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Com a palavra as mulheres:
3º Encontro do Estado
do Rio Grande do Sul
A Mulher na Profissão

Contábil

X Convenção de
Contabilidade do

Rio Grande do Sul:
momentos
marcantes

• Resoluções do CFC
• Exame de Qualificação Técnica
• Decisão judicial assegura

prerrogativas profissionais

Ainda nesta edição:

Em novembro acontecem eleições no CRCRS
Ano de eleição
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Em decisão unânime, a 4ª Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 4ª Região, assegurou que não basta que o responsá-
vel técnico pelos serviços contábeis seja regularmente regis-
trado, sendo essencial que todas as pessoas que efetivamente
desempenhem atividades contábeis sejam registradas nos res-
pectivos Conselhos Regionais de Contabilidade.

Conforme o entendimento do relator da Apelação Cível nº
2001.70.00.001615-4, Desembargador Amaury Chaves de
Athayde, “são considerados serviços contábeis as atividades
previstas no art. 25 do Decreto-Lei nº 9.295-46 (criou o Conselho
Federal de Contabilidade e definiu as atribuições dos profissio-
nais da contabilidade) e, assim sendo, qualquer pessoa que exerça
algum serviço contábil e estando a seu cargo seção de contabi-
lidade, todos os encarregados da parte técnica devem ser exclu-
sivamente profissionais habilitados e registrados no Conselho
Regional de Contabilidade respectivo. Não é a assunção de res-
ponsabilidade por determinadas peças contábeis que determi-
nam a obrigatoriedade de devida habilitação e registro perante
o CRC dos funcionários de um setor contábil de uma empresa,
mas, sim, a própria realização da atividade contábil, assim ca-
racterizada nos termos do art. 25 do Decreto-Lei nº 9.295-46,
mesmo que posteriormente à realização dessas atividades tais
funcionários tenham de relatá-la a um superior.

Na sustentação do voto, o relator também refere: “Confor-
me bem referiu a sentença ora recorrida, baseada nos depoi-
mentos colhidos nos autos, os autores examinavam documen-
tos contábeis e faziam análise econômico-financeira, verifican-
do a correção de dados e contas. Tais atividades, não há dúvi-
das, enquadram-se entre as previstas no art. 25 do Decreto-Lei
9.295-46, como trabalhos técnicos de contabilidade. Dessa for-
ma, mesmo que os autores autuados não assumam a responsa-
bilidade por nenhuma peça contábil, o que fica a cargo do supe-
rior que as assina, é certo que realizam atividade contábil, mo-
tivo por que devem ter a devida habilitação e registro perante o
CRC”.

Decisão judicial
garante prerrogativas
profissionais

NOTÍCIAS
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Contador Enory Luiz Spinelli,
Presidente do CRCRS.

Ambigüidade contábil
Vencidos os desafios da X Convenção,

podemos extrair do evento conclusões di-
versas para análise e debates, principalmente
quanto ao nível dos painéis, das palestras e
dos trabalhos, assim como da apresentação
das novas tendências na prestação de ser-
viços, fortemente presentes na feira de ne-
gócios e serviços que, neste ano, deu ênfa-
se à área tecnológica e de sistemas e à lite-
ratura contábil. A combinação de todos es-
ses fatores mereceu, em pesquisa realizada
entre os convencionais, um percentual de
99,2% de aprovação. Essa avaliação signifi-
cativa comprova um cenário altamente posi-
tivo para o enriquecimento da cultura e da
educação contábil. Há que salientar, ainda, o
alto índice de participantes, que, com públi-
co recorde, superou a expectativa.

Enquanto transcorria a Convenção,
emergiam acusações e denúncias referen-
tes a contas de campanhas eleitorais. Como
não poderia deixar de ser, os comentários e
as críticas incidiram sobre o momento polí-
tico, especialmente no que dizia respeito aos
depoimentos feitos às CPIs, às denúncias
nos desvios de recursos – com a utilização
de mecanismos criativos –, às espantosas
cifras obtidas por meio de empréstimos
bancários e/ou transações financeiras, tudo
sem o devido registro contábil do tomador
e do repassador. Comentava-se ironica-
mente a visão ambígua do uso da Conta-
bilidade, as justificativas ardilosas para os
“valores não-contabilizados”, as escusas
“doações” que rolaram por um fantásti-

co “caixa-dois” e a tranqüilidade com que
os envolvidos – favorecidos pelo descon-
trole administrativo, pela falta de trans-
parência e pela impunidade – tratavam
do assunto, imprimindo um tom de “nor-
malidade e licitude” às ações.

Assistimos estarrecidos às denúncias re-
veladas nos depoimentos que, por si só, agri-
dem os cidadãos de bem, que contribuem
para o “impostômetro nacional” e que têm
de conviver com a burocracia diária para
manter uma empresa em atividade. Práticas
como transgressões, jeitinhos, corrupção,
“mensalão” são causas das injustiças e das
desigualdades socioeconômicas deste Bra-
sil. Enquanto isso, a conta atinge o bolso do
brasileiro e a sua honra – uma iniqüidade!

