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Ainda nesta edição

A partir de 1º de julho,
entra em vigor o Simples Gaúcho.

Esta nova sistemática de tributação
estadual, introduzida pela Lei 12.410/05,

altera as condições que asseguram
tratamento diferenciado às

Microempresas, aos Microprodutores
Rurais e às Empresas de Pequeno Porte no

Estado. Os estabelecimentos que
atualmente estiverem enquadrados nas

categorias de ME e EPP, estarão
automaticamente incluídos no Simples

Gaúcho. Aqueles que desejarem alterar a
modalidade atual devem manifestar sua

discordância até 30 de junho. A solicitação
poderá ser feita via internet pelo site

www.sefaz.rs.gov.br. Com o objetivo de
orientar os profissionais da área contábil

quanto aos procedimentos a serem
seguidos pelas empresas com relação

ao enquadramento das empresas no
Simples Gaúcho, o CRCRS, em

parceria com o departamento da
Receita Pública Estadual da Secretaria da

Fazenda, realizou eventos sobre o assunto.

Fórum realizado no
auditório

do CRCRS,
em Porto Alegre.
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COLUNA TRADICIONALISTA

A indumentária gaúcha tem três
raízes fortes. A primeira, é claro, é a
indumentária que os colonizadores
portugueses nos trouxeram, com
suas bragas, ceroulas de crivo, bo-
tas fortes, faixa, jaleco, jaqueta, cha-
péu de copa alta ou de palha, mui-
tas vezes cobrindo a cabeça com um
lenço bucaneiro. A segunda raiz é in-
dígena, que nos dá o pala, o primiti-
vo chiripá de saia e a vincha pren-
dendo os cabelos. A terceira raiz é
a gauchesca, autóctone, que inven-
ta soluções práticas com os recur-
sos à disposição do gaúcho. Aí sur-
gem as botas de garrão, o chiripá
de fralda, a guaiaca, a blusa
campeira, o lenço de pescoço e o
chapéu de pança de burro, e ainda
considerar o poncho de pano, azul
e de baeta colorada que possivel-
mente tem origem marinheira e a
bombacha, que é de origem turca e
é a peça mais bizarra da atual
indumentária gauchesca, tendo en-
trado no Rio Grande do Sul com a
Guerra do Paraguai (1865-1870).

A mulher gaúcha, mais sensível
às mutações da moda, não guardou
uma indumentária específica tão de-
finida como a do homem gaúcho. No
século XVIII, a estancieira usava no
verão trajes de seda bem ao estilo
ibérico, com sapatos de seda e
meias de fios da Escócia, com o

Indumentária Gaúcha
infaltável leque, mantilha e travessa
armando os cabelos. Já a mulher
mais pobre, sempre de pés descal-
ços, usava uma pesada saia de al-
godão e uma leve blusa. Na metade
do século XIX, no Decêndio Herói-
co (1835-1845), a mulher gaúcha usa-
va botins, meias sempre, um con-
junto de saia e casaquinho, enfeitan-
do o pescoço com um fichu e sem-
pre prendendo os cabelos, no caso
das mulheres casadas. No fim do sé-
culo XIX, como já provam as fotogra-
fias de famílias campeiras, a mulher
já definia o clássico vestido de pren-
da, que os tradicionalistas pioneiros
do 35 CTG vão recuperar e adaptá-
lo ao tradicionalismo gaúcho depois
de uma visita a Montevidéu, bem no
meio do século XX. Até então o ves-
tido de prenda era curto, logo abai-
xo do joelho e as prendas de então
usavam um grotesco lenço masculi-
no obrigatoriamente. A tese de Antô-
nio Augusto Fagundes aprovado no
8º Congresso Tradicionalista, em
Taquara (1961), disciplinou o uso do
traje feminino, apontando os quatro
trajes fundamentais da mulher gaú-
cha, encompridando o vestido até a
ponta do pé e banindo para sempre
o lenço masculino que as prendas
usavam até então, bem como
bijouterias estranhas e de mau gos-
to.

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



CRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS Notícias 33CRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS Notícias 33

EDITORIAL

“Para nascer um novo Brasil, huma-
no, solidário, democrático, é fundamen-
tal que uma nova cultura se estabeleça,
que uma nova economia se implante e
que um novo poder expresse a socieda-
de democrática e a democracia no Es-
tado”. Esta frase é do sociólogo Herbert
de Souza, o Betinho, que já em 1979 pro-
punha um novo modelo de organização
da sociedade civil, mais solidária, que,
dentre outras iniciativas, culminou com
o projeto “Ação pela Cidadania contra a
Fome e a Miséria”. Ele mobilizou a socie-
dade, transformando em atitude a vonta-
de de colaborar que o brasileiro tem, as-
sim como a solidariedade que lhe é uma
característica peculiar.

Nos últimos anos, de maneira mais
constante, as empresas brasileiras tam-
bém têm mostrado sua preocupação
com as questões sociais de nosso País.
Cresce em importância a empresa de-
tentora de uma política social mais trans-
parente, preocupada não só com o lu-
cro e com o seu crescimento – que são
fundamentais –, mas também com o
bem-estar da comunidade em geral.

E muitas iniciativas nessa esfera são
dignas de elogios.

O que às vezes nos preocupa é a
banalização de um tema tão sério quan-
to é a “responsabilidade social”. Muitas
empresas direcionam sua gestão bus-
cando unicamente a melhoria da sua
imagem ou, ainda, se autoproclamam
socialmente responsáveis numa incrível
estratégia de marketing sem a respon-

Comprometimento com a Responsabilidade Social
sabilidade que o tema exige.

Ações de fachada não resolvem
questões sociais. Além disso, a falta
de comprometimento com a respon-
sabilidade social assumida publica-
mente, mais dia menos dia, pode re-
verter de forma negativa.

Cada empresa pode, sim, assumir
compromissos de responsabilidade
social, e os profissionais da Contabili-
dade podem ser agentes muito impor-
tantes neste processo. Mas, para isso,
não precisa fundar uma ONG ou uma
associação, basta ajudar aquelas que
já existem e que trabalham com esta
finalidade, sugerindo aos clientes, por
exemplo, a doação a projetos com fins
sociais, passíveis de abatimento de
Imposto de Renda e de ICMS; não pre-
cisa ser uma concorrente do terceiro
setor; pelo contrário, podemos ser alia-
dos deles, que foram constituídos
com esta finalidade, ou seja, foram
instituídos para prestar serviços so-
ciais.

Além disso, podemos sugerir que
a empresa tenha maior comprometi-
mento socioambiental, evidenciando
investimentos neste sentido. Podemos
apontar que a responsabilidade soci-
al faz parte de uma conjuntura muito
maior cuja essência é a forma de va-
lorização de seus relacionamentos e
da atuação de seus colaboradores.
Podemos, ainda, incentivar o
voluntariado e tomar iniciativas em
nosso âmbito que, somadas a outras,

adquirem dimensões significativas.
Devemos alertar que as ações sociais
vão oportunizar uma projeção
institucional positiva à empresa e aos
Colegas, desde que tenham respaldo
ético e visem à cidadania, sendo ge-
nuínas e constantes.

