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Munaretto, Lúcia Regina Faleiro Carvalho, Magda Regina Wormann, Marisa
Aurélia Balestro Costa, Maurício Gatti, Neusa Maria da Costa Gonçalves Salla,
Neusa Teresinha Balardin Monser, Alcides Beninca, André Ricardo Jubin, João
Carlos Andriotti Silveira, Rosana Lavies Spellmeier e Silvio Luís da Silva Zago.

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

Diretor Executivo: Luiz Mateus Grimm
Jornalista responsável:

Valderez Micheletto – MTb 6407
Tiragem: 33.000 exemplares

Editoração: Scan - Editoração & Produção Gráfica

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

COLUNA TRADICIONALISTA

Fonte: Texto produzido pela Área Técnica do Instituto
Gaúcho de Tradição e Folclore (IGTF).

Por Manoelito Carlos Savaris

História do Rio Grande do Sul

As Mulheres na Revolução Farroupilha

A maioria das mulheres da época da Revolução Faroupilha permanece-
ram à margem da cidadania, porque nesse momento histórico os homens
estavam atrelados ao conservadorismo patriarcal, que dominava o Brasil do
século XIX. Com poucas escolas, a difusão da educação era responsabilida-
de das mulheres em casa, o que dificultava-lhes o acesso ao mundo exterior.

Ao tentar escrever sobre as mulheres no período farroupilha é inevitá-
vel lembrar Ana de Jesus Ribeiro, mulher que ganhou destaque na Guerra
dos Farrapos como combatente guerreira respeitada e identificada como
Anita Garibaldi.

Ela se tornou a mais importante representante do universo feminino,
com participação na Revolução e a única com envolvimento direto. Segundo
alguns autores, sua participação tinha a justificativa do sentimento que
nutria por Giuseppe Garibaldi. Apaixonada por ele, essa catarinense de
nascimento acompanhou-o, de forma participativa nas batalhas, não apenas
o seguindo como companheira.

Yvone Capuano, pesquisadora em História, menciona um trecho do
Coronel Antonio de Melo Albuquerque, responsável pela prisão de Anita
em Curitibanos, onde, o mesmo a descreveu como heroína:

...era a combatente com espada em punho e com seus lindos cabelos flutuantes que mais
se expunha às nossas balas, que mais trabalhava pelo seu marido... uma compatriota que dava
ao mundo tão sublimes provas de valor e intrepidez...       

Na época da Revolução Farroupilha as mulheres que se sobressaiam de
alguma forma, eram ligadas a arte, mais especificamente a literatura. Es-
sas poetisas foram solidárias ao grupo dos imperiais, pois tinham uma
proposta “nobre e sofisticada”, enquanto os farroupilhas só tinham a ofere-
cer, junto com sua coragem e seus ideais, um futuro incerto e de sacrifícios

 Dentre as poetisas, destacamos Delfina Benigna da Cunha, uma mu-
lher de origem pobre que teve o mérito de publicar o primeiro livro que se
tem noticia ter sido publicado no Rio Grande do Sul.

Outra mulher que participava do grupo dos imperiais foi Maria
Josefa da Fontoura Pinto, professora e jornalista deixando uma publicação
esparsa. Ana Euridice Eufrosina de Barandas era a que escrevia com maior
sensibilidade e publicou em livro, vários contos, poesias e crônicas. Por fim,
caberia lembrar, de Nísia Floresta Brasileira Augusta, que não era gaucha,
mas por ter vivido alguns anos no Estado, se emocionou com os ideais
farroupilhas.

Muitas foram as heroínas desconhecidas, entraram na história, mas
nem sequer seu nomes são conhecidos, como Caetana, esposa de Bento
Gonçalves da Silva, e Elautéria, mulher de Manuel Antunes da Porciúncula.
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Contador  Rogério  Rokembach
Conselheiro  Presidente  do  CRCRS

Presidente com muito orgulho da profissão!

Colegas, saudações!

Esta edição do CRCRS Notícias é
motivo de especial orgulho, pois as
matérias que nela estão veiculadas re-
tratam um destacado momento que a
classe contábil está vivendo, especial-
mente no Rio Grande do Sul. Mo-
mento este de total integração entre
as entidades que representam a clas-
se, o CRCRS e o Conselho Federal de
Contabilidade.