A disparidade do momento era evidente.
Enquanto o País se deparava com essa situa-
ção – que, aliás, continua a se desenrolar –,
na Convenção as discussões se voltavam para
as melhores práticas da aplicabilidade da
Contabilidade como instrumento de gestão
e de controle, o aperfeiçoamento do conhe-
cimento profissional, as tendências no avan-
ço da tecnologia da informação, bem como
os excessos da legislação fiscal e o correto
planejamento fiscal como forma de controlar
e inibir a sonegação. Vivemos em um País
repleto de leis que se sucedem quase que
diariamente, com previsão de penas, porém
os legisladores se esquecem do contraponto:
de nada adianta aprovarem-se leis se falta o
controle, a organização, a forma de prestar
contas. A cada porta arrombada, procura-se

a solução legal – isso, atualmente, com a
proposta da reforma política. Porém, é ne-
cessário lembrar que o maior problema está
na moral, na transparência e no controle
das contas dos partidos. Transparência so-
mente existirá se houver Contabilidade. A
omissão política e a falta de visão e educa-
ção contábil dos nossos governantes são
uma realidade. A Contabilidade sempre
foi – e continua sendo – vista como uma
técnica capaz de atender às informações
fiscais e de buscar artifícios de arrecada-
ção, para o que contribuem as decisões
políticas do Congresso Nacional. Assim,
estamos diante de uma ambigüidade
contábil, quanto ao uso e ao seu fim.

No próximo dia 23 de outubro, ocorre-
rá o plebiscito contra o desarmamento. Será
que este é o maior problema social? Com
certeza, a maior causa da desigualdade re-
side no modelo fiscal. Em recente pesquisa
divulgada pelo Fórum Econômico Mundial,
em Genebra, o Brasil é apontado, entre as
117 economias avaliadas, como o país de
maior carga tributária. Portanto, seria de
maior valia, no atual momento, um plebis-
cito para legitimar uma Constituinte ex-
clusiva pela reforma fiscal, que trate de um
novo ordenamento jurídico tributário, para
romper com o modelo centralizador de de-
cisão, em que parte da aplicação dos recur-
sos se perde pelo caminho.
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NOTÍCIAS

Foram suspensos do exercício da profissão contábil:
Edital CRCRS Nº 12-05, DOE de 26-07-05:
• Técnica em Contabilidade ANDREIA SOUZA PINTO CUNHA – CRCRS
60.263, de Porto Alegre – RS, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Tendo em
vista que não houve o depósito da carteira de identidade profissional, o
prazo de suspensão passou a indeterminado.
• Técnico em Contabilidade LICÉRIO NICOLAU SEIBEL – CRCRS 25.981, de
Porto Alegre – RS, pelo prazo de 06 (seis) meses, de 05-07-05 a 05-01-06.
EDITAL CRCRS Nº 14-05, DOE de 28-09-05:
• Técnico em Contabilidade DENILSON ANTUNES TONEZER - CRCRS 56.802,
de Soledade-RS, pelo prazo de 06 (seis) meses, de 15-08-05 a 14-02-06.
• Técnico em Contabilidade JOSÉ IDALINO NETO – CRCRS 43.912, de
Canela-RS, pelo prazo de 06 (seis) meses. Tendo em vista que não houve o
depósito da carteira de identidade profissional, o prazo de suspensão
passou a indeterminado.
• Técnica em Contabilidade JUVENTINA BATISTA PINTO SOBRINHO – CRCRS
34.749, de Gravataí-RS, pelo prazo de 18 (dezoito) meses, de 29-08-05 a
28-02-07.
As suspensões acima listadas tiveram sua decisão proferida em última
instância pelo Conselho Federal de Contabilidade, cabendo ao CRCRS a
sua execução.

Suspensão do Exercício Profissional

Os contadores que pretendem atuar na área de auditoria em
empresas de capital aberto ou instituições financeiras terão até o
dia 25 de outubro para efetuarem as inscrições no 2º Exame de
Qualificação Técnica. A aplicação da prova será no dia 25 de novem-
bro. Os locais serão divulgados via internet ou na sede do CRCRRS,
até o dia 10-11-05.

O Exame de Qualificação Técnica é requisito para a inscrição do
contador no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) do
Conselho Federal de Contabilidade com vista à atuação no mercado de
valores mobiliários e/ou no mercado financeiro. A íntegra do Edital
CFC/CAE Nº 3-2005 está na página do Conselho, www.crcrs.org.br.

