRS, tendo o se-
guinte encaminhamento:

As receitas foram aplicadas nos gas-
tos específicos de cada área: 1º) fiscali-
zação, dividida em fiscalização
operacional e fiscalização preventiva, na
qual se inclui a educação continuada;
2º) registro, no qual se inserem as res-
pectivas despesas na sede do Regional
e as realizadas com a manutenção dos
Escritórios Regionais; 3º) Bens de Ca-
pital; 4º) reserva financeira constitui-
se da diferença entre os gastos totais e a
receita arrecadada, ou seja, é o superávit
orçamentário do exercício de 2006 mais
o superávit orçamentário projetado de
2007. Cabe esclarecer que os gastos das
atividades de apoio ou administração
geral foram distribuídos proporcional-
mente ao gasto de cada área específica.

De 12 a 14 de setembro de 2007,
realizou-se, em Bento Gonçalves, a
XI Convenção de Contabilidade do
RS. O evento foi marcado por ino-
vações, a começar pela certificação
Carbon Free, primeiro evento da
classe a receber o selo; depois, hou-
ve o lançamento da Rádio e TV
CRCRS, anunciado pelo presiden-
te Rogério Rokembach, na abertura
da Convenção, que contou com a
participação de 1681 profissionais
da área. Na ocasião, a presidente do

2007, ano de
Convenção

PROGRAMA DE
FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA-
EDUCAÇÃO CONTINUADA

CFC, Maria Clara Bugarim, lançou
também o 18º Congresso de Con-
tabilidade, que acontecerá, em Gra-
mado, de 24 a 28 de agosto de
2008. Ainda, fruto da Convenção,
foi elaborado um documento, apro-

vado por todos os convencionais,
denominado Carta de Bento Gonçalves,

na qual foram dispostas sugestões
para o aperfeiçoamento das normas
referentes  às micro e pequenas em-
presas.

RECURSOS

*Os percentuais de 2007 têm como base as receitas e despesas efetivas até novembro e
projeção de arrecadação e gastos para o mês de dezembro.

2006 / 2007*

Fiscalização Operacional   40,47%

Fiscalização Preventiva    22,91%
Fiscalização Total:   63,38%

Órgão Central      8,39%
Escritórios Regionais      6,70%
Registro Total:    15,09%

Bens de Capital       5,51%

Reserva Financeira    16,02%

Total 100,00%
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GESTÃO 2006 / 2007

GESTÃO DE PROCESSOS

*Obs: os dados de 2007  referem-se até 30/11/2007.

2006 / 2007*

Processos instaurados    994

Processos reapreciados (recursos)    254

Sindicâncias instauradas   1.361

Denúncias recebidas     330

Ofícios expedidos 6.202

Processos julgados  1.423

A Seção de Gestão de Processos foi

implantada em 1º de junho de 2006, com

o objetivo de gerenciar os processos ori-

ginários do Departamento de Fiscaliza-

ção, imprimindo, com isso, maior agili-

dade e redução da burocracia.

Gestão de Processos

CRC Notícias - Janeiro 2008.pmd 4/1/2008, 14:439
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GESTÃO 2006 / 2007

2007

Contadores                               10.060

Contadoras 7.431

Técnicos em Contabilidade 8.591

Técnicas em Contabilidade            5.236

Total                                                    31.318

Sociedades Contábeis  1.538

Escritórios Individuais 7.745

Total                                                     9.283

Baixados ex officio 2007

Contabilistas    886

Cadastro de Escritório

Individual

Outra atividade-fim do Conselho é
o registro de profissionais e organizações
contábeis. Em 2006, foram registradas
3.477 novas inscrições entre profissionais
da contabilidade, sociedades contábeis e
escritórios individuais. Em 2007, até no-
vembro, o número chegou a 2.702.

REGISTRO

*Obs: os dados de 2007 referem-se até 30/11/2007.

2007

Contadores    708

Contadoras    597

Técnicos em Contabilidade   442

Técnicas em Contabilidade   464

Total  2.211

Sociedades Contábeis     119

Escritórios Individuais     372

Total     491

Em 30 de novembro de 2007, o
número de profissionais registrados
no CRCRS totalizava 31.318.

Novas inscrições

   198

CRC Notícias - Janeiro 2008.pmd 4/1/2008, 14:4310
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GESTÃO 2006 / 2007

Com o intuito de orientar e ca-
pacitar os profissionais da Conta-
bilidade, o CRCRS editou 20 publi-
cações, totalizando 67.000 exempla-
res, no período 2006-2007. A maio-

PUBLICAÇÕES ria das obras é distribuída gratuita-
mente aos profissionais com regis-
tro ativo no CRCRS. Esta prática é
mais uma demonstração da constan-
te preocupação do Conselho Regio-
nal de Contabilidade do Rio Gran-
de do Sul em fornecer emba-

samento técnico e teórico aos seus
registrados, para que exerçam o seu
ofício com a maior competência
possível. As obras editadas por este
Conselho estão disponíveis para con-
sulta ou download na página
www.crcrs.org.br.