Esta união é fruto de muito esfor-
ço em prol de objetivos comuns, que
visam o desenvolvimento, a proteção
da sociedade e o progresso do nosso
País. E isto, além de muito trabalho,
exige de nós doação de tempo, de co-
nhecimento, de comprometimento.
Um grande exemplo é o trabalho que
está sendo efetuado no Programa de
Voluntariado, com a participação e o
envolvimento direto dos profissionais
da contabilidade junto à sociedade ci-
vil, em busca de controle e transpa-
rência em seus processos, a fim de
construir um Brasil mais digno.

As diversas áreas do CRCRS são
dirigidas com excelência por seus res-
pectivos vice-presidentes, colegas de
extrema competência profissional, lar-
ga experiência e que demonstram, no
desenvolvimento de suas atividades,

capacidade técnica inquestionável.
Este grupo realiza um trabalho coeso,
focado no profissional e na defesa dos
seus direitos, suas prerrogativas e sua
valorização. A modernização dos pro-
cessos internos do CRCRS, a maior
agilidade no registro, o desenvolvimen-
to técnico, a fiscalização como forma de
proteção da sociedade e do profissio-
nal, o programa de educação continua-
da, buscando cada vez mais a atualiza-
ção e a valorização dos colegas, a total
integração com os Delegados Regionais,
que representam a entidade no interi-
or do Estado, e a união com as entida-
des representativas da classe, são exem-
plos das ações que marcam a atual ges-
tão do Conselho.

Buscando sempre atender as de-
mandas impostas pela classe contábil,
é que se trabalha fortemente nesta
Casa. Quem esteve na XII Convenção
de Contabilidade, em Bento Gonçal-
ves, pode usufruir momentos de alta
qualidade técnica proporcionados du-
rante o evento, além de observar nos-
sa preocupação com a formação geral
dos profissionais e com a responsabi-
lidade social e ambiental. As gratifi-
cantes experiências de sucesso vivi-
das em nossas Convenções, e, parti-
cularmente, no 18º Congresso Brasi-
leiro de Contabilidade, realizado no
ano passado, é que nos motivaram a

lançar a pré-candidatura do Estado a
sediar o 19º Congresso Mundial de
Contabilidade.

Temos consciência de que há
muito a realizar, mas a caminhada em
direção ao bem comum não está co-
meçando hoje, e os passos dados nos
habilitam a seguir em frente, convo-
cando a todos a participar deste mo-
vimento em busca da prosperidade
social, do reconhecimento e da valo-
rização de nossa profissão, pois com
ética, com o qualificado trabalho dos
profissionais e com a união da classe
é que poderemos, cada vez mais, de-
monstrar nosso real valor.
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Assinado convênio entre CRCRS e Associação da Região das Hortênsias

No dia 8 de setembro, em Gra-
mado, foi assinado um convênio en-
tre o CRCRS e a Associação dos
Contabilistas da Região das
Hortênsias, com vistas a viabilizar
palestras e cursos direcionados a
atualização e a proporcionar maior
capacitação aos profissionais da área
contábil, naquela entidade.

Para Rogério Rokembach, presi-
dente do CRCRS, o convênio conjuga
esforços para atualizar e agregar co-
nhecimento aos profissionais da con-
tabilidade.

“Acordos operacionais com as en-
tidades da classe são importantes e ne-
cessários. O momento é muito bom
para nós, já que a profissão cresce no
mundo todo.” Rokembach e Petry assinam convênio

Ano de eleição no CRCRS
Em 12 de novembro, das 10h às

18h, os profissionais da contabili-
dade do País têm o compromisso
de escolher os representantes para
composição dos CRCs.

No CRCRS, a eleição para
dois terços do Plenário, que
corresponde a 18 titulares e 18 su-
plentes, será, exclusivamente, por
meio eletrônico, via internet, pelo
portal do Conselho Federal de
Contabilidade, www.cfc.org.br. No
site www.crcrs.org.br, constam mais

informações sobre a eleição 2009. Os
eleitos cumprirão mandato de qua-
tro anos (2010-2013).