Colega, você deve estar perguntan-
do-se: por que escolhi este tema para
o editorial? Respondo: porque acredi-
to na sociedade e nos cidadãos que a
compõem e nas empresas que bus-
cam soluções para os problemas so-
ciais, já que os governos não têm sido
capazes de resolver sozinhos os desa-
fios sociais que estão aí. Acredito que
a mobilização da sociedade como um
todo no sentido de potencializar proje-
tos já existentes permitirão o verdadei-
ro exercício da cidadania.

De nossa parte, nos cursos e even-
tos promovidos na Capital e no Interi-
or, continuamos recolhendo alimentos
não-perecíveis e roupas, bem como di-
vulgando as leis de incentivo e
conclamando o engajamento social
de todos. As entidades que ajudamos
agradecem a sua colaboração.

Final izo com a declaração do
Betinho, que sintetiza a necessidade
das nossas ações “Miséria é imoral,
pobreza é imoral. Talvez seja o maior
crime moral que uma sociedade pos-
sa cometer. Só a participação cidadã
é capaz de mudar o país”.

Contador Rogério Rokembach
Presidente do CRCRS
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NOTÍCIAS

Spinelli recebe homenagem Novos
Delegados

tomam posse
Os técnicos em contabilidade

Vianei da Silva Lehnhard e Julio Cezar
da Silva Ramos foram empossados,
em reunião Plenária que se realizou
em 12 de abril, no cargo de Delega-
do Regional do CRCRS em Santiago
e Sapucaia do Sul, respectivamente.

A Delegacia Regional de Santia-
go situa-se na Rua Bento Gonçalves,
2280 – sala 03. Pertencem à jurisdi-
ção, além da cidade-sede, os muni-
cípios de Capão do Cipó e Unistalda.

Em Sapucaia do Sul, a Delegacia
Regional do CRCRS localiza-se na
Rua São Luiz, 103.

Spinelli entre os ex-presidentes: João Verner Juenemann e Olivio Koliver

As organizações contábeis podem, a
partir de agora, atuar como Correspon-
dentes Bancários Negociais (CBN) da
Caixa Econômica Federal. Os CBNs atu-
am na recepção e encaminhamento de
propostas de adesão aos produtos da
Caixa e são remunerados pelas propos-
tas efetivadas. Mais informações com as
gerências empresariais das agências da
Caixa Econômica Federal.

Correspondente
Bancário Negocial

No último dia 11 de maio, o contador Enory Luiz Spinelli foi homenageado, no
Plenário Contador Ivan Carlos Gatti, pela dedicação e presteza com que presidiu o
CRCRS por dois mandatos consecutivos, de 2002 a 2005. Na ocasião, houve o
descerramento da fotografia na galeria de fotos dos ex-presidentes do Conselho, que
contou com a presença de representantes das entidades da classe contábil, presiden-
te do CRCRS, ex-presidentes, vice-presidentes, conselheiros, ex-conselheiros, funcio-
nários e familiares do homenageado. O momento foi de agradecimento tanto do lado do
atual presidente do CRCRS, Rogério Rokembach, que reconheceu o trabalho desen-
volvido, destacando a continuidade dos projetos da entidade; como do ex-presidente
Spinelli, que fez questão de lembrar todos os colaboradores que estiveram ao seu lado
durante os quatro anos de sua gestão, enfatizando que suas ações sempre estiveram
voltadas ao engrandecimento da profissão contábil.
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NOTÍCIAS

Estamos cada vez mais preocupados com o sen-
tido de responsabilidade social, com uma nova vi-
são - de que é possível contribuir para a melhoria
das condições de vida da sociedade. Os profissio-
nais da área contábil têm se engajado em projetos
de cunho social, trabalhando como voluntários em
instituições filantrópicas e organizações não-gover-
namentais, ou orientando e estimulando seus clien-
tes a efetuarem doações com dedução no Imposto
de Renda e ICMS ou, ainda, solicitando a colabora-
ção em gêneros alimentícios ou peças do vestuário.
O CRCRS tem sistematicamente contado com a co-
laboração dos colegas no sentido de doarem ali-
mentos não-perecíveis, quando da realização de
eventos, para posterior distribuição a entidades ca-

''Envolva-se'' já
rentes. Desde janeiro de 2006 foram arrecadados, e
destinados a instituições beneficentes, 1.568 quilos
de alimentos em todo o Estado.

O contador Célio Levandovski há cerca de dois
anos criou um projeto chamado Envolva-se, que tem
como objetivo incentivar clientes e outros profissio-
nais a participarem de atividades ligadas a ações
sociais. Ciente da necessidade da participação cada
vez maior do contabilista em todos os setores e cons-
ciente das condições que dispõe esses profissio-
nais de colaborarem é que o presidente do CRCRS,
Rogério Rokembach, quer “envolver” a classe contábil
em ações filantrópicas, demonstrando, dessa forma,
que o seu papel na sociedade vai além de elabora-
ção de balanços e planejamentos tributários.

Encartado todas às quartas-fei-
ras, no Jornal do Comércio,
disponibiliza espaço para os pro-
fissionais manifestarem-se por meio
de artigos. O caderno é único do
gênero, com notícias direcionadas
a área contábil.

Para participar basta enviar arti-
gos, com aproximadamente três mil
caracteres, para neca@crcrs.org.br

Jornal da
Contabilidade

Na página do CRCRS, acessando o
link “Relatório de Atividades”, pode ser
conferida a divulgação sobre a re-
presentatividade do Conselho Regional
de Contabilidade do RS em diversas ati-
vidades contábeis promovidas no Esta-
do e no Brasil.

Relatório de
Atividades

A edição nº 125 da Revista Técnica
do CRCRS circula neste mês de junho.
A publicação, editada desde 1972, con-
ta com artigos técnico-científicos que
visam ao aprimoramento profissional da
área contábil. Neste número estão in-
clusos os seguintes artigos: A Contabi-
lidade Gerencial e os Processos de Ges-
tão na Perspectiva da Responsabilida-
de Social; Transparência e Participação
Popular na Gestão Municipal: Os
Gestores Públicos Diante da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal; A Prática dos Ser-
viços Compartilhados no Processo de
Criação de Valor e a Aplicação do
Balanced Scorecard como Instrumento
de Gerenciamento da Performance em
Estruturas de Suporte Administrativo; Honorários Periciais do Perito Judicial; e O
Exame de Suficiência: Aspectos Históricos e Análise dos Fundamentos do Veto
ao Projeto da Lei Instituidora.