Em 2006 foram editados oito livros,
além de impressos e CD com coletânea de
publicações; já, neste ano, foram reeditados
nove livros: Imposto de Renda e Contri-
buições Administradas, As Organizações
Contábeis e o Contrato de Prestação de

Livros
Serviços, Manual de Incentivos Fiscais, De-
monstrações Contábeis – Aspectos Práti-
cos e Conceitos Técnicos, Princípios Fun-
damentais de Contabilidade e Normas
Brasileiras de Contabilidade, Normas Bra-
sileiras de Contabilidade – Auditoria In-

dependente – Auditoria Interna – Perícia
Contábil, A Organização do Sistema de
Controle Interno Municipal, Orientação
para Negociação de Honorários, Manual
de Orientação e de Procedimentos para as
Organizações Contábeis.

CRCRS Notícias

Entre os anos de 2006 e 2007

foram elaboradas oito edições do

CRCRS Notícias, com distribuição

gratuita a todos os profissionais

registrados. Neste período, 264 mil

exemplares impressos chegaram as

mãos dos contadores e técnicos em

contabilidade em todo Rio Grande

do Sul. O boletim informativo, de

circulação trimestral, leva informa-

ções pertinentes aos profissionais

mantendo-os atualizados sobre as

ações do Conselho e fatos relevan-

tes para a classe.

A Biblioteca do CRCRS possui
um dos melhores acervos espe-
cializados em contabilidade no Bra-
sil. Este ano, foram adquiridos 308
novas obras. O aumento do acervo
faz parte de um projeto de incre-
mento de livros especializados na

Biblioteca e minibibliotecas
área contábil. A biblioteca Conta-
dor Albino Mathias Steinstrasser,
situada na sede do CRCRS, somada
as 115 minibibliotecas, localizadas
em cada Escritório Regional do Es-
tado, compõem a rede de bibliote-
cas do CRCRS.

2006 2007

Atendimentos

A Revista do CRCRS, de circulação
trimestral, é leitura obrigatória para o
aprimoramento e o aperfeiçoamento dos
profissionais da contabilidade. Em suas
páginas, é possível encontrar artigos téc-
nico-científicos de grande interesse da
classe contábil. Entre 2006 e 2007, fo-
ram editados oito números, com uma
tiragem de 16 mil exemplares.

Revista do CRCRS

Categoria

Profissionais

Estudantes

Sala do Contabilista

(atendimento e pesquisa na internet)

Videoteca e DVDs (reproduções de fitas

e empréstimos as Delegacias e DVDs)

Visitas ao Centro de Cultura

(professores, profissionais e alunos)

Total Geral

3.006 2.959

590

3.127 3.394

39 103

311

7.073 7.759

1.128

GESTÃO 2006 / 2007
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Em 2007, a página do Conselho
foi reformulada e mais serviços foram
disponibilizados, de forma a tornar
mais ágil e eficaz a consulta. Por
meio do site, www.crcrs.org.br, o profis-
sional tem acesso à Decore/DHP Ele-
trônica, a solicitação de registro, enca-
minhamento de denúncias, publica-
ções, acompanhamento de licitações,
legislação, empregos e oportunidades,

Decore/DHP eletrônica
Dentro da diretriz desta gestão de,

sempre que possível desbu-
rocratizar, agilizar e facilitar os servi-
ços para o profissional, é que foi im-
plantada a Decore/DHP Eletrônica, no
início de 2007. Com esse processo, o
usuário da contabilidade tem a garan-
tia de usufruir os serviços de um pro-

Pregão eletrônico
Em busca de mais transpa-

rência, da eficiência, da economia
e do propósito de modernização,
o CRCRS  implantou o pregão

CRCRS On-line
O boletim eletrônico on-line repas-

sa aos profissionais informações úteis,
de forma instantânea, sobre cursos, pa-
lestras, seminários, entre outras. Foi am-
plamente utilizado no biênio 2006/
2007. Neste período, 160 comunicados
diferentes foram enviados a todos os
profissionais cadastrados, atingindo
uma média de 6,6 remessas por mês.
Nesta gestão foi adotada a prática de en-
vio regionalizado de divulgação dos bo-
letins eletrônicos, direcionando assim a
informação. Assim, é importante que os
profissionais registrados mantenham
atualizados seus endereços eletrônicos
para que possam receber as comunica-
ções emitidas pelo Conselho.

programação de cursos e eventos, bi-
blioteca virtual, Rádio e TV CRCRS e
muito mais.

O link mais acessado, tanto em 2006
como em 2007, foi Emprego e Oportu-
nidade, no menu “Serviços”. Em 2006,
no site do CRCRS, as vagas de empre-
gos, concursos e propostas de sociedade
tiveram 412 ofertas. Em 2007, até 30 de
novembro, esse número chegou  a  758.

Revista Eletrônica
De modo a acompanhar a evolução

tecnológica dos tempos e como forma
de utilizar a internet como mais um
canal para difundir a cultura da ciên-
cia contábil, foi lançada em 2007, a
Revista Eletrônica. Acessando
www.crcrs.org.br os interessados têm à sua
disposição artigos de profissionais e es-
tudantes da área contábil (desde que
orientado por professores) com subs-
tancial conteúdo, capaz de contribuir
para promover a cultura da Ciência
Contábil. Recentemente, a Revista Ele-
trônica do CRCRS recebeu do Insti-
tuto Brasileiro de Informação em Ciên-
cia e Tecnologia o código internacional
de identificação de publicações seria-
das, o International Standard Serial
Number – ISSN.