Algumas observações:
- devem votar os contadores e téc-

nicos em contabilidade com registro
definitivo em vigor (originário ou
transferido) e registro provisório;

- o voto é obrigatório, secreto, di-
reto e pessoal;

- só poderá votar o profissional em
situação regular perante o CRC, inclusive
quanto a débitos de qualquer natureza;

- será facultativo o voto ao pro-
fissional com idade igual ou supe-
rior a 70 anos;

- quem deixar de votar, sem
causa justificada, estará sujeito à
multa nos termos da Resolução
CFC 975/03;

- para o exercício do voto
pela internet, o CFC remeterá a
todos os registrados no CRCRS,
com a necessária antecedência,
as instruções que possibilitam
a votação.

Neste mês de outubro, o pro-
jeto, criado como forma de aprimo-
rar os serviços, e processos deste
Conselho, completa um ano. O
projeto 365 ideias propõe-se a abrir

Projeto 365 ideias para um CRCRS melhor

um espaço para a captação de suges-
tões em todos os níveis, que possam
contribuir com melhorias na entida-
de. Dezenas de Não perca tempo, ain-
da é possível participar. Acesse o site

www.crcrs.org.br e mande sua ideia.
Ou encaminhe diretamente pelo e-
mail minhaideia@crcrs.org.br. Um
grande número de sugestões já fo-
ram implantadas.
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CRCRS na defesa das prerrogativas profissionais
O Conselho Regional de Contabi-

lidade do Rio Grande do Sul, ao tomar
conhecimento da publicação de abertu-
ra do edital nº 01/2009, de concurso pú-
blico da Secretaria da Fazenda, para pre-
enchimento de cargo de Agente Fiscal
do Tesouro do Estado, manifestou-se,
encaminhando documento à governa-
dora do RS, Yeda Crusius, no qual soli-
cita providências para que o edital seja
adequado no sentido de que as atribui-
ções de natureza contábil, previstas para

o exercício do cargo, sejam reservadas
exclusivamente aos contadores habili-
tados no CRCRS. O presidente embasa
o ofício no Decreto-Lei 9.295/46 e con-
clui lembrando que no Brasil existe um
sistema de profissões regulamentadas
pelo qual as atividades peculiares de
cada profissão são erigidas em prerro-
gativas profissionais, tornando a execu-
ção das mesmas privativas daqueles que
possuem a devida habilitação técnica e
o competente registro profissional pe-

rante o conselho de fiscalização da pro-
fissão. O Conselho Regional de Conta-
bilidade já manifestou-se em outras
ocasiões em que igualmente as prerro-
gativas profissionais não foram respei-
tadas, como nos casos da Universidade
Federal de Santa Maria, que, inclusive,
teve o edital do concurso suspenso ,
Universidade Federal do PAMPA –
UNIPAMPA, Universidade Federal de
Rio Grande, Companhia de Geração
Térmica de Energia Elétrica.

Carazinho

Canguçu

Esteio

Nova Prata

Passo Fundo

Três de Maio

Tupanciretã

Vacaria

Delegacias Delegado(a) Endereço

Contador Clóvis da Rocha

Técn. Cont. Suzane Morales de Oliveira

Técn. Cont. Cleiton Luís Charutti

Contador Rogério Marcos Dall Agnol

Contador Gilberto Bedin

Contador Laudomir Lampert

Téc.Cont. Antonio Carlos Borsa dos Santos

Contadora Solange Daros Deon Rodrigues

Av. Flores da Cunha, 1917 - salas 1 e 2

Rua General Osório, 1256

Rua Bento Gonçalves, 74

Av. Presidente Vargas, 222 - sala 3

Rua General Osório, 1315

Rua Padre Cacique, 498

Rua Júlio de Castilhos, 34

Av. Militar, 540

Empossados Novos Delegados Regionais do CRCRS
O Conselho Regional de Contabi-

lidade do RS, dentro de sua política de
renovação das Delegacias Regionais
empossou oito novos representantes.

Os novos delegados pertencem às
cidades de Canguçu, Carazinho, Es-
teio, Nova Prata, Passo Fundo, Três de
Maio, Tupanciretã e Vacaria.