O valor da assinatura é de R$ 48,00, que dá direito ao recebimento de
quatro edições. A solicitação para a assinatura pode ser feita pelo e-mail
revista@crcrs.org.br ou pela página www.crcrs.org.br.

Revista Técnica do CRCRS
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O projeto Rio Grande que Queremos – Agenda Estratégica 2006-
2020, foi criado com o objetivo de encontrar saídas para alavancar o
desenvolvimento do Rio Grande do Sul até 2020, contando para isso
com a participação de representantes da comunidade, sindicatos,
associações, lideranças empresariais, universidades, autarquias, go-
verno, etc.

O projeto teve início com uma consulta popular, na qual foram
apontadas as principais necessidades. Do resultado foram definidos
11 temas: desenvolvimento em mercado; inovação e tecnologia; meio
ambiente; gestão pública; planejamento estratégico, qualidade e ges-
tão; ambiente institucional e regulatório; infra-estrutura; disponibilida-
de de recursos financeiros; educação, cidadania e responsabilidade
social; e saúde e habitação. O contador João Verner Juenemann,
membro do conselho consultivo do CRCRS, faz parte do projeto. Ele
participa do fórum temático sobre Gestão Pública, que engloba os
seguintes aspectos: aumentar a capacidade de investimento do Esta-
do através do equilíbrio fiscal; modernizar e aumentar a eficiência da
gestão pública com redução do tamanho do Estado; reduzir a carga
tributária no Estado e garantir transparência na gestão pública através
de um sistema de monitoramento da sociedade.

CRCRS participa do
projeto Rio Grande

que Queremos
Agenda Estratégica

2006-2020

NOTÍCIAS

O Prêmio Responsabilidade Social, instituí-
do por meio da Lei 11.440, de 18 de janeiro de
2000, foi criado com o objetivo de estimular e
difundir os conceitos de responsabilidade soci-
al, fortalecer os exemplos de gestão alinhados
ao aspecto social e reconhecer os esforços de
empresas, entidades e organizações em busca
de uma sociedade melhor. As inscrições para
esta edição do prêmio vão até 30 de julho, pelo
site www.al.rs.gov.br.

Estarão concorrendo ao Prêmio Responsa-
bilidade Social – Destaque RS as empresas pri-
vadas (pequenas, médias e grandes), entidades
governamentais, instituições de ensino (univer-
sidades, ensino médio e fundamental público e
privado) e entidades sem fins lucrativos.

Além disso, será agraciado com o Diploma
Mérito Social colaboradores responsáveis pe-
los balanços sociais. Ao todo serão nove catego-
rias. O prêmio será entregue em novembro.

Inscrições abertas
para o Prêmio

Responsabilidade
Social 2006

O CRCRS disponibiliza em seu site
www.crcrs.org.br um espaço para as empresas
contratarem profissionais da Contabilidade. Para
isso, basta acessar a página e preencher o for-
mulário de oferta de empregos. A divulgação é
feita por um mês. As vagas devem ser exclusiva-
mente no ramo contábil e destinadas a profissio-
nais em situação regular com o Conselho. Os
interessados devem dirigir-se diretamente às em-
presas anunciantes.

No mesmo espaço, também existe um ban-
co de currículos de profissionais da área que se
oferecem para trabalhar. Os currículos podem
ser enviados por qualquer profissional em situa-
ção regular com o CRCRS e serão divulgados
de forma gratuita.

Ofertas de Emprego

No DOU de 30-05-05, foi publicada a Resolução nº 1.073, do Conselho
Federal de Contabilidade, que altera a Resolução nº 867, que disciplina sobre
o registro profissional.

Pelo novo ordenamento, para o encaminhamento do pedido de registro
profissional, deverá ser apresentado histórico escolar e certidão/declaração
do estabelecimento de ensino contendo a chancela do Ministério da Educa-
ção, reconhecendo o curso e sua carga horária.

Além disso, a nova Resolução veda a concessão de registro, em CRCs,
aos portadores de certificados/diplomas de Cursos de Gestão, com especiali-
zação em Contabilidade, ou cursos de Tecnólogo em Contabilidade. Prevê
também que os cursos de Técnico em Contabilidade deverão obedecer à
carga horária mínima estabelecida pelo Ministério da Educação.

Registro Profissional
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NOTÍCIAS

Simples Gaúcho entra em vigor em julho
Em 1º de julho de 2006 passa a vigo-

rar o Simples Gaúcho. A Assembléia
Legislativa do Rio Grande do Sul apro-
vou, em dezembro passado, por unani-
midade, o Projeto de Lei do Simples Gaú-
cho. O Sistema Integrado de Pagamen-
to de Impostos para Contribuição das
Microempresas, Microprodutores Rurais
e das Empresas de Pequeno Porte, o
chamado Simples Gaúcho, aumenta o
limite de enquadramento para as
Microempresas e isenta do Imposto So-
bre Circulação de Mercadorias e Pres-
tação de Serviços (ICMS) as empresas
que auferirem receita bruta anual de até
R$ 244 mil.

A redução da carga tributária, aumen-
to da competitividade das empresas, ma-
nutenção do empreendimento e dos em-
pregos constituem-se nos principais ob-
jetivos da criação do Simples Gaúcho.

A estimativa do governo estadual é de que
aproximadamente 280 mil Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do Rio Grande
do Sul poderão ser beneficiadas com a im-
plantação do Sistema.

A Receita Estadual vem divulgando,
por meio do site www.sefaz.rs.gov.br, os
procedimentos que devem ser adotados
nos casos de enquadramento dos contri-
buintes nos novos limites de receita bruta
para as EPPs e MEs, daqueles que não
puderem ou não quiserem permanecer
enquadrados nas modalidades em que
hoje se encontram e, ainda, para as em-
presas que desejarem alterar seu
enquadramento ou requererem o
enquadramento para uma modalidade in-
ferior a atual. De acordo com a Receita
Estadual, a não-manifestação do contri-
buinte quanto ao enquadramento atual
nas categorias de ME, EPP ou Geral, será
considerada como aceitação tácita de
enquadramento na nova legislação do
Simples Gaúcho.

A empresa que desejar solicitar o
enquadramento para uma modalidade in-
ferior a atual , ou seja, de Geral para EPP
ou ME, ou ainda, de EPP para ME, so-
mente poderá fazê-lo no balcão de aten-
dimento da repartição fiscal à qual esteja
subordinada, mediante a apresentação

dos documentos comprobatórios para
enquadramento.

Ainda no site da Receita Estadual
pode ser encontrado o layout do arqui-
vo de importação de dados para utiliza-
ção no novo programa da Guia Infor-
mativa Simplificada (GIS), disponível
para download, que atenderá as modi-
ficações resultantes da implementação
do Simples Gaúcho.