Rádio e TV CRCRS

Inauguradas
em 12 de setembro,
durante a realização
da XI Convenção de

Contabilidade do Rio Grande do
Sul, a Rádio e a TV CRCRS, estão
disponíveis no www.crcrs.org.br. Os
mais novos canais de comunicação
do Conselho fazem parte de um

projeto de ampliação do processo de
comunicação entre o CRCRS e os
profissionais da área. Levar infor-
mação intercalada com música am-
biente, esta é a proposta da Rádio
CRCRS. Já por meio da TV CRCRS,
o profissional pode assistir, do lu-
gar que preferir e no horário que
melhor convir, entrevistas, pales-
tras, cursos do seu interesse. Ainda
tem a possibilidade dos interessa-
dos ouvirem as notícias via Rádio
Móbile.

fissional legalmente apto e habilitado
para o cumprimento de suas funções,
pois cada Decore solicitada vem com
um número de controle, que possibi-
lita a conferência pelo receptor do do-
cumento. Para emissão, basta acessar
a página do Conselho, www.crcrs.org.br,
e imprimir o documento.

eletrônico, tornando  o Conselho,
uma das primeiras entidades de clas-
se de profissão regulamentadas no
Brasil, a adotar essa modalidade de

licitação. Em 2006, foram reali-
zados 15 (quinze) pregões eletrô-
nicos e 16 (dezesseis) em 2007,
até novembro.

SITE
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MANIFESTAÇÕES

Encontro de
Delegados Regionais

Pesquisas

Ao longo desta gestão, um
dos instrumentos de consulta
utilizados foi a pesquisa. Sempre
que situações exigiam tomada
de decisão envolvendo a classe ou
verificava-se a necessidade de
medir o grau de satisfação, uma
consulta via internet era enviada
a todos os profissionais regis-
trados. Assim, ocorreu para de-
cidir a cidade onde seria realiza-
da a XI Convenção de Contabili-
dade, bem como para saber a opi-
nião dos profissionais em relação
a medidas do governo estadual,
entre outros.

Baseado na constante preocu-
pação em valorizar a profissão
contábil e preservar as prerrogati-
vas profissionais, o presidente Ro-
gério Rokembach manifestou-se,
por algumas vezes, diante de situa-
ções que exigiam um posicio-
namento em defesa da classe. Isso
ocorreu em:

●  2006, frente a um personagem
da novela “Páginas da Vida”, de
autoria de Manoel Carlos, que re-
tratava e enfatizava um lado de-
caído e amargurado de um profis-
sional da contabilidade. Diante
disso o presidente do CRCRS en-
caminhou carta ao referido autor
contestando o estereótipo;

●  agosto de 2007, foi enviado ofí-
cio à governadora do RS, Yeda
Crusius, manifestando a insatisfa-
ção dos profissionais da contabili-
dade com o aumento da carga tri-

Em defesa da classe e da sociedade
butária do ICMS, gerada pela
extinção do Simples Gaúcho;

●  agosto de 2007, remetido aos
deputados federais manifesto
contrário à aprovação da Proposta
de Emenda Constitucional (PEC)
nº 333/04, que visava a aumentar
o número de Vereadores nas Câ-
maras Municipais e também con-
trário a PEC 02-03, que preten-
dia permitir a efetivação de servi-
dores públicos requisitados de ou-
tros órgãos há mais de três anos, e
que objetivava beneficiar servido-
res admitidos até 1988, e dos
concursados que entraram no ór-
gão de origem após a promulga-
ção da Constituição Federal;

●  outubro de 2007, CRCRS ma-
nifestou-se em defesa de prerroga-
tivas profissionais, solicitando à
Secretaria da Fazenda do Estado
do RS que em concursos para pro-

vimento de Agente Fiscal do Te-
souro do Estado, quando envol-
vendo atividades de natureza
contábil, a função seja exercida,
exclusivamente, por contador ha-
bilitado no CRCRS;

●  outubro de 2007, edital de seleção
para contratação de professor de con-
tabilidade para a UNIPAMPA,
Campus Santana do Livramento, foi
contestado por não exigir a formação
em Ciências Contábeis e admitir a
graduação em outras áreas ;

●  novembro de 2007, foi encaminha-
do à governadora do RS, Yeda
Crusius, e aos deputados estaduais,
o resultado da pesquisa promovida
pelo Conselho sobre plano de ajuste
do governo do Estado, que apontou,
claramente, a insatisfação dos profis-
sionais da área diante do pacote de
medidas proposto pelo governo para
aumentar a arrecadação do Estado.

Durante a XI Convenção de Conta-
bilidade do Rio Grande do Sul, realizada
em setembro, os Delegados Regionais ti-
veram a oportunidade de reuniões para
discutirem assuntos pertinentes às suas
funções. Ainda este ano, em outubro, hou-
ve mais um Encontro de Delegados Regio-
nais com o objetivo de promover a troca
de experiências e opiniões sobre os pro-
blemas enfrentados pelos profissionais do
interior do Estado. Na ocasião, por se tra-
tar de um ano de eleição, foram prestadas
orientações sobre os procedimentos refe-
rentes à votação via internet.