Veja abaixo os nomes dos novos
titulares, bem como os respectivos en-
dereços, das Delegacias Regionais:

Mês da Solidariedade Contábil - ano 4
De 6 de novembro a 5 de dezembro,

o CRCRS, a Federacon, o Ibracon, o
Sescon-RS, o Sindicato dos Contabi-
listas de Porto Alegre e o Sindicato dos
Contadores do RS vão promover a quar-
ta edição da campanha do Mês da Soli-
dariedade Contábil. Acrescendo ao ob-
jetivo maior do projeto, que no slogan
diz tudo: “Somando esforços para mul-
tiplicar resultados”, de direcionar doa-
ções para o Funcriança, assim como ar-
recadar alimentos e brinquedos, este
ano, serão enfocados, no “Dia da Ação
Contábil”, o Microempreendedor Indi-

vidual (MEI) e ações nas faculdades de
Ciências Contábeis que provoquem o
debate e a discussão em torno das áreas
de atuação da contabilidade, mostran-
do também a participação da classe em
programas de voluntariado, como for-
ma de colaborar com a sociedade.

Portanto, os profissionais estão con-
vidados a participarem das atividades
que se desenvolverão nos dias 17, 18 e 19
de novembro, no Mercado Público e em
faculdades. Nesses dias, os voluntários
vão disponibilizar o seu tempo e o seu
conhecimento em favor da sociedade, es-

clarecendo, orientando e efetuando pro-
cedimentos de registro no MEI.

Além disso, será enfatizada a cam-
panha contra o crack, encabeçada pelo
Grupo RBS, que o CRCRS se engajou,
como forma de colaborar com a socie-
dade no sentido de conscientizar os
malefícios que o consumo da droga acar-
reta, prevenção e opções de tratamento.

Durante o Mês da Solidariedade
Contábil, as doações devem ser enca-
minhadas às entidades representativas
da classe contábil para posterior dis-
tribuição nas instituições indicadas.
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XII Convenção de Contabilidade supera expectativas

A cada Convenção, todo o esforço
empenhado na realização do evento é
recompensado pelo número de parti-

cipantes do Estado e de outros
lugares e pela satisfação de-
monstrada pelos convencio-
nais com a programação, com
a estrutura do evento e pela
oportunidade de integração
com os colegas. Os temas abor-
dados privilegiaram todos os
segmentos da contabilidade,

Nos últimos anos, a contabi-
lidade vem passando por grandes
transformações que vão desde al-
terações na legislação até implan-
tações de processos tecnológicos
e informatizados. Em função des-
ta realidade, os temas das pales-
tras e painéis voltaram-se para o
microempreendedor individual
(MEI), novas práticas de de-
monstrativos contábeis aplica-
dos ao setor público, IFRS no
Brasil, pesquisa em contabilida-
de no RS, implicações fiscais de-
correntes da nova Lei das S.As,
convergência das Normas Brasi-
leiras de Contabilidade às Nor-
mas Internacionais, gestão de
custos, principais mudanças nas
normas de auditoria para 2010,
fusão e incorporação de escritó-
rios contábeis, importância da
contabilidade para o controle so-
cial do Estado, perícia contábil

Programação de Excelência
frente ao processo eletrônico, guia
de implementação do pronunci-
amento sobre o controle de qua-
lidade em firmas de auditoria,
responsabilidade social do pro-
fissional da contabilidade e os in-
centivos fiscais, a importância das
entidades profissionais para a
profissão contábil, SPED con-
tábil e fiscal, jovem profissional e
a área de atuação e regime de com-
petência na área pública.

Entendendo que o profissio-
nal da contabilidade dos tempos
de hoje deve ter uma formação
global, além das palestras técni-
cas esta Convenção trouxe para
pauta a preocupação com a ges-
tão ambiental e susten-
tabilidade do planeta, a impor-
tância da publicidade na capta-
ção de serviços, responsabilida-
de social e o relacionamento com
a imprensa.

O presidente do CRCRS, Rogério
Rokembach, em 8 de setembro, por
ocasião do lançamento do livro de Me-
mórias do 18º Congresso Brasileiro de
Contabilidade, pela presidente do
CFC, Maria Clara Bugarim, apresen-
tou a intenção de candidatura da cida-
de de Gramado para sediar o 19º Con-
gresso Mundial de Contabilidade, que
ocorrerá em 2014. A pré-candidatura,
que conta com o apoio da prefeitura da
cidade, foi reforçado no discurso de
encerramento da XII Convenção de
Contabilidade pelo presidente Rogé-
rio Rokembach.