Entidades representativas dos profis-
sionais e das organizações contábeis do
Rio Grande do Sul, com o apoio do
CRCRS, encaminharam documento ao
diretor da Receita Estadual, Luiz Antônio
Bins, solicitando a adaptação da Guia In-
formativa à legislação do Simples Gaú-
cho, isto é, que seja criada uma guia úni-
ca para todas as modalidades de em-
presas, em substituição as três guias in-
formativas existentes hoje em dia. A su-
gestão é de que na nova guia conste ape-
nas a variação no enquadramento do
contribuinte (ME, EPP, Geral), nos cam-
pos da apuração do ICMS, do prazo de
entrega e do número de Guias a serem
entregues. Esta guia deverá incorporar

Guia Informativa Única
todas as informações hoje necessárias
para a apuração do índice de retorno do
ICMS aos municípios. Assim, as diversas
modalidades de contribuintes passariam
a ser dispensadas da entrega anual da
Guia Informativa, uma vez que todas as in-
formações poderão ser encontradas na
guia a ser criada. O objetivo da iniciativa é
complementar a implementação do Sim-
ples Gaúcho, também nas obrigações
acessórias, e, com isso, favorecer tanto
contribuintes como escritórios de conta-
bilidade, prefeituras e governo estadual. A
intenção é que a medida seja implantada
de imediato, a fim de que em 2008 os con-
tribuintes gaúchos fiquem dispensados da
Guia Informativa Anual.
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ Nº 92.698.471/0001-33

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31-12-2005
Valores expressos em reais

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO 31-12-2005 31-12-2004 PASSIVO 31-12-2005 31-12-2004
FINANCEIRO 4.691.526,95 2.996.944,22 FINANCEIRO 1.260.082,79 838.811,09
Disponível 4.611.385,40 2.873.847,40 Dívida Flutuante 1.088.825,09 706.499,34

Bancos Conta Movimento 174.193,93 132.161,76 Restos a pagar 641.503,25 273.622,28
Bancos Aplicações Financeiras 4.437.191,47 2.741.685,64 Depósitos de Diversas Origens 5.760,86 62,59

Realizável 57.812,42 100.142,06 Consignações 40.457,92 27.274,81
Cheques em Cobrança 14.305,65 12.624,16 Credores da Entidade 69.017,39 28.176,48
Convênios 38.101,35 87.517,90 Entidades Públicas Credoras 332.085,67 377.363,18
Outros Créditos 5.405,42 Provisões Trabalhistas 171.257,70 132.311,75

Resultado Pendente 22.329,13 22.954,76 Férias 145.818,92 112.610,72
Depósitos Judiciais 22.329,13 22.954,76 Encargos sobre Férias 25.438,78 19.701,03

PERMANENTE 6.588.606,65 6.069.076,14 PERMANENTE 191.400,00
Bens Patrimoniais 4.869.423,08 4.541.245,32 Dívida Fundada 191.400,00

Bens Móveis 2.110.023,13 2.138.343,20 Entidades Públicas Credoras 191.400,00
Bens Imóveis 2.759.399,95 2.402.902,12 SALDO PATRIMONIAL 10.020.050,81 8.035.809,27

Créditos 1.535.494,46 1.290.585,88 Patrimônio (Ativo Real Líquido) 8.035.809,27 6.338.488,34
Dívida Ativa 1.535.494,46 1.290.585,88 Resultado Patrimonial do Exercício 1.984.241,54 1.697.320,93

Valores 183.689,11 237.244,94
Almoxarifado 182.444,23 236.000,06
Ações de Telecomunicações 1.244,88 1.244,88

TOTAL DO ATIVO 11.280.133,60 9.066.020,36 TOTAL DO PASSIVO 11.280.133,60 9.066.020,36

BALANÇO FINANCEIRO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

RECEITAS 31-12-2005 31-12-2004 DESPESAS 31-12-2005 31-12-2004
ORÇAMENTÁRIA 10.026.777,13 8.979.710,69 ORÇAMENTÁRIA 8.763.967,48 8.078.828,91

Receitas Correntes 10.019.763,81 8.878.091,69 Despesas Correntes 7.888.170,56 7.287.106,02
Receitas de Capital 7.013,32 101.619,00 Despesas de Capital 875.796,92 791.722,89

EXTRA -ORÇAMENTÁRIA 5.215.551,15 4.530.998,29 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 4.740.822,80 4.300.378,68
Realizável 130.329,95 125.251,34 Realizável 88.000,31 135.765,30
Resultado Pendente 10.502,00 2.000,00 Resultado Pendente 9.876,37 4.401,76
Restos a Pagar 632.003,25 238.822,28 Restos a Pagar 264.122,28 94.516,14
Depósitos de Diversas Origens 22.769,18 6.961,87 Depósitos de Diversas Origens 19.048,62 6.945,37
Consignações 574.158,38 475.886,84 Consignações 560.756,37 477.715,16
Credores da Entidade 381.049,95 354.286,81 Credores da Entidade 338.231,33 343.975,57
Entidades Públicas Credoras 2.955.872,56 2.802.610,04 Entidades Públicas Credoras 3.001,368,97 2.780.450,52
Provisões Trabalhistas 304.162,50 316.341,43 Provisões Trabalhistas 265.216,55 265.208,86
Transferências Financ. Passivas 204.703,38 208.837,68 Transferências Financeiras Ativas 194.202,00 191.400,00

SALDOS DO ANO ANTERIOR 2.873.847,40 1.742.346,01 SALDOS PARA O ANO SEGUINTE 4.611.385,40 2.873.847,40
Bancos Conta Movimento 132.161,76 15.002,97 Bancos Conta Movimento 174.193,93 132.161,76
Bancos Aplicações Financeiras 2.741.685,64 1.727.343,04 Bancos Aplicações Financeiras 4.437.191,47 2.741.685,64

TOTAL 18.116.175,68 15.253.054,99 TOTAL 18.116.175,68 15.253.054,99



CRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS Notícias 99

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

1 – O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul tem por objetivo o registro e a
fiscalização do exercício profissional, nos termos do Decreto-Lei 9.295-46 e legislação complementar.
2 – As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as normas emanadas do Conselho
Federal de Contabilidade, aplicáveis ao Sistema CFC/CRCs, e disposições da Lei nº 4.320-64.
3 – A Proposta Orçamentária para o exercício de 2005 foi aprovada pelo CRCRS e homologada pelo
CFC, conforme DELIBERAÇÃO N.º 343/04, e publicada no Diário Oficial do Estado do RS.
4 – O Plano de Trabalho para 2005 foi aprovado pelo CRCRS e homologado pelo CFC, conforme
DELIBERAÇÃO N.º343/04.
5 – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo custo de aquisição, acrescidos dos
rendimentos calculados até 31-12-05.
6 – A dívida ativa é constituída pelas importâncias relativas a anuidades e multas, cujos valores
foram ajuizados e os respectivos processos estão em andamento na justiça.
7 – Os depósitos judiciais são valores consignados para andamento de processos relativos a
reclamatórias trabalhistas.
8 – Os materiais do almoxarifado estão avaliados pelo preço médio de aquisição.
9 – O Ativo Permanente está demonstrado pelo custo de aquisição ou construção, e se compõe de:
Bens Móveis