Abertas as inscrições para o
2º Exame de Qualificação
Técnica 2005

O Ibracon,com o apoio do CRCRS, realiza um ciclo de palestras
sobre Auditoria Independente, no auditório do CRCRS, com abordagem
dos seguintes temas:  ética como instrumento de valorização da profis-
são, função da controladoria em uma organização, auditoria de siste-
mas e objetivos de controle de TI, medidas de controle para lavagem de
dinheiro, mudanças e tendências em Auditoria Independente, Normas
Brasileiras de Contabilidade e sua aplicabilidade prática, governança
em Tecnologia da Informação. O evento, estruturado em módulos, se
estenderá até novembro e ocorre sempre das 14h às 18h. É dirigido aos
Contadores, em situação regular perante o Conselho, e aos estudantes
de Ciências Contábeis. Informações e inscrições no Ibracon – 6ª Regio-
nal, fone (51) 3228-3140 ou pelo e-mail iaib@terra.com.br A programa-
ção está disponível no site www.crcrs.org.br.

Ciclo de palestras sobre
Auditoria Independente

O CFC aprovou, no último dia 28 de julho, a Resolução nº 1.031, que
altera a NBC P 5 – Norma sobre o Exame de Qualificação Técnica para
Registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) do
CFC. Esta Resolução, que foi publicada no Diário Oficial da União de 18
de agosto de 2005, altera o item 5.5.1, que passa a vigorar com a
seguinte redação: “ O candidato será aprovado se obtiver, no mínimo,
50% (cinqüenta por cento) das questões objetivas e 50% (cinqüenta
por cento) dos pontos das questões subjetivas previstos em cada pro-
va”. A íntegra da Resolução pode ser encontrada no site do CRCRS.

Normas do Exame de
Qualificação Técnica
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ELEIÇÕES

Eleições no CRCRS ocorrem em novembro
De 3 a 17 de novembro próximo, acontecerão as eleições de

2/3 dos membros do Plenário do Conselho. O voto é obrigatório,
nos termos do Decreto-Lei nº 1.040-69, sendo que a situação re-
gular é condição para o exercício do voto.

Devem votar todo Contador e Técnico em Contabilidade com
registro definitivo em vigor (originário, transferido e provisório) no
CRCRS e em situação regular, ou seja, sem débitos para com o
Regional.

O portador de registro provisório também está obrigado a
votar.

O profissional com mais de 70 anos de idade pode votar, não
estando, todavia, obrigado a fazê-lo.

O portador de registro secundário deverá votar no Conselho
em que tiver seu registro definitivo.

Quem estiver em débito com o Conselho deverá antes regula-
rizar a situação para poder exercer o voto.

PARA MEMBROS EFETIVOS
Contador ROGÉRIO COSTA ROKEMBACH CRCRS nº 46.892
Contador MOACIR CARBONERA CRCPR nº 8386-T/RS
Contadora TANHA MARIA LAUERMANN SCHNEIDER CRCRS nº 42.725
Contador JOSÉ ROCHA SALDANHA CRCRS nº 26.072
Contador JOSÉ FRANCISCO PAGANI ECHEVARRIA CRCRS nº 34.516
Contador PAULO WALTER SCHNORR CRCRS nº 27.534
Contador CARLOS EDGAR DE MAGALHÃES VALMÓRBIDA CRCRS nº 32.587
Contador JOSÉ CLÁUDIO BUZATTA CRCRS nº 31.811
Contador CARLOS FERNANDO PALEO DA ROCHA CRCRS nº 45.632
Contador ANTONIO CARLOS DE CASTRO PALÁCIOS CRCRS nº 34.163
Contador GILBERTO BAGAIOLO CONTADOR CRCRS nº 69.038
Técn. Cont. RENATO JOÃO KERKHOFF CRCRS nº 19.598
Técn. Cont. NAIR GIACOBBO DE LIMA CRCRS nº 55.709
Técn. Cont. GENECI VICENTE LOPES CRCRS nº 64.995
Técn. Cont. LUCIANO KELLERMANN LIVI BIEHL CRCRS nº 45.248
Técn. Cont. PAULO ROBERTO SALVADOR CRCRS nº 56.559

PARA MEMBROS SUPLENTES
Contadora MARISA AURÉLIA BALESTRO COSTA CRCRS nº 39.114
Contadora MAGDA REGINA WORMANN CRCRS nº 41.818
Contador ZULMIR IVÂNIO BREDA CRCRS nº 30.806
Contadora CLEONICE MOREIRA BITENCOURT CRCRS nº 60.341
Contador CELSO LUFT CRCRS nº 50.477
Contador GIOVANI DAGOSTIM CRCRS nº 58.311
Contador JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PIRES CRCRS nº 31.217
Contadora NEUSA TERESINHA BALARDIN MONSER CRCRS nº 50.956
Contadora LÚCIA REGINA FALEIRO CARVALHO CRCRS nº 54.895
Contador ÁLVARO PANIZZA SALOMON FAKREDIN CRCRS nº 45.413
Contadora NEUSA MARIA DA COSTA GONÇALVES CRCMS nº 1831-T/RS
Técn. Cont. LORIS JARDIM GUIMARÃES CRCRS nº 14.662
Técn. Cont. MARIA ROSA DE FREITAS CRCRS nº 44.080
Técn. Cont. MÁRCIO PEREIRA DAS NEVES CRCRS nº 62.530
Técn. Cont. EUGENIO GRESSLER CRCRS nº 12.905
Técn. Cont. DANIEL SOUZA DOS SANTOS CRCRS nº 62.471