Com a entrada em vigor do
Supersimples, este ano, muitas
dúvidas e questionamentos fo-
ram suscitadas entre os profis-
sionais da área contábil, devi-
do a complexidade da legisla-
ção. Por essa razão, o tema foi
pauta de vários programas do
“Contabilidade na TV”, de edi-
ção de DVDs com palestras e
entrevistas elucidativas a res-
peito, além de apresentação de
palestras na Capital e interior
do Estado.

Entendendo o
Supersimples
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CRCRS Notícias (C.N.): Qual o balan-
ço desses dois anos à frente do Conse-
lho Regional de Contabilidade do RS?

Rogério Rokembach (R.R.): Foram dois
anos de muito trabalho, onde se teve
uma busca incessante de fazer mais,
tanto em termos quantitativos como
qualitativos, especialmente. Durante a
nossa gestão foram realizadas ações ca-
pazes de incrementar a fiscalização do
exercício profissional, principalmente,
no que diz respeito a coibir a atividade
de leigos. Nesse sentido, foi ampliado o
quadro de fiscais. A preocupação do
Conselho é grande também em preser-
var as prerrogativas dos profissionais,
por isso, ao longo de 2006-2007,
manifestamo-nos em relação a alguns
posicionamentos e atitudes contrárias
a isso. O Programa de Fiscalização Pre-
ventiva – Educação Continuada con-
templou a Capital e o interior do Esta-
do com seminários, cursos, encontros,
palestras esclarecedoras sobre assuntos
atuais e de interesse da classe. Dentre os
eventos, está a realização da XI Conven-
ção de Contabilidade do Rio Grande do
Sul, que apresentou várias inovações,
como: a certificação Carbon Free; a inau-
guração da Rádio e TV CRCRS, com
transmissão ao vivo da abertura; e o lan-
çamento do 18º Congresso Brasileiro de
Contabilidade. É importante salientar
que as ações e projetos desenvolvidos,
nesses dois anos, alcançaram um pro-
cesso de democratização do acesso ao
conhecimento. Todas a iniciativas que
fizemos, especialmente no ano de 2007,
como por exemplo, a implantação da

Balanço de gestão: com a palavra o presidente do CRCRS

Rádio e da TV CRCRS, assim como a
elaboração de um DVD com palestras e
entrevistas orientativas sobre o
Supersimples foram no sentido de per-
mitir que qualquer profissional do Es-
tado tenha condições e igualdade de
acesso a Educação Continuada.

Com o objetivo de buscar mais trans-
parência e eficiência, nesse biênio, foi
implantado o pregão eletrônico e a Deco-
re/DHP eletrônica. O site também so-
freu modificações de modo a facilitar e
agilizar a procura de informações, por
parte dos profissionais, além de ter
disponibilizado mais serviços. Diante de
todas essas inovações e reformulações, a
preocupação em desenvolver ainda mais
os projetos sociais não ficou de lado. Acre-
dito que a classe contábil tem muito a
contribuir com a sociedade. Em vista
disso, o CRCRS, em conjunto com as
entidades representativas da contabili-
dade, lançou, em 2006, o Mês da Soli-
dariedade Contábil, que, neste ano, teve
uma abrangência maior, mais dinâmica,
envolvendo a comunidade com o Dia da
Ação Contábil. Aliás, há muito é solici-
tada a doação de alimentos, quando da
realização de palestras promovidas pelo
Conselho, como parte do programa de
Fiscalização Preventiva – Educação Con-
tinuada. É bom lembrar que, ainda nes-
se período, incrementamos o treinamen-
to de colaboradores do Conselho, e o pro-
jeto é incentivar mais. Chegamos ao final
desta gestão com a convicção de que
muito foi feito, mas que precisamos fazer

muito mais. Precisamos promover uma
maior integração da classe com a socie-
dade civil organizada, com os poderes
constituintes, mas precisamos, espe-
cialmente, fazer mais do ponto de vista
da qualificação do serviço, por que, as-
sim, conseguiremos cumprir com pleni-
tude o papel que a sociedade nos dele-
gou, ou seja, cabe ao Conselho Regional
de Contabilidade do Rio Grande do Sul
fiscalizar em nome da sociedade os atos
praticados pelos profissionais da conta-
bilidade. Os números da fiscalização, da
educação continuada, de diligências, de
processos e outros comprovam que
estamos cumprindo com o papel que a
sociedade nos delegou. Em suma, o que
fica, desse biênio, é efetivamente muito
esforço despendido por todos, mas aci-
ma de tudo uma constante busca do “fa-
zer mais ainda e melhor”.

C.N.: Reconhecidamente a sua ges-
tão foi considerada inovadora e reno-
vadora. O que faltou fazer? As metas
estabelecidas foram cumpridas?