NOTAS EXPLICATIVAS Móveis e Utensílios de Escritório 263.073,97
Máquinas e Equipamentos 367.467,15
Instalações 96.642,53
Veículo 354.612,40
Equipamentos de Processamento de Dados  779.863,32
Biblioteca  248.363,76
Bens Imóveis
Imóvel Sede do CRCRS 939.427,16
Imóvel Anexo à Sede 326.325,25
Escritório Regional de Lajeado 162.619,07
Escritório Regional Porto Alegre 39.000,00
Escritório Regional Santa Maria 67.446,26
Centro de Cultura Olivio Koliver 531.526,00
Terrenos 510.209,23
Obras em Andamento 182.846,98
10 – No Passivo Financeiro, Entidades Públicas Credoras, inclui-se o saldo de R$ 191.400,00 a ser pago
em duas parcelas no exercício de 2006, correspondente ao empréstimo do CFC ao CRCRS para aquisição
de imóveis. Conforme Contrato de Mútuo, o empréstimo foi contratado em 10 parcelas semestrais, com
juros de 6% (seis por cento) ao ano.

Examinamos os balanços patrimoniais do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL, levantados em 31 de dezembro de 2004 e 2005, e as respectivas Demonstrações
Contábeis e variações que resultaram nas mutações patrimoniais, elaborados e aprovados sob a
responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é expressar uma opinião sobre essas
demonstrações contábeis.
Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: a) planejamento
dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e o sistema contábil e de
controles internos da entidade; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que
suportam os valores e as informações contábeis divulgados; c) a avaliação das práticas e das estimativas
contábeis mais representativas adotadas pelo Conselho, bem como da apresentação das demonstrações
contábeis tomadas em conjunto.
Em nossa opinião, com base nas normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, as demonstrações
contábeis acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e financeira do CRCRS em 31 de dezembro de 2004 e de 2005, o resultado de suas operações e as mutações
de seu patrimônio líquido, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Quanto à Gestão, de acordo com os trabalhos realizados, transcritos no Relatório de Auditoria Nº 06/06,
o CRCRS demonstrou eficiência ao cumprir a programação, buscou a economicidade na utilização dos
recursos e comprovou eficácia em seus resultados. De acordo com os fatos apresentados somos de

PARECER PELA REGULARIDADE da gestão do exercício de 2005.

Porto Alegre – RS, 10 de março de 2006.

VARIAÇÕES ATIVAS 31-12-2005 31-12-2004 VARIAÇÕES PASSIVAS 31-12-2005 31-12-2004

Contador ENORY LUIZ SPINELLI
Presidente

CRCRS nº 15.549

Contador AVENIR REGIS NUNES DE SOUZA
Contador Geral

CRCRS n º 35.047

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
PARECER DE AUDITORIA Nº 09-05

RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES

Receitas de Contribuições
Receitas Patrimoniais
Receitas de Serviços
Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL
Alienação de Bens
Outras Receitas de Capital

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
DEPENDENTES DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Aquisição de Bens Móveis
Construção e Aquisição de
Bens Imóveis
Resgate de Empréstimos Tomados
Almoxarifado

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Inscrição da Dívida Ativa
Incorporação de Bens Imóveis
Almoxarifado
Outros Valores

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS

10.026.777,13
10.019.763,81

7.991.363,19
832.650,89
377.735,03
818.014,70

7.013,32
5.920,00
1.093,32

735.303,69
109.853,87

214.138,47
191.400,00
219.911,35

555.024,53
328.924,77
142.359,36

69.535,02
14.205,38

11.317.105,35

DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio
Transferências Correntes

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Transferências de Capital

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
DEPENDENTES DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Cobrança da Dívida Ativa
Almoxarifado

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Alienação de Bens Móveis
Almoxarifado
Desincorporação de Bens Móveis
Outros Valores

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

TOTAL

8.979.710,69
8.878.091,69
7.175.879,40

503.485,12
305.679,77
893.047,40
101.619,00
100.360,00

1.259,00

947.757,86
376.189,54

80.871,99
191.400,00
299.296,33

724.142,25
650.746,56

55.958,01
17.437,68

10.651.610,80

8.763.967,48
7.888.170,56
5.980.612,67
1.907.557,89

875.796,92
684.396,92
191.400,00

370.156,94
84.016,19

286.140,75

198.739,39
129.954,94

56.861,45
9.121,00
2.802,00

9.332.863,81
1.984.241,54

11.317.105,35

8.078.828,91
7.287.106.02
5.576.242,71
1.710.863,31

791.722,89
600.322,89
191.400,00

504.837,11
74.293,17

430.543,94

370.623,85
273.822,47
96.236,97

564,41

8.954.289,87
1.697.320,93

10.651.610,80

Contadora Maria das Mercês F. dos Santos Contador Dirceu Martins Batista Junior
CRC nº DF-005351/O-6-S-RS CRC nº DF-011845/O-3-S-RS

Contadora Rosana Helena Sudário Brabo
CRC nº DF-015591/O-8-S-RS

APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CFC
Conforme ofício nº 1218/CCI/CFC, recebido em 12-05-06.

CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DELIBERAÇÃO Nº 173/2006

DELIBERA:
Aprovar a Prestação de Contas do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande

do Sul, concluindo pela regularidade da gestão do exercício de 2005.
RELATOR: TC Miguel Ângelo Martins Lira
ATA CCI Nº 149

Brasília, 27 de abril de 2006.
Contador Adeildo Osório de Oliveira

Vice-presidente de Controle Interno

HOMOLOGAÇÃO: Decisão aprovada pelo Egrégio Plenário do CFC.

ATA Nº 886

Brasília, 28 de abril de 2006.

Contadora Maria Clara Cavalcante Bugarim
Presidente
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ENTREVISTA

 CRCRS  Notícias: Qual a avaliação sobre o pro-
jeto de lei do governo que cria a Rede Nacional para
a Simplificação do Registro e Legalização de Em-
presas (Redesim)?

Appel Mattos: A idéia é muito boa, mas tem muito
ainda a ser aprimorada. No projeto de lei não ficou
claro se a coordenação da execução ficará com o
Departamento Nacional de Registro do Comércio
(DNRC), que é quem tem know-how para as reformas
e as propostas concretas de simplificação.