NOMINATA DA CHAPA ÚNICA – MANDATO ATÉ 31-12-2009

Quem deixar de votar e não justificar a sua ausência dentro do
prazo de 30 dias estará sujeito à multa de R$ 83,10, que equivale a
30% do valor da anuidade do exercício, de acordo com o estabeleci-
do pela Resolução CFC nº 975-03.

A justificativa, por omissão de voto, somente será considerada
se enquadrada em uma das seguintes situações:

CRCRS lança processo
pioneiro de eleição

Os 31.345 profissionais registrados no
Conselho serão protagonistas de um novo pro-
cesso eleitoral pioneiro no Sistema CFC/CRCs
– votação via internet. A iniciativa visa a
agilizar e a facilitar a participação dos profis-
sionais no processo de eleição, já que, dessa
forma, o profissional poderá votar sem sair do
seu escritório, da repartição ou da sua casa.
Para tanto, foi desenvolvido um site específi-
co para as eleições 2005. O procedimento é
simples e totalmente seguro. Em primeiro lu-
gar, o profissional receberá uma senha, para o
seu uso pessoal e exclusivo, fornecida pelo
CRCRS, que poderá ser alterada conforme o
desejo do registrado. Esta senha junto com o
número de registro, CPF e data de nascimen-
to, fazem parte dos dados pessoais a serem
preenchidos para proceder a votação.

Em seguida, aparecerá a tela com as op-
ções para a votação propriamente dita. Na
próxima etapa, o profissional confirma o voto,
corrige ou cancela. E, por último, é só imprimir
o comprovante.

O link para votação estará disponível do
dia 3-11-05 até o dia 17-11-05.

Aqueles profissionais que por algum mo-
tivo ficarem impedidos de votar nas eleições
terão 30 dias para justificativa de ausência
de voto.

1. impedimento legal ou força maior;
2. enfermidade; e
3. ausência de jurisdição.
Os que tiverem mais de 70 anos e não votarem, a justificativa

é automática, não sendo necessária sua formalização, já que o
voto, neste caso, é facultativo.

Importante
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3º Encontro do Estado do Rio Grande do Sul
– A Mulher na Profissão Contábil
A contabilidade debatida e

discutida por mulheres.

Perspectivas da profissão,

globalização e abertura

de novos mercados.

O CRCRS estará promovendo, em Porto Alegre, nos dias
20 a 21 de outubro, o 3º Encontro do Estado do Rio Grande do
Sul – A Mulher na Profissão Contábil.

O objetivo do encontro é reunir as profissionais da conta-
bilidade para debater, entre outros tópicos, a abrangência da
área de ação da atividade contábil, as inovações tecnológicas
que o mercado vem oferecendo, a importância da contabili-
dade no momento atual brasileiro. Os temas serão aborda-
dos e discutidos por profissionais do sexo feminino, com vas-
ta bagagem de conhecimento de experiências nas suas res-
pectivas atividades, e transmitidas para um público na sua

maioria composta por mulheres, porém sem restrição à parti-
cipação do sexo masculino.

É indiscutível, mesmo que lenta e gradual, a ocupação
dos espaços pelas mulheres. Na educação, por exemplo, hoje
em dia, 51% das matrículas escolares, do ensino básico à
universidade, pertencem ao sexo feminino. Especificamente
em relação à área contábil, no Brasil, elas representam 32%
dos profissionais, que ao todo perfazem 109.000. No Rio Gran-
de do Sul, entre técnicas em contabilidade e contadoras, o
número é da ordem de 12.150, num universo de 31.345 pro-
fissionais registrados.