R.R.: As metas foram cumpridas.
Como sempre digo: faltou fazer mais
ainda e melhor ainda. A busca inces-
sante de atingir a plenitude não termi-
na nunca. Na verdade, é a insatisfação
que move a humanidade. Cada vez que
se atinge uma meta se fica momenta-
neamente satisfeito, porém, em segui-
da já sentimos a necessidade de supe-
rar essa meta, tanto no aspecto quanti-
tativo como qualitativo. No meu en-
tender, faltou uma maior representa-
ção da classe nos grandes temas. Con-
seguimos participar de algumas dis-
cussões, especialmente do cenário po-
lítico e tributário, mas precisa mais.
Entretanto, esse esforço nunca vai ser
exitoso de pleno se ficar delegado ex-
clusivamente às entidades da classe. O
profissional tem de se inserir. É por
isso que viemos há muito estimulan-
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SA gestão do CRCRS, em 2006 e 2007

foi presidida pelo contador Rogério
Rokembach. Nesta entrevista, Rokembach
comenta a importância de um Conselho
para as categorias profissionais, as perspec-
tivas e os rumos da contabilidade e do mer-
cado de trabalho.
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do, independentemente da ideologia
política, que os profissionais se
engajem no nosso panorama políti-
co. O nosso sonho é, por exemplo,
colocar um vereador em cada Câma-
ra Municipal que represente a pro-
fissão contábil. Nesses dois últimos
anos, conseguimos ocupar um espa-
ço maior na mídia, fazendo com que
a nossa opinião fosse ouvida de for-
ma mais transparente, aberta e de-
mocrática, mas queremos mais e va-
mos em busca disso.

C.N.: Qual a importância de uma
classe profissional organizada, qual a
contribuição de um conselho, nesse
sentido?

R.R.: É fundamental a atuação dos
Conselhos quando se pensa na necessi-
dade de uma efetiva fiscalização dos pro-
fissionais que estão atuando no merca-
do, de forma a defender e proteger a soci-
edade que faz uso dos serviços. Não exis-
tiriam profissões regulamentadas fortes
se não fossem os Conselhos profissio-
nais. O que se tem de combater não é a
idéia do Conselho, pelo contrário, por que
na verdade funciona como uma auto-re-
gulamentação, já que os próprios profis-
sionais determinam como funciona, es-
colhendo seus representantes por meio
de eleição direta. O modelo é muito bom.
Se existe Conselho que funciona mal,
não fiscaliza, não cumpre com a finalida-
de pelo qual foi constituído, o problema
é o Conselho e não o sistema. Caso não
fosse atribuída aos Conselhos a função
de fiscalizar seria do governo, por que é
utópica a idéia de achar que não precisa-
ria exercer a fiscalização. É injusto dizer à
sociedade contratante, por exemplo, na
eventualidade de um problema, a justiça
resolve. Primeiro que ela, a contratante,
teria de descobrir que aconteceu algum
problema para depois investigar e tomar
as providências. Como o contratante ou
o cliente pode avaliar se o serviço foi bem
feito ou não? Alguém teria de fiscalizar.

Será que o governo fiscalizaria adequa-
damente? E se fiscalizasse, faria melhor
que os profissionais da área? A sociedade
acaba por exigir isso. Portanto, é funda-
mental que Conselhos existam, e que
profissionais participem mais ainda,
como forma de terem responsabilidade
social. Aquele profissional que recebe
bem uma fiscalização, que corrige even-
tuais problemas apontados está tendo
uma atitude socialmente responsável.
Está se submetendo a um processo de
fiscalização por quem entende do assun-
to. Assim, acredito que não existiria pro-
fissão organizada forte, atuante, com cri-
tério, princípios e normas se não fossem
os Conselhos.

C.N.: Em relação à profissão
contábil, qual a sua visão do mercado?

R.R.: O mercado vai passar por pro-
fundas transformações nos próximos
cinco anos. A tecnologia vai impactar
ainda mais a nossa profissão. Tudo o
que fazemos hoje é eletrônico. Todas
as profissões sofreram impacto
tecnológico, mas nenhuma precisa fa-
zer a interação com terceiros, como go-
verno e clientes, totalmente, de forma
eletrônica, como nós. A questão de fu-
turo do mercado passa pela harmo-
nização das normas de contabilidade
brasileiras com as internacionais, o que
começará em 2009 para alguns. Tem
muita gente que não está se preocu-
pando com isso, porém todos terão de
se adequar. Portanto, efetivamente, o
mercado de trabalho será muito bom.
A própria estabilização e crescimento
econômico fazem com que surjam mais
empresas e, conseqüentemente, mais
trabalho. O que temos de discutir é o
perfil profissional para atender a esse
mercado. Estará bem o profissional que
se atualizar, inclusive tecnologica-
mente, e que integrar, o mais rápido
possível, a harmonização das normas.
Os indicadores mostram que o nosso
mercado de prestação de serviço é mui-

C.N.: Como representante ativo da
classe, e apaixonado pela atividade,
mande um recado para os profissionais
e estudantes da área.