O projeto deveria ser mais arrojado e afastar do
Registro de Empresas a exigência de Certidões Ne-
gativas de Débitos em procedimentos desnecessá-
rios ou inócuos, por exemplo: no caso de transforma-
ção em que a pessoa jurídica permanece a mesma,
assim como o seu capital social, não se justifica a
exigência das CNDs; no caso de fusão, incorporação
ou cisão, por imposição legal, haverá sempre a su-
cessão pela nova sociedade - também não se justifi-
ca as CNDs; tratando-se de extinção de empresa, as

O Contador
José João Appel Mattos,
ex-presidente do CRCRS,
que assumiu em
2 de janeiro de 2003
a presidência da
Junta Comercial do
Estado do Rio Grande do Sul,
comenta as mudanças e
transformações que vêm
ocorrendo na legislação.

dívidas poderão ser cobradas dos sócios, administra-
dores ou titulares, conforme o caso.

Assim, a exigência de Certidões Negativas para
arquivar documentos nas Juntas Comerciais tem o mes-
mo significado que nos casos de financiamento ban-
cário. Só serve como instrumento de pressão para a
regularização de débitos tributários. Termina, apenas,
por estabelecer dificuldades.

C.N: Hoje, quanto tempo em média o cidadão
despende para abrir uma empresa? E fechar? Qual
o (os) principal (is) motivo (s)? O que gera tanta bu-
rocracia?

A.M: No Rio Grande do Sul, o prazo para registrar
uma empresa é de 11 dias, cumprindo todos os pro-
cedimentos necessários em todos os órgãos. Para
tanto é necessário que o interessado encaminhe o
pedido de inscrição no CNPJ com o processo de
constituição da empresa na Junta Comercial.

Para a inscrição do Registro de Empresário (RE),
é importante que utilize o programa disponível no site

Presidente da Jucergs fala sobre Redesim
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da JUCERGS, www.jucergs.org.br - Registro Instantâ-
neo de Empresário, cujo atendimento é no dia do pro-
tocolo.

Com relação aos registros de extinção de empresas,
o prazo da Junta Comercial não é mais que sete dias
úteis; entretanto, é requisito a apresentação das CNDs.

C.N: O que precisa ser ajustado, na sua opinião,
no Redesim?

A.M: O aspecto principal, no meu ponto de vista, é
separar o registro de empresas dos procedimentos
de cobrança de débitos tributários e previdenciários.

Outro ponto que simplificaria sobremaneira todo o
processo seria o cadastro único, no âmbito das Jun-
tas Comerciais. Assim, todas as repartições fiscais
buscariam informações nas Juntas - teríamos o NIRE
(Número de Identificação no Registro de Empresas)
como único número de cadastro.

C.N: Há uma estimativa do número de empre-
sas que estão se valendo da Lei de Recuperação
de Empresas?

A.M: A partir da nova Lei de Falências e Recupera-
ção Judicial constatamos uma redução do número de
empresas em processo de recuperação judicial em
relação ao pedido de concordata da legislação anteri-
or. Penso que isso está ocorrendo por dois motivos:
em primeiro lugar, a novidade na legislação que ainda
não foi assimilada ou testada pelo mercado; em se-
gundo, as dificuldades de uso da nova legislação, em
razão da necessidade da empresa ter de estar com
os débitos parcelados, para usufruir o benefício, e da
assembléia de credores - mecanismo muito mais teó-
rico do que prático.

C.N: Qual a proporção de empresas registradas e
empresas fechadas, por ano? Esse número tem cres-
cido ou não? Por quê?

A.M: Os números de empresas registradas e bai-
xadas têm, nos últimos anos, se mantido. Nos últimos
dez anos foram registradas, no RS, uma média de
40.000 novas empresas por ano. Nos último quatro

anos foram baixadas 20.000 empresas, em média por
ano. Esses números precisam ser objeto de reflexão:
certamente não temos 40.000 novos empreendimen-
tos no Estado; e nem todas as empresas que parali-
sam ou encerram suas atividades regularizam suas
baixas na Junta Comercial.

C.N: A Redesim e a Lei Geral das Micro e Peque-
nas Empresas, se aprovadas, devem diminuir a
informalidade e, com isso, gerar mais empregos. E
a carga tributária?

A.M: A redução da informalidade está diretamente vin-
culada à carga tributária, e não à burocracia. A ampliação
dos limites para enquadramento como ME e EPP (como
a atual) e a eliminação de tantas restrições em atividades
enquadráveis como ME e EPP, podem diminuir significa-
tivamente a informalidade.

A geração de empregos também está vinculada a
desoneração da folha de salários.

C.N: Fale sobre o trabalho desenvolvido na Junta
Comercial do Rio Grande do Sul. Projetos. Con-
quistas.

A.M: A atual  administração da JUCERGS tem dado
prioridade, em todos os seus projetos, na agilidade
do atendimento aos seus usuários com o máximo de
segurança e isonomia. Assim, aprimoramos o convê-
nio com a Receita Federal e Estadual; firmamos con-
vênio com a Secretaria Municipal da Fazenda de Por-
to Alegre, possibilitando que a constituição de uma
nova empresa possa acontecer em 11 dias, incluídos
a inscrição na Fazenda Federal, Estadual e Municipal.
Esta última, no momento, apenas para as empresas
com sede em Porto Alegre. Nossas conquistas não
se limitaram a este trabalho. Conveniamos, também,
com órgãos representativos das categorias funcionais,
CRCRS, CRF e CORECON. Firmamos convênio com
a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e, final-
mente, estamos iniciando o cadastramento das em-
presas constituídas antes de 2002, objetivando a
informatização total de nosso cadastro empresarial.
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FISCALIZAÇÃO

Foram suspensos do exercí-
cio da profissão contábil:

Edital CRCRS nº 04-06, DOE
de 19-05-06:

– Contador ANDRÉ DAYAN DE
CARVALHO FERREIRA – CRCRS
53.471,  de Porto Alegre-RS, con-
forme processo nº 482-03, pelo pra-
zo de 06 (seis) meses, de 04-05-06
a 04-11-06.

– Técnico em Contabilidade
JOÃO ANTÔNIO SANCHEZ KERN
- CRCRS 22.608, de São Lourenço
do Sul-RS, conforme processo nº
981-02, pelo prazo de 90 (noventa)
dias, de 24-03-06 a 21-06-06.

Edital CRCRS nº 09-06, DOE de
08-06-06:

Suspensão do exercício
profissional

Fiscalização
repassa à

Polícia Federal
cinco casos
de carteiras
falsificadas

Abrimos um novo espaço para denúncias sobre irregularidades praticadas
nas atividades contábeis. As comunicações podem ser feitas por meio do
telefone (51) 3228-7999 ou pelo e-mail fiscalizacao@crcrs.org.br. As informa-
ções encaminhadas constituirão fonte para as investigações.