ENCONTRO

DATA: 20 e 21 de outubro de 2005
LOCAL: Salão Continental (10º andar), do Hotel Continental Porto Alegre
(Largo Vespasiano Júlio Veppo, 77– Porto Alegre/RS)
INVESTIMENTO: R$ 75,00

PROGRAMAÇÃO
DIA 20-10-2005
19h Sessão de Abertura
19h30min Palestra: CONDIÇÃO DA MULHER NOS CENÁRIOS POLÍTICO, SOCIAL E MERCADOLÓGICO

Palestrante: Desembargadora MARIA BERENICE DIAS
Apresentadora: Contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues

21h30min Coquetel de boas-vindas no Salão Piratini
DIA 21-10-2005
09h Palestra: A MULHER NA PROFISSÃO CONTÁBIL FRENTE ÀS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

Palestrante: Contadora CÉLIA SACRAMENTO, Mestre em Contabilidade e Doutora em Gestão de Negócios
Apresentador: Contador José Silvio Born

10h30min Coffee break

11h Palestra: PLANEJAMENTO DE INVESTIMENTOS, BOLSA E TESOURO DIRETO
Palestrante: DÉBORA DE SOUZA MORSCH, Presidente da APIMEC-SUL

(Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento de Mercado de Capitais)
Apresentador: Contador Sérgio Laurimar Fioravanti
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Grupo de Trabalho das Profissionais
da Contabilidade do CRCRS

12h Almoço (Restaurante Caçarola – Hotel Continental)

14h Palestra: EVOLUÇÃO POLÍTICA DA MULHER NA PROFISSÃO CONTÁBIL
Palestrante: Contadora SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE, Conselheira do CFC e Coordenadora do Projeto do

CFC para desenvolvimento da participação política da Classe Contábil
Apresentador: Técn.Cont. Renato João Kerkhoff

15h30min Coffee break

16h Palestra: O PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE E O EXERCÍCIO DA LIDERANÇA
Palestrante: CARMEN HANDEL, Mestre em  Psicologia da Educação, Professora Universitária em nível de

pós-graduação, Consultora na área de comportamento humano e desenvolvimento gerencial
Apresentador: Contador João Marcos Leão da Rocha

17h30min Sessão de Encerramento

HOSPEDAGEM:HOSPEDAGEM:HOSPEDAGEM:HOSPEDAGEM:HOSPEDAGEM:

Para os participantes do evento, foram negociadas tarifas especiais, no Hotel Continental Porto Alegre, conforme a tabela
abaixo (já inclusas as taxas):

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

REALIZAÇÃO:

- O evento destina-se aos profissionais da Contabilidade e aos estudantes da área contábil.
- As inscrições deverão ser feitas mediante o preenchimento da ficha de inscrição no site do CRCRS: www.crcrs.org.br.
- Após, será remetido boleto, via e-mail, para pagamento na rede bancária.
- A inscrição somente será considerada efetivada após o pagamento do boleto.
- Estão inclusos no valor da inscrição:

• o coquetel de boas-vindas;
• o almoço no dia 21, no Restaurante Caçarola, no próprio Hotel Continental;
• coffee break;
• material do evento;

- O local possui estacionamento próprio e o valor é de R$ 6,00.
- Outras informações ou esclarecimentos pelo e-mail: 3encontro@crcrs.org.br ou pelo fone (51) 3228-7999.
- As inscrições encerram-se no dia 17-10-2005.

INFORMAÇÕES GERAIS:

TIPO DE VALOR
CATEGORIA APARTAMENTO DA DIÁRIA
Standard Single R$ 102,90
Standard duplo R$ 113,40
Luxo single R$ 157,50
Luxo duplo R$ 173,25

Reservas pelo fone: (51) 3027-1900.

ENCONTRO DAS DELEGADAS REGIONAIS DO CRCRS
Data:Data:Data:Data:Data: 20-10-05
Horário:Horário:Horário:Horário:Horário: 16h
Local:Local:Local:Local:Local: Sede do CRCRS

EVENTO PARALELO:

Contadora ANA TÉRCIA LOPES RODRIGUES
Contadora ROSANA LAVIES SPELLMEIER
Contadora TANIA MOURA DA SILVA
Contadora LUCIA REGINA FALEIRO CARVALHO
Contadora LOURDES SCARTEZZINI
Contadora JANDIRA MORETE BINDÉ
Técnica em Contabilidade HELENE WEBER

COMISSÃO ORGANIZADORA:

APOIO:

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
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NOTÍCIAS

O Plenário do CFC aprovou, no último dia 24 de
junho, a Resolução CRCRS nº 428-04, de 17 de dezem-
bro de 2004, que dispõe sobre as normas para a Educa-
ção Continuada Voluntária. O objetivo da Resolução é
regulamentar a concessão de certificação aos profissi-
onais da Contabilidade registrados no CRCRS, que bus-
cam a sua atualização e valorização profissional na área
contábil, por meio do Programa de Educação Continua-
da, desenvolvidos pelo CRCRS, CFC, FBC e por entida-
des capacitadoras, devidamente credenciadas. A partir
de agora, os profissionais que cumprirem 40 horas, du-
rante o respectivo ano-calendário, de atividades inte-
grantes do programa de Educação Continuada Voluntá-
ria, serão certificados. O prazo limite para solicitação
da concessão da certificação será o dia 5 de março do
ano subseqüente ao da realização do programa de Edu-
cação Continuada Voluntária.