R.R.: Acreditar. Acreditar que o
Brasil pode ser melhor ainda, mais do
que já é. Acreditar que ter comporta-
mento e comprometimento ético é o
alicerce da boa prestação de serviço.
Temos de acreditar e participar. Te-
mos de buscar uma maior participa-
ção social. Isso vai acrescentar um
sentimento de dever cumprido. Exer-
cer o direito de ser um cidadão, so-
cialmente responsável, vai dar uma
visão de que as coisas boas vão conti-
nuar boas e o que o está ruim deve
ser modificado para melhor. É ilusão
pensar que a valorização profissional
vem só do bom trabalho feito. Servi-
ço bem feito, no prazo estipulado e
correto é uma obrigação de qualquer
prestador de serviço. Agora, é claro,
valorização profissional é fazer bem,
correto no tempo certo, porém inse-
rido na sociedade, buscando justiça
e equilíbrio. Ou seja, quem vai deci-
dir se quer ser um agente da trans-
formação ou um assistente é o pró-
prio indivíduo.

“Todas as profissões

sofreram impacto

tecnológico, mas ne-

nhuma precisa fazer a

interação com tercei-

ros, como governo e

clientes, totalmente

de forma eletrônica

como nós.”

to bom. Basta o profissional fazer a sua
parte, abrir os horizontes para novos co-
nhecimentos e buscar formações com-
plementares em outras áreas; enfim es-
tar preparado para encarar os desafios.
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Diante do chamamento crescen-
te da sociedade por uma maior cola-
boração dos cidadãos no sentido de
suprir as mais primárias necessida-
des dos indivíduos menos favoreci-
dos, o CRCRS, em 2006, entendeu
que a classe contábil gaúcha poderia
mobilizar-se e participar desse cla-
mor. Foi dentro dessa percepção que
o presidente Rogério Rokembach lan-
çou o Mês da Solidariedade
Contábil, que, desde então, ficou sob
a coordenação do contador Célio
Levandovski.

Na época, a campanha, que foi
desenvolvida em parceria com as en-
tidades representativas da classe
contábil gaúcha, arrecadou em torno

Mobilização
da Classe

de três mil quilos de alimentos, mais
roupas e brinquedos, que foram doa-
dos, em 15 de dezembro de 2006, para
a Sociedade Emanuel, SPAN, Insti-
tuto Espírita Dias da Cruz e Creche
Tia Helena.

O exercício da solidariedade foi
tão recompensador e gratificante, se-

gundo os profissionais da área
contábil, que a campanha, em 2007,
tomou proporções maiores, com
ações mais abrangentes, dentre elas
a interação direta com a comunida-
de, como a que ocorreu no Parque da
Redenção, em 25 de novembro, cha-
mada Dia de Ação Contábil.

CONSELHO E COMUNIDADE:
INTEGRAÇÃO CRESCENTE

Em 2006, o Rio Grande do Sul foi
o primeiro Estado a reivindicar e a re-
ceber o Escritório de Representação da
Fundação Brasileira de Contabilidade

Fundação Brasileira de Contabilidade

(FBC). A necessidade da instalação
deu-se em função da ampliação do
programa de Educação Continuada
destinado aos profissionais da conta-

bilidade registrados no CRCRS e da
divulgação de atividades que contri-
buem para o desenvolvimento da pro-
fissão contábil.
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GESTÃO 2006 / 2007

Mês da Solidariedade
Contábil, ano 2,

desenvolve atividade
na Redenção

Nesta segunda edição do Mês da So-
lidariedade Contábil, promovido pelas en-
tidades representativas da classe, CRCRS,
FEDERACON-RS, SESCON-RS,
SCPA e SINDICONTA, a campanha to-
mou proporções maiores e foi mais ousa-
da. No dia 25 de novembro, a partir das
10h, os profissionais da área contábil ocu-
param um espaço no Parque da Redenção
e, assim, foram ao encontro da comunida-
de gaúcha prestar orientações e informa-
ções sobre declaração de isento, certidão
negativa, consulta ao CPF e dedução de
imposto de renda devido e restituição, em
troca de donativos. A iniciativa, batizada de
Dia de Ação Contábil, reuniu cerca de 50
profissionais da contabilidade que, das 10h
às 15h30min, atenderam aproximadamen-
te 500 pessoas que passaram pela tenda.
Dessas, 50% solicitaram informações so-
bre a declaração de isento; 35% consulta a
restituição do Imposto de Renda (IR); 10%
dedução do IR; 5% outras informações.

O Dia de Ação Contábil arrecadou um
montante de 2.200 quilos de alimentos,
além de roupas, brinquedos e livros. Po-
rém, se contabilizado todo o período em
que se desencadeou a campanha do Mês
da Solidariedade Contábil, ano 2, que foi
de 6 de novembro a 5 de dezembro, o total
de doações chegou a mais de cinco tonela-
das, que foram distribuídas entre as se-
guintes instituições: SPAN, Creche Tia
Helena, Lar da Criança Menino Jesus de
Praga, Dias da Cruz, Sociedade Emanuel,
Esase Santa Anita, IAPI e Famílias da Vila
do Hipódromo do Cristal.

Nesse montante de doações não es-
tão incluídas ações individuais motivadas
pela campanha do Mês da Solidariedade

Contábil, como por exemplo, organiza-
ções contábeis que fizeram doações para
a compra de equipamentos ou materiais
necessários às instituições, conforme pro-
jeto ou solicitação por elas apresentada.
Nesse sentido foram agraciadas as insti-
tuições Casa do Menino Jesus de Praga e
Lar Santo Antonio dos Excepcionais.
Também houve  outras contribuições in-
dividuais.