O 18º Congresso Brasileiro de
Contabilidade, que se realizou em
agosto de 2008, em Gramado, após 54
anos acontecendo fora do Estado, foi
uma ótima oportunidade para de-
monstrar o potencial do Rio Grande do
Sul para acolher um evento do porte de
um congresso mundial.

CRCRS quer trazer
Congresso Mundial

para o Estado

sem deixar de lado a abordagem de as-
suntos que, incorporados no dia a dia
do profissional, somam subsídios para
o seu crescimento.

De 9 a 11 de setembro, mais de 1.500
pessoas marcaram presença nesta edi-
ção da Convenção de Contabilidade,
que aconteceu na Fundaparque, em
Bento Gonçalves. Durante a abertura,

que se caracterizou pela sim-
plicidade e objetividade dos
discursos proferidos pelo
presidente do CRCRS, Ro-
gério Rokembach, e pela pre-
sidente do CFC, Maria Cla-
ra Bugarim, houve a entrega
da distinção Mérito Contábil
Contador Ivan Carlos Gatti
ao técnico em contabilidade
Delmar Luiz Bruxel.

Técnico em Contabilidade Delmar Bruxel

Maria Clara Bugarim e Rogério Rokembach
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Uma das atrações da XII Con-
venção de Contabilidade do Rio
Grande do Sul, que se realizou de 9 a
11 de setembro, na Fundaparque, em
Bento Gonçalves, foi a tradicional
Feira de Negócios e Oportunidades
que contou com aproximadamente
40 expositores. As mais de duas mil
pessoas que circularam pelo evento
tiveram a oportunidade de ver os
produtos e serviços oferecidos. Uma
inovação na Feira de Negócios e
Oportunidades desta edição foi a
participação da Organização Não-
Governamental “Via Vida”, que pres-
tou orientações sobre a doação de ór-
gãos e certificou, em parceria com o
Fórum de Bento Gonçalves, os que
se prontificaram a efetuar doações.
Os demais expositores atraíram os
convencionais com seus lançamentos
e novidades.

Feira de Negócios e Oportunidades
Participaram da feira: System

Soluções em Sistemas de Informa-
ção, Conquiste Tecnologia,
GreenCard, Windel Sistemas, Lefisc
- Legislação Fiscal, Prosoft, Becker
Gestão e Controladoria, NotaDez -
Informações Jurídicas e Contábeis,
JB Software, Sescon Serra Gaúcha,
Sindiconta, EBS Sistemas, Domínio
Sistemas, WK Sistemas, Siescon
Sistemas Contábeis, Federacon/RS,
Alterdata Software, Mongeral Aegon
Seguros e Previdência, Cruzeiro Sis-
temas de Gestão, Ibracon,
Mastermaq Softwares, SCI, Senar/
RS, Sescon/RS, Juruá Editora, Edi-
tora Atlas, Serasa Experian, Data
Cempro Informática, Casa Bucco,
Casa da Ovelha, Caminhos de Pe-
dra, Vinícola Aurora, Chocolates
Floryball, Sol e Luna, Vinotage Cos-
méticos, CRCRS, CFC e FBC.

Uma das novidades da XII
Convenção de Contabilidade
foi a divisão dos trabalhos em
duas categorias: técnicos e ci-
entíficos. Com isso, a comis-
são organizadora conseguiu
separar as produções em fun-
ção do foco, estimulando e in-
centivando a criação. Dos 31
trabalhos aprovados, foram
apresentados 27, sendo 20 ci-
entíficos e 7 técnicos.

Os títulos e autores estão
disponíveis em www.crcrs.org.br/
convencao. Os trabalhos, na ín-
tegra, foram distribuídos em
CD aos participantes da Con-
venção.