As normas da presente Resolução não se relacio-
nam com as disposições da Resolução CFC 945-02, com
as alterações da Resolução CFC 995-03, no que se refe-
re ao cumprimento da educação profissional continua-
da, a cujas regras, obrigatoriamente, estão sujeitos os
Contadores na função de Auditor Independente, com
cadastro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e
demais Contadores que compõem o quadro funcional
técnico da respectiva empresa de auditoria. Leia a ínte-
gra da Resolução na página do Conselho,
www.crcrs.org.br.

CFC aprova
Educação
Continuada Voluntária No site do CRCRS estão disponíveis as seguintes Resoluções aprovadas pelo

Conselho Federal de Contabilidade:

- Resolução CFC nº 1031-05, altera a NBC P 5 – Norma sobre o Exame de
Qualificação Técnica para Registro no Cadastro Nacional de Auditores
Independentes (CNAI) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC);

- Resolução CFC nº 1.034-05, aprova a NBC P 1.2 – Independência;
- Resolução CFC nº 1.035-05, aprova a NBC T 11.4 – Planejamento da

Auditoria;
- Resolução CFC nº 1.036-05, aprova a NBC T 11.8 – Supervisão e Controle de

Qualidade;
- Resolução CFC nº 1.037-05, aprova a NBC T 11.10 – Continuidade Normal da

Atividade da Entidade;
- Resolução CFC nº 1.038-05, aprova a NBC T 11.13 – Estimativas Contábeis;
- Resolução CFC nº 1.039-05, aprova a NBC T 11.14 – Transações com Partes

Relacionadas;
- Resolução CFC nº 1.040-05, aprova a NBC T 11.16 – Transações e Eventos

Subseqüentes;
- Resolução CFC nº 1.041-05, aprova a NBC T 13.6 – Laudo Pericial Contábil;
- Resolução CFC nº 1.042-05, altera o art. 2º da Resolução CFC nº 1.023, de

15 de abril de 2005, que aprova NBC P 1.8 – Utilização de Trabalhos
de Especialistas;

- Resolução CFC nº 1.045-05, altera o art. 1º e o inciso I do art. 6º, revoga os §§
1º e 2º do art. 9º, altera o art. 10, o art. 14, os incisos XVIII e XXXII do art. 17,
os incisos III e IX do art.18 e o § 3º do art.25 da Resolução CFC nº 960, de
30 de abril de 2003, que dispõe sobre o Regulamento Geral dos Conselhos
de Contabilidade;

- Resoluções CFC nº 1.046-05, cria os parágrafos 1º e 6º do art. 2º, altera o
caput e o § 3º do art. 4º, revoga o parágrafo único e cria os parágrafos 1º ao
3º do art. 7º da Resolução CFC nº 871-00, que dispõe sobre a instituição da
Declaração de Habilitação Profissional – DHP;

- Resolução CFC nº 1.047-05, revoga o parágrafo único do art. 1º, cria os
parágrafos 1º ao 7º do mesmo dispositivo, cria o § 3º do art. 2º, altera o
parágrafo único do art. 3º, e o item 1 do inciso I do Anexo II da Resolução
CFC nº 872-2000.

Resoluções do CFC

Os profissionais ou organizações contábeis que
desejarem receber informações via e-mail da Secre-
taria da Fazenda do Estado, a chamada newsletter,
com notícias e webservice devem efetuar o cadastro
na página da Sefaz, www.sefaz.rs.gov.br

Secretaria da Fazenda
lança newsletter
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CONVENÇÃO

Com um público recorde, que superou as expectativas, teve
início, no dia 17, na Fundaparque, em Bento Gonçalves, a X
Convenção de Contabilidade do RS. O evento, que se esten-
deu até o dia 19 (sexta-feira), contou, na solenidade de aber-
tura, com a presença de autoridades de vários segmentos e
representantes da classe contábil.

Na discurso de abertura, o presidente do Conselho Regio-
nal de Contabilidade do RS (CRCRS), Enory Luiz Spinelli,
enfatizou as grandes transformações pelas quais estamos
passando tanto na área tecnológica como no campo profissi-
onal e político. Afirmou que para nos inserirmos neste contex-
to com êxito e sucesso, a ética, a tecnologia e a qualidade na
busca constante pela atualização e a disciplina são elemen-
tos indispensáveis.

X Convenção de Contabilidade,
um sucesso de público e de conteúdo

“Temos de estar atentos para que a tecnologia, por si só,
não se torne mais importante que a ciência e o ser humano,
que deverá utilizá-la como ferramenta na eficiência e agilida-
de dos processos de informação, porém direcionada para a
correta aplicação da Contabilidade na sua essência e técni-
ca”, alerta.