Ainda, para esta campanha, foram
disponibilizados os e-mails ajudei@
crcrs.org.br, para aqueles que desejassem
relatar a ação social que já haviam de-
senvolvido ou, simplesmente, dar su-
gestões; e queroajudar@crcrs.org.br, para
quem quisesse participar e solicitar al-
gum tipo de orientação.

O Dia de Ação Contábil contou
com o apoio da Fundação Brasileira de
Contabilidade (FBC), da Companhia
de Processamento de Dados do Muni-
cípio de Porto Alegre (PROCEMPA)
e do Portal Social.

CONSELHO E COMUNIDADE:
INTEGRAÇÃO CRESCENTE

2006 2007

Alimentos 3 toneladas 5 toneladas

Roupas 22 peças 80 peças

Brinquedos 68 unidades 82 unidades

Livros 21 unidades 25 unidades
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DELEGACIAS REGIONAIS

Guaporé

A história de Guaporé começa a partir do século passado,
com a chegada dos primeiros imigrantes italianos do norte da
Itália. Foi oficialmente criada em 11 de dezembro de 1903, ten-
do como primeiro prefeito o Dr. Vespasiano Rodrigues Corrêa.
Localizada na Serra Gaúcha, a cidade fica distante 210 Km da
Capital. Guaporé é o pólo gaúcho da jóia e da lingerie e segundo
pólo nacional da produção de jóias. Seu nome significa vale de-
serto e foi dado por seus primitivos, os índios do grupo Gê. A
Delegacia Regional do CRCRS da cidade se localiza na Rua
Agilberto Atílio, 635 e conta com 47 Contadores, 48 Técnicos
em Contabilidade e uma organização contábil. O Delegado res-
ponsável é o Contador Leonildo Osmar Vanzella.

Teutônia

Localizada na região do Vale do Taquari, Teutônia tem sua
história relacionada com a da imigração alemã no Estado, que
teve início na criação de São Leopoldo. Nos anos de 1865 e 1866
chegaram à cidade os primeiros colonos, vindos da zona colonial
de São Leopoldo, de Santa Catarina e diretamente da Alema-
nha. Antes disso, a região era ocupada por indígenas da tribo
guaianazes, pertencentes à nação tupi-guarani. A idéia de criar
a Colônia de Teutônia foi do comerciante atacadista Carlos
Schilling, que em 1858 adquiriu terras devolutas para dar início
ao seu projeto. O Contador Ovidio Júlio Driemeyer é o respon-
sável pela Delegacia Regional do CRCRS, localizada na Rua
Pastor Hasenack, 167, que agrega 37 Contadores, 32 Técnicos
em Contabilidade e três organizações contábeis.

1891, emancipada de São Martinho, passou a constituir o município
de Vila Rica. Em 1905, a cidade passou a ser denominada de Júlio de
Castilhos. A Delegacia Regional da cidade fica na Rua João Pessoa,
63. Agrega 22 Contadores e 33 Técnicos em Contabilidade. A Con-
tadora Teresinha Moresco da Rosa é a  Delegada Regional.

Júlio de Castilhos
As terras do município de Júlio de Castilhos tiveram como pri-

meiros habitantes os índios tapes. Em 1801, houve a Conquista das
Missões pelos portugueses e começaram a chegar os pioneiros na
ocupação do município. O curitibano João Vieira de Alvarenga dei-
xou que muitos se estabelecessem junto a sua fazenda no desejo de
vê-la transformada em um povoado. Em 17 de junho de 1877, a área,
que ocupa grande parte do centro da cidade foi oficialmente doada.
Em 1885, a região passou a chamar-se Vila Rica e, em 14 de julho de

Santa Vitória do Palmar

O território de Santa Vitória do Palmar, durante muito tempo,
foi chamado de Terra de Ninguém. O tratado de Santo Idelfonso
estabelecia que Espanha daria à Portugal a ilha de Santa Catarina,
e a Espanha ficaria com a Colônia do Sacramento e parte dos Sete
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Carazinho

A cidade de Carazinho nasceu devido à migração de ho-
mens que pretendiam povoar essa região até então desa-

Jaguarão

O começo da cidade de Jaguarão se dá em 1802, com um
acampamento militar fundado às margens do rio Jaguarão pelo
tenente-coronel Manuel Marques de Sousa. A localidade ficou
conhecida como Guarda de Lagoa de Cerrito e, em menos de dez
anos, foi elevada à “Freguesia” com o nome de Divino Espírito
Santo do Cerrito de Jaguarão. Em 22 de Maio de 1833
desmembrou-se de Rio Grande e em 23 de novembro de 1855
Jaguarão tornara-se uma cidade, situada na parte meridional do
estado, na fronteira com o município de Rio Branco, no Uruguai.
O Técnico em Contabilidade Darlan Recuero é o Delegado Re-
gional do CRCRS, que agrega 22 Contadores, 42 Técnicos em
Contabilidade e duas organizações contábeis. A delegacia se
localiza na Rua General Câmara, 800.