Apresentação
de trabalhos
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Homenagens relembram ícone da
contabilidade brasileira: Olivio Koliver

Foram muitas as homena-
gens ao contador Olívio Koliver,
falecido em 28 de junho de
2009. Um das mais marcantes
foi realizada no dia anterior à
abertura da Convenção, 8 de se-
tembro, em Gramado, pelo CFC.
A presidente,  Maria Clara
Bugarim e os vice-presidentes
do CFC, José Martônio Alves
Coelho, Aldeído Osório de Oli-
veira e Enory Luiz Spinelli
relembraram passagens da vida
profissional do homenageado;
do CRCRS, fizeram uso da pa-
lavra o presidente,  Rogério
Rokembach, e o diretor Execu-
tivo, Luiz Mateus Grimm. To-
dos, emocionados, lembraram as

características, qualidades e
momentos marcantes que pas-
saram ao lado do inesquecível
colega Koliver.

Também acompanharam as
homenagens, igualmente emocio-
nados, a esposa, Irma Koliver e o
filho William Koliver.

Durante a realização da XII
Convenção de Contabilidade a
lembrança do professor Koliver
veio à tona em diversos momen-
tos, a começar pela abertura do
evento, quando o presidente
Rokembach fez referências a ad-
miração que a classe contábil nu-
tria por este ícone da contabili-
dade e lamentou profunda-men-
te a sua perda.

No terceiro dia da XII Convenção
de Contabilidade (11 de setembro), o
CRCRS realizou uma homenagem em
reconhecimento à dedicação e ao tra-
balho prestados pelos seguintes dele-
gados regionais: Marcos Gilberto
Leipnitz Griebeler (Montenegro),
Gervázio da Silva Alberto
(Tupanciretã), Paulo Arlei Janovik
(Esteio), Ari Carlinhos Jaeger (Agu-
do), Paulo Roberto Finger (Flores da

Dedicação à classe contábil é reconhecida
Cunha), Arlindo Montini (Iraí), Odi
Marchesan (Frederido Westphalen),
Joaquim Vaz Godinho (Rio Grande),
Wilson Gomes Lunardini (São Borja)
e Valdi Sausen (Cerro Largo), que,
como registro, receberam uma placa de
distinção de Delegado Honorário.

O vice-presidente de Relações com
os Profissionais, Renato Kerkhoff des-
tacou a importância dos representan-
tes do CRCRS no interior. “Os dele-

gados têm a respon-
sabilidade de repre-
sentar os profissio-
nais do interior do
Estado. Eles são os
pilares do Conselho”,
enfatizou.

Em seguida, o
presidente do CRCRS,
Rogério Rokembach,
falou da dedicação

O diretor executivo deste Conse-
lho, Luiz Mateus Grimm, foi home-
nageado durante a solenidade de en-
cerramento da XII Convenção de
Contabilidade, pelos mais de 30
anos de serviços prestados ao Siste-
ma CFC/CRCs e à classe contábil.
Na ocasião, foi apresentado um vídeo
com depoimentos de personalidades
da área contábil, contando a trajetó-
ria de Grimm desde seu ingresso na
entidade, em 1973.

Conselho homenageia
seu Diretor

destes profissionais para com a enti-
dade. “Agradeço por todos os momen-
tos em que eles tiveram que deixar suas
famílias para representar o Conselho”.
Ele ainda lembrou que os delegados
que deixam o cargo não deixarão de ser
representantes do CRCRS. “Os dele-
gados que saem passam a representar
não só este Conselho, mas a história
da classe contábil gaúcha”, declarou.

Antes de encerrar seu discurso, ho-
menageou o vice-presidente de Rela-
ções com os Profissionais, Renato
Kerkhoff, que está deixando o cargo no
final deste ano, classificando-o como
“o maior representante dos delegados
em todos os tempos”.

Por fim, o delegado regional de Rio
Grande, Joaquim Vaz Godinho, repre-
sentando os homenageados, fez uso da
palavra e prontificou-se a sempre cola-
borar com o Conselho e com a classe.
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CRCRS mais moderno e dinâmico
Depois de um período de estudo

e de uma aprofundada análise dos
procedimentos internos do Conse-
lho, no ano passado, foi constituído
um comitê gestor para o desenvolvi-
mento de um planejamento estraté-
gico, baseado no aprimoramento da
fiscalização operacional, na expan-
são da fiscalização preventiva, no
aperfeiçoamento do sistema de re-
gistro, na valorização da classe
contábil e na modernização adminis-
trativa. Outra ação desencadeada,
paralelamente, foi o redesenho de
processos, cuja etapa de mapea-
mento se encerrou em agosto.