Segundo ele, o conturbado momento político  que os bra-
sileiros estão vivenciando são resultados da estrutura cartorial,
burocrática e da política fiscal que contribuem para os des-
vios éticos. Spinelli defendeu, ainda, a criação de uma as-
sembléia constituinte exclusiva, como forma de promover uma
reforma fiscal e tributária. E classificou a Medida Provisória
258, a chamada MP do Bem, como mais um remendo tribu-
tário. “A alta carga tributária e a burocracia dificultam e

X Convenção  reúne
público recorde.
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desestimulam os negócios no
País”, afirmou o presidente
do CRCRS. Porém, fez ques-
tão de lembrar que embora o
Brasil esteja passando por um
período fértil em denúncias
de corrupção, que resulta em
desesperança do povo brasi-
leiro, um fato positivo deve
valer de exemplo: o aumento
do número de empresas, a
cada ano, que participam do
Prêmio de Responsabilidade
Social, editado pela Assem-
bléia Legislativa do Rio Gran-
de do Sul. Este ano, concorre-
rem 274 empresas.

Para finalizar, o presiden-
te do CRCRS, frisou a impor-
tância crescente da aplicação e compreensão da contabilida-
de por parte de toda a sociedade, principalmente, neste mo-
mento brasileiro. “A contabilidade tem uma função social que
deve estar presente em cada ação praticada, que envolve
prestação de contas em nome da transparência, inclusive dos
partidos políticos, para que os processos, em qualquer nível,
sejam transparentes e responsáveis”, concluiu.

O atual momento político  foi a tônica dos discursos. O
presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), José
Martonio Coelho, também lamentou os últimos acontecimen-
tos relacionados a série de denúncias de corrupção envolven-
do o governo federal. Ele disse que o modelo atual de admi-
nistração pública, sem estratégias, sem planejamento e sem
transparência favorece a sonegação. “Presenciamos um ver-
dadeiro lamaçal de acontecimentos que entristecem a Na-
ção, mas é também um momento rico de reconstrução”, de-
finiu o presidente do CFC, que mais adiante, em seu discurso,
intimou os profissionais da contabilidade a se integrarem e
participarem mais ativamente da política.

“É o momento da classe contábil se posicionar para pug-
nar controles mais rígidos do estado, que hoje está

desgovernado e sem transpa-
rência das contas”, declarou
Martonio.

O clamor por uma maior
participação da classe no pro-
cesso político do país tam-
bém foi exaltado pela presi-
dente da Fundação Brasileira
de Contabilidade, Maria Cla-
ra Bugarim, que acredita ser
necessária a inserção de pro-
fissionais da área contábil no
Congresso. Acrescentou que
os escândalos que estamos
presenciando pode ser uma
oportunidade de reconstru-
ção do modelo político. “Sa-
bíamos que estava falindo,
mas não tínhamos a noção

da gravidade”, desabafou. Maria Clara acredita que, com isso,
a classe sai fortalecida, pois, cada vez mais, vê-se a necessi-
dade da transparência e do controle.
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Distinção Mérito Contábil
Contador Ivan Carlos Gatti

Ainda como parte da solenidade de abertura, foi entregue
a “Distinção Mérito Contábil Contador Carlos Ivan Gatti” ao
Técnico em Contabilidade Jaime Gründler Sobrinho pelos ser-
viços prestados à classe contábil.

Nesta décima edição da Convenção de Contabilidade, a
Comissão Organizadora disponibilizou um estande para lan-
çamentos de livros. No dia 18 (quinta-feira), houve  sessão
de autógrafos das seguintes publicações: A Organização do
Sistema de Controle Interno Municipal, de autoria do Contador
Jader Cavalheiro; Técnica de Registro, Elaboração e Estruturação
das Demonstrações Contábeis; do Contador Salézio Dagostim;
A Prova Pericial Contábil; do Contador Wilson Alberto Zappa
Hoog; Contingências e Negócios,  do professor Antônio de
Loureiro Gil. Na sexta-feira (19), foi a vez dos livros de Medi-
ação e Arbitragem: a Decisão por Especialistas da Contabilida-
de, elaborado pela Comissão de Estudos de Mediação e Ar-
bitragem do CRCRS formada pela Contadora Tania Moura da
Silva, pelo Técn. Cont. Luciano Biehl, pelo Contador Pedro
Boll, pela Contadora Rosana Spellmeier, pela Contadora
Rosane Kuhn; Contabilidade Passo a Passo para Cooperativas
de Trabalho, dos Contadores Francisco Steiner Neto e Iorque
Barbosa Cardoso.

Seis livros foram lançados
na Convenção

Mais uma vez, a Convenção de Contabilidade mostrou-se
como o maior evento da classe contábil no RS, em público e
em diversidade de conteúdo. Realizada, este ano, na Funda-
ção Parque de Eventos e Desenvolvimento de Bento Gonçal-
ves (Fundaparque), em um espaço de 50 mil metros de área
coberta, divididos em seis salas, nas quais foram ministradas
as palestras, painéis e trabalhos, um auditório com capacida-
de para duas mil pessoas, o público recorde pode também

Público recorde lotou a Fundaparque

apreciar a tradicional feira de Serviços e Produtos, com a par-
ticipação de 50 expositores.