O Conselho Regional de
Contabilidade do RS continua
trabalhando para por fim às prá-
ticas ilegais na Contabilidade.
Em maio, o presidente do
CRCRS, Rogério Rokembach,
encaminhou ao Superintenden-
te Regional da Polícia Federal
representação com cinco ca-
sos de carteiras de identidade
profissional de contabilistas fal-
sas. Os casos aconteceram
entre março de 2005 e abril
deste ano.

Entre as falsificações des-
cobertas, uma já resultou em
prisão.

Denúncias sobre irregularidades

– Técnica em Contabilidade
ERENE DREISSIG – CRCRS
49.007, de Santa Cruz do Sul-RS,
conforme processo nº 292-04, pelo
prazo de 06 (seis) meses, de 19-
04-06 a 19-10-06.

– Contador ODÉCIO DIRCEU
DREISSIG – CRCRS 36.871, de San-
ta Cruz do Sul-RS, conforme pro-
cesso nº 291-04, pelo prazo de 06
(seis) meses, de 19-04-06 a 19-10-
06.

As suspensões acima listadas ti-
veram sua decisão proferida em úl-
tima instância pelo Conselho Fede-
ral de Contabilidade, cabendo ao
CRCRS a sua execução.
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ESPAÇO FBC
Escritório Regional da FBC

no Rio Grande do Sul
Fundação Brasileira de

Contabilidade lança
Plano de Previdência

para a classe contábil
Em comemoração ao Dia do Contabilista, 25 de abril, o

CRCRS promoveu, junto com as entidades representati-
vas da classe, o Seminário de Assuntos Contábeis de Porto
Alegre. No evento, que reuniu 263 profissionais da área, o
presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC),
contador José Antônio de França, anunciou que o Rio Gran-
de do Sul foi o primeiro Estado a receber o Escritório de
Representação da FBC.

A entidade foi criada em fevereiro de 2002 com o objeti-
vo de promover e subsidiar programas de ensino, pesqui-
sa, pós-graduação e extensão na área da contabilidade;
assim como estimular e coordenar a produção científica
contábil, por meio de publicações de livros, revistas e perió-
dicos; incentivar estudos e análises técnicas de segmentos
econômicos e sociais em demonstrações contábeis para
posterior divulgação à sociedade; exercer e divulgar outras
atividades que possam contribuir para o desenvolvimento
técnico, científico, cultural da contabilidade.

Ainda dentro das comemorações alusivas ao Dia
do Contabilista, o presidente da Fundação Brasileira
de Contabilidade, José Antônio de França, fez o lan-
çamento do Plano de Previdência para a classe
contábil, operado em parceria com a Brasilprev. Se-
gundo França, o Plano FBCPrev tem por objetivo pro-
porcionar aos profissionais da contabilidade a opor-
tunidade de desfrutarem, no futuro, uma condição fi-
nanceira, com renda mensal adequada às suas ne-
cessidades, por meio de um plano complementar
de previdência privada, previamente programado.
Mais informações sobre o FBCPrev podem ser obti-
das pelo telefone 0800-729-7107
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DELEGACIAS REGIONAIS
Pelotas

Situada a 271 quilômetros de Porto Alegre, Pelotas é uma das
cidades mais populosas do Estado, com mais de 320 mil habitan-
tes. Tem a economia baseada principalmente no agronegócio e
no comércio, sendo a maior produtora de pêssegos para a indús-
tria de conservas do País, e a maior produtora de leite do Rio Gran-
de do Sul. O município e região também são conhecidos pelas
belas paisagens, servindo inclusive de palco para as gravações
das minisséries “Incidente em Antares” e “A Casa das Sete Mulhe-
res”. Já na área contábil, o CRCRS é representado em Pelotas e
região (Morro Redondo, Capão do Leão, Pedro Osório, Arroio do
Padre e Cerrito) pelo contador José Silva de Araújo, Delegado Re-
gional. Lá estão registrados 403 contadores, 428 técnicos em con-
tabilidade e 308 organizações contábeis. Os profissionais são aten-
didos no Escritório Regional do CRCRS, localizado na Rua Gene-
ral Argolo, 593, junto ao Sindicado dos Contabilistas de Pelotas.

Ibirubá
No idioma tupi-guarani, Ibirubá significa pitangueira do

mato. E, justamente por existir um grande número de exempla-
res desta planta na região, que o município foi batizado com
esse nome. A cidade se localiza na região do Alto Jacuí, possui
cerca de 19 mil habitantes e tem sua economia baseada na

Sobradinho
Sobradinho faz parte da microrregião Centro-Serra gaúcha. O

município, que possui cerca de 14 mil habitantes, segundo a histó-
ria local, recebeu esse nome devido a um pequeno sobrado,
construído na região, no século XIX, que serviu de ponto de referên-
cia aos viajantes no caminho entre Rio Pardo e Soledade. Atual-
mente, Sobradinho é sede de uma Delegacia Regional do CRCRS,
situada na Rua Capitão Veríssimo, 239, e cujo delegado é o técnico
em contabilidade Lory Bertholdo Weber.  São atendidos pela Dele-
gacia Regional de Sobradinho 22 contadores, 51 técnicos em con-
tabilidade e 27 organizações contábeis registradas nas localida-
des de Arroio do Tigre, Ibarama, Segredo, Coloninha, Lagoa Bonita
do Sul, Passa Sete, Tamanduá, Estrela Velha e Tunas.

Farroupilha
O Conselho Regional de Contabilidade do RS é representa-

do em Farroupilha pelo técnico em contabilidade Antonio Dotta.

agricultura. O técnico em contabilidade Erny Becker é o Dele-
gado Regional do CRCRS na localidade. A Delegacia atende a
17 escritórios contábeis, 29 contadores e 50 técnicos em con-
tabilidade, e abrange, além da cidade-sede, os municípios de
Fortaleza dos Valos e XV de Novembro, está localizada na Rua
Dumoncel Filho, 1146.
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DELEGACIAS REGIONAIS

Venâncio Aires
Venâncio Aires possui cerca de 61 mil habitantes e é consi-

derada a capital nacional da erva mate. Além disso, a cidade
também é grande produtora de fumo. A Delegacia Regional do
CRCRS em Venâncio Aires atende 96 contadores, 59 técnicos
em contabilidade e 42 organizações contábeis dos municípios
de Mato Leitão e Passo do Sobrado. Ela se localiza na Rua
Júlio de Castilhos, 895 e o Delegado é o Contador Marcelo
André Müller.

São Gabriel
Conhecida como  “Terra dos Marechais", São Gabriel foi

berço de inúmeros militares famosos, como João Propício Menna

Capão da Canoa
Com cerca de 37 mil habitantes, Capão da Canoa é um dos

principais balneários do Litoral Norte gaúcho, recebendo, du-
rante o período de veraneio, visitantes de todo o Rio Grande do
Sul, de Estados e países vizinhos. O município se emancipou
de Osório em 1982. O técnico em contabilidade Luís Augusto
Maciel Fernandes é o representante da Delegacia Regional do
CRCRS na localidade, que também engloba os municípios de
Xangri-lá e Maquiné. São 13 contadores, 93 técnicos em con-
tabilidade e 41 organizações contábeis que se utilizam dos ser-
viços da Delegacia em Capão da Canoa, que fica na Rua Peri,
1848.