Povos das Missões. De Taim até Chuí, a região ficou denominada de
Campos Neutrais, que em 1821 foi integrada ao Brasil. Em 1888, o
lugar passou a ser chamado de Santa Vitória do Palmar e em 30 de
outubro de 1872 foi elevada à vila. O Técnico em Contabilidade João
Daniel Lucero Muniz é o Delegado do CRCRS do município, que
fica na rua Conde de Porto Alegre, 426, sala 1 e abriga 13 Contadores,
71 Técnicos em Contabilidade e duas organizações contábeis.

Sapucaia do Sul

Sapucaia do Sul era um distrito do município de São Leopoldo até
emancipar-se em 20 de agosto de 1961. A era de industrialização da
cidade iniciou-se em 1940, com a construção da BR-116. O governo do
Estado e do município de São Leopoldo concederam isenções de tribu-
tos às empresas que se estabelecessem na região. Porém, com a constru-
ção dos trilhos e muros para o Trensurb, na década de 1980, o município
passou a dividir-se em dois, fato que prejudicou muitas empresas. Para
amenizar esse problema, foi construída uma passagem subterrânea no
centro da cidade. O CRCRS é representado em Sapucaia do Sul pelo
Técnico em Contabilidade Júlio César da Silva Ramos. A delegacia
agrega 68 Contadores, 108 Técnicos em Contabilidade e quatro orga-
nizações contábeis. O endereço é a Rua São Luiz, 103.

bitada. Pedro Vargas, natural de Ponta Grossa, comprou ter-
ras para formar um povoado, o que se concretizou em 28 de
dezembro de 1880. Ao iniciar a década de 1930, aumenta-
ram os movimentos emancipacionistas, o que fez que, em  24
de janeiro de 1931, o General Flores da Cunha decretasse
Carazinho emancipado de Passo Fundo. A Delegacia Re-
gional do CRCRS da cidade se localiza na Av. Flores da
Cunha, 1917, conj. 2 e tem como responsável o Contador
Orguim da Rocha. Estão registrados nessa delegacia 107
Contadores, 63 Técnicos em Contabilidade e 14 organiza-
ções contábeis.
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ENTIDADES DE CLASSE

Fundada em 6 de junho de 1959, a Associação dos Contabilis-
tas de Garibaldi tem como fins, entre outros, defender as prerroga-
tivas profissionais e representar seus interesses, promover a
integração dos associados por meio de encontros de trabalho, criar
maior vínculo entre sócios evitando a guerra de preços nos serviços,
reivindicar direitos e observar as obrigações dos profissionais da
Contabilidade. Localizada na Av. Perimetral, 897, Bairro São José,
em Garibaldi, a entidade também atende aos municípios de Carlos
Barbosa, Boa Vista do Sul, Salvador do Sul, Coronel Pilar e Barão.
O presidente é o Técnico em Contabilidade Roberto Luiz Lorenzi.

Garibaldi

sindicato atende as cidades de Vacaria, Muitos Capões, Campestre
da Serra, São José dos Ausentes, Bom Jesus e  Monte Alegre dos
Campos e tem como presidente o Contador César Luís Aimi.

A Associação dos Contabilistas de Canguçu foi fundada em
31 de março de 2006 com o objetivo de  integrar, valorizar e
aperfeiçoar os profissionais da área contábil. A entidade realiza
atividades representativas da classe e tem seu quadro de as-
sociados como participantes ativos dessas atividades. A associa-
ção se situa na Rua Franklin Máximo Moreira, 265, no centro
de Canguçu, e atende também aos municípios de Piratini e
Morro Redondo. O presidente é  o Contador Erroldisnei Borges.

Canguçu

Fundada em 1962, a Associação dos Contabilistas do Vale do
Paranhana ficou inativa alguns anos, mas a partir do ano de 2002
intensificou suas atividades. A Prefeitura Municipal de Taquara doou
um terreno para a entidade, localizado na Rua Federação, 1900. A
partir de então, os contabilistas da região se uniram em busca de
recursos para a construção da sede, cujas obras tiveram início em
2004 e foram concluídas em 2006. A inauguração ocorreu dia 24 de
novembro de 2006. A entidade atende aos municípios de Taquara,
Igrejinha, Parobé, Rolante, Riozinho e Três Coroas. Desde maio de
2007, a associação também sedia o Escritório Regional do SESCON-
RS. A presidente é a Contadora Regina Heidrich.

Vale do Paranhana

O Sindicato dos Contabilistas de Vacaria nasceu de uma conti-
nuidade da Associação dos Contabilistas de Vacaria. Foi fundado em
1º de dezembro de 1997 e tem sua sede na Rua Dr. Flores, 273, sala 30.
A entidade realizou este ano o Primeiro Simpósio de Contabilidade
de Vacaria, em conjunto com o CRCRS. Além disso, foram promovi-
dos cursos que abordaram  Imposto de Renda, Simples, INSS e ICMS.
A cada dois meses é organizado também um jantar de confraterniza-
ção, no qual são promovidas palestras sobre vários assuntos de inte-
resse da classe contábil. Em setembro, aconteceu o segundo Jantar
Baile dos Contabilistas, que contou com a presença de aproximada-
mente 400 pessoas e teve a participação expressiva da categoria. O

Vacaria
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