Os 1.500 profissionais inscritos, durante os três dias, de-
bateram e discutiram assuntos do momento brasileiro, maté-
rias pertinentes à profissão, temas globais e aprenderam, com
as palestras motivacionais, lições de relaxamento, auto-confi-
ança, equilíbrio, dicas de como lidar com as preocupações e
com os momentos tensos. O público encontrou uma progra-
mação selecionada e variada, englobando todos os campos
de atuação da profissão.

Na área do ensino, o VII Encontro Estadual de Professores
de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul, evento realizado
paralelamente a Convenção, centrou a discussão em torno
da Ciência Contábil como área de conhecimento científico. O
resultado do encontro foi a elaboração de uma Carta Acadê-
mica de Bento Gonçalves endereçada a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), soli-
citando que a contabilidade seja classificada como uma área
específica de conhecimento, e não mais enquadrada como
um subárea da Administração. O documento também foi en-
caminhado ao presidente do CFC, José Martonio Alves Coe-
lho, com o pedido de apoio ao pleito, por se tratar de matéria
de interesse nacional. Em relação a essa matéria, importante
conquista foi alcançada, já que a Comissão, após a reivindi-
cação, propôs a criação de 21 novas áreas, entre as quais
encontra-se a Contabilidade.O VII Encontro de Professores
de Ciências Contábeis contou com as presenças da professo-
ra  e membro do Grupo Executivo da Reforma do Ensino Su-
perior, Wrana Panizzi, que falou sobre as tendências do ensi-
no superior no Brasil e em outros países, e da integrante da
Comissão Especial para Reclassificação da Área de Conheci-
mento da CNPq, professora Rosali Fernandez de Souza, que
fez uma abordagem sobre a tabela em estudo.

A participação dos estudantes nesta edição também foi
recorde, 439 oriundos de diversas cidades do Estado.
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Pesquisa revela satisfação
Durante a X Convenção de Contabilidade do RS, o CRCRS realizou

uma pesquisa entre todos os participantes, na qual era solicitada uma
avaliação dos temas abordados, infra-estrutura do local, organização
geral, atendimento e divulgação, material audiovisual, cumprimento
da programação, duração e observância dos horários do evento. O
resultado foi considerado satisfatório pela organização do evento, uma
vez que 99,2% das respostas apontaram que o evento atendeu a ex-
pectativa dos convencionais.

A X Convenção de Contabilidade foi uma realização da Fundação
Brasileira de Contabilidade, organizada pelo CRCRS, e contou com o
apoio do CFC e entidades da classe contábil do Rio Grande do Sul.

Convenção no site do CRCRS
Diversas palestras e painéis apresentados nesta edição da Con-

venção de Contabilidade do RS podem ser conferidos na página do
CRCRS, www.crcrs.org.br, assim como, também estão disponíveis para
download, os trabalhos classificados.

Encerramento com homenagens
A X Convenção encerrou às 18h, do dia 19 de agosto, deixando a

certeza de que seus objetivos foram alcançados e a convicção de que a
classe contábil, uma das maiores categorias de profissionais liberais do
País (em torno de 375 mil), busca o constante conhecimento e acredita,
cada vez mais, que a Ciência Contábil é preponderante em todos os
níveis da sociedade, e que por intermédio dela é possível traça estraté-
gias para obter resultados.

O evento também evidenciou um forte caráter agregador, integrando
os profissionais, promovendo troca de idéias entre as diversas entidades,
estimulando o diálogo entre os convencionais e palestrantes. A participa-
ção dos Delegados Regionais do CRCRS foi maciça. As Delegacias Regio-
nais de Agudo, Montenegro e Caxias do Sul receberam troféus pelas
maiores delegações presentes na Convenção, cada uma pertencente a
uma categoria em relação ao número de profissionais registrados. Tam-
bém foi premiada a Universidade Caxias do Sul (UCS) por comparecer ao
evento com o maior número de estudantes do curso de Ciência Contábil.

Programação diversificada
O público do evento foi unânime em admitir que a programação foi

um dos pontos fortes desta X Convenção. Variada, diversificada, opor-
tuna e basilar, assim foram adjetivadas as 20 palestras e13 painéis
selecionados para o evento. Além disso, os profissionais tiveram a
oportunidade de assistir 18 trabalhos, que foram escolhidos entre os 79
inscritos.

Algumas das palestras e painéis, assim como a solenidade abertura
e encerramento, foram transmitidos, em áudio, via internet , pelo site

do CRCRS, www.crcrs.org.br, em tempo real, de forma a atender aque-
les que não puderam participar do evento. O número de acessos
registrados chegou a 630 nos três dias.