A Delegacia do CRCRS no município se localiza na Rua Pi-
nheiro Machado, 410, e atende a 139 profissionais, sendo 80
contadores e 59 técnicos em contabilidade. Também existem
33 empresas contábeis registradas. A cidade é considerada o
berço da colonização italiana no Rio Grande do Sul e se eman-
cipou de Caxias do Sul em 1934, recebendo o nome de
Farroupilha em homenagem ao centenário da Guerra dos Far-
rapos, comemorado no ano seguinte.

Barreto, Mascarenhas de Morais, Fábio Patrício de Azambuja e o
presidente da República Hermes da Fonseca. E, se por um lado
a guerra se fazia presente na história da cidade, por outro a arte
literária também teve representante de peso: o poeta Alcides Maia,
primeiro gaúcho admitido na Acadêmia Brasileira de Letras, era
gabrielense. A contadora Mariangela da Costa Moreira é Delega-
da Regional do CRCRS. A Delegacia está instalada na Rua
Mascarenhas de Morais, 168/01 e atende a 41 contadores, 73
técnicos em contabilidade e 41 escritórios contábeis de Santa
Margarida do Sul e Vila Nova do Sul, além da cidade-sede.
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ENTIDADES DE CLASSE

A necessidade de unir esforços, para ganhar força e organização na
profissão, fez com que cerca de 30 guarda-livros criassem, em 6 de agosto
de 1942, a Associação dos Contabilistas de Cachoeira do Sul. A  idéia
surgiu após a visita da primeira comissão de fiscais do Imposto de Renda
na cidade, que resultou em várias firmas autuadas.

Com o passar do tempo, a entidade se fortaleceu e, em 18 de dezem-
bro de 1964, recebeu o reconhecimento de “utilidade pública municipal”.
Em 1967, a Associação inaugurou a sede própria e, há quase 40 anos
trabalha, de forma ininterrupta, servindo à classe contábil da região. “A
‘Casa do Contabilistas’, como é conhecida a associação, serviu e continua
servindo a classe na realização de eventos culturais, integração e qualifi-
cação profissional”, salienta a atual presidente da entidade, técnica em
contabilidade Beatriz Aparecida Ferreira Martins.

Ela destaca o Grupo de Trabalho, “formado por apaixonados pela pro-
fissão”, como define Beatriz, que, há 10 anos, funciona com reuniões realiza-
das semanalmente. “Além disso, trabalhamos em parceria com o CRCRS e
os órgãos da Receita Federal, Estadual, Previdência Social, Ministério do
Trabalho, Prefeitura Municipal e instituições bancária, para trazer integração
e qualificação aos nossos mais de 100 associados”.

A  Associação dos Contabilistas de Cachoeira do Sul fica localizada na
Rua Ernesto Alves, 453. No local também funciona o Escritório Regional do
CRCRS, fruto do convênio firmado entre o Conselho e a Associação, que
atende os profissionais de Cachoeira do Sul e região.

A Federação dos Contabilistas do Estado do Rio Grande do Sul
(Federacon) foi fundada em 17 de maio de 1948, e recebeu a Carta
Sindical em 19 de setembro de 1949. Na época contava com os seguintes
filiados: Sindicato dos Contabilistas de Bagé, Santana do Livramento, San-
ta Maria, Passo Fundo e Porto Alegre. A primeira sede da entidade locali-
zava-se no 5º andar do Edifício Bier Ullman, na Rua Uruguai, 35, Porto
Alegre.

A Federacon foi constituída para fins de estudo, coordenação, prote-
ção e representação legal de grau superior, referentemente ao Grupo da
Confederação Nacional das Profissões Liberais, constante no quadro de
atividade e profissões a que se refere a CLT, que abrange as categorias
profissionais de Contadores e de Técnicos em Contabilidade. Congrega
atualmente 16 Sindicatos:  Bagé, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Ijuí,
Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do
Sul, Santa Maria, São Leopoldo, Uruguaiana, Santa Rosa e Vacaria.
Colabora, ainda com o Poder Público e as demais entidades sindicais no
sentido de estabelecer a solidariedade profissional, pautando sempre seus
atos e princípios de subordinação aos interesses nacionais.

Em 12 de junho de 1984, foi adquirida a atual sede situada na Rua
Vigário José Inácio, 371, conj. 518, na Galeria do Rosário, em Porto
Alegre.

A entidade tem como metas: estreitar o relacionamento junto aos
órgãos de classe CFC/CRCs, CNPL, Sescon, órgãos públicos federais,
estaduais e municipais, Fundação Brasileira de Contabilidade, FENACON,
SEBRAE, FIERGS, FEDERASUL, FECOMÉRCIO, etc; participar de
congressos, seminários, fóruns e outros eventos realizados pelos sindi-
catos e pelo Sistema CFC/CRCs; realizar o IV SINDICATÃO e 3º En-
contro das Secretárias dos Sindicatos filiados; apoiar a realização do
XXII Encontro Integração dos Contabilistas do RS, que neste ano estará
sob a organização do Sindicato dos Contabilistas de Canoas – dias 23 e
24 de setembro; participar da Comissão de Integração Sindical, constitu-
ída pelo CFC; atuar nas decisões da Confederação Nacional das Profis-
sões Liberais.

Cachoeira do Sul

Região das Hortênsias

Federacon

Com sede em Canela, a Associação dos Contabilistas da Região das
Hortênsias representa, além da cidade-sede, os municípios de Gramado,
São Francisco de Paula, Cambará do Sul e Nova Petrópolis. Segundo o
presidente da entidade, criada em 1964, técnico em contabilidade Adão
Vender dos Santos, a associação tem como objetivo a defesa das prerro-
gativas dos profissionais da contabilidade, a representação dos interesses
da classe contábil, o desenvolvimento técnico-cultural dos seus associados
e a representação da classe local.

“Atualmente estamos priorizando a integração e capacitação da classe
contábil”, afirma Santos. Para tanto, são realizados cursos, palestras, reu-
niões e encontros, em parceria com o CRCRS, SESCON, Receita Fede-
ral. “Também procuramos enfatizar outras áreas, como marketing e moti-
vação pessoal”, acrescenta.

Além disso, o órgão promove assembléias mensais que se realizam
em Gramado ou Canela. Nos encontros são discutidos assuntos de inte-
resse da classe e da entidade.

A  entidade possui 60 associados. A sede está localizada na Rua Melvin
Jones, 89 – sala 202.