Para Ana Tércia Lopes Rodrigues,
vice-presidente de Gestão, o intuito

desse trabalho foi descrever a siste-
mática de rotinas realizadas em cada
um dos setores da entidade, a fim de
verificar desconexões e propor as
adequações necessárias, de modo a
aperfeiçoar as atividades do Conse-
lho e a melhorar, cada vez mais, o
atendimento e a prestação de serviço
ao profissional.

“A área de Gestão tem atuado for-
temente no processo de rees-
truturação no que se refere à elabo-
ração do planejamento estratégico e
programa de redesenho dos proces-
sos internos, com o objetivo de mo-
dernizar a gestão”, explica Ana
Tércia Lopes Rodrigues, vice-presi-
dente de Gestão.

O CRCRS cumpre a missão
de fiscalizar, para, assim, proteger
a sociedade e resguardar o bom
profissional. Sempre respeitando
a diretriz de que a prevenção, por
meio do conhecimento e da atua-
lização, é a ação mais eficaz, a fisca-
lização não se omite diante de de-
núncias ou de irregularidades de-
tectadas em visitas de fiscais. A di-
visão de Fiscalização conta com
uma diretora Técnica, um gerente,
dois supervisores, 16 fiscais e um
auxiliar operacional. De janeiro a
setembro, foram efetuadas 17.746
diligências, sendo 6.340 na Capi-
tal e 11.406 no interior do Estado,
tendo sido visitados 187 municí-
pios. Nesse mesmo período, foram
lavrados 636 autos de infração e
382 notificações.

O vice-presidente de Fiscaliza-
ção, Paulo Walter Schnorr, vem de-
senvolvendo um trabalho dire-
cionado ao cumprimento das me-

tas estabelecidas pelo Conselho Dire-
tor, objetivando sempre o melhora-
mento do trabalho e qualificação da
equipe de fiscalização.

“Executamos a fiscalização com a
visão de orientar, em primeiro lugar,
concedendo amplo direito de defesa no
caso de notificação ou autuação. Não
somos complacentes com aqueles que

Fiscalizar é proteger o bom profissional e a sociedade

se apropriam indevidamente de va-
lores ou retêm livros e documentos
ou que não executam as atividades
a que se propuseram. Também so-
mos intransigentes com aqueles
que exercem a atividade como lei-
gos, com registro baixado ou
suspenso ou ainda que acobertam
atividades sem o devido registro”.

GESTÃO / FISCALIZAÇÃO
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A divisão de Registro está acom-
panhando a evolução das ferramen-
tas de informática para oferecer ser-
viços, facilitar e agilizar procedimen-
tos. Exemplo disto é a emissão de
alvarás para organizações contábeis,
certificado de regularidade, alteração
de senha, possibilidade de atualiza-
ção ou cadastro (endereço, telefone e
e-mail), impressão de guias de pa-
gamento, solicitação de registro, tudo
via internet. O registrado também
poderá inserir dados para visitantes
ao sistema. Em breve, o profissional
terá a possibilidade de efetuar o seu
registro de forma eletrônica. O pro-
cesso eletrônico está em fase de im-
plantação e vai englobar o registro se-
cundário também.

“O projeto do
registro eletrôni-
co é uma meta
desta gestão,
estamos traba-
lhando forte nis-
so, já pensando
em expandir o re-
gistro eletrônico
para as organiza-
ções contábeis,
empresário indi-
vidual e escritório
individual. Acreditamos que tudo
que pode tornar mais ágil o dia a dia
do profissional, é bem vindo. A exem-
plo do que já aconteceu com a nova
carteira profissional, com assinatura
digital, trabalhamos objetivando

Registro na era eletrônica: facilidade e agilidade
para o profissional

Na prática a assertiva se
comprova com o número de cur-
sos, palestras e seminários rea-
lizados, até o momento, pelo in-
terior e Capital do Estado, além

Desenvolvimento é investir em atualização

da XII Convenção de Contabilida-
de, que aconteceu em setembro. De
janeiro a setembro, foram realiza-
dos 2.855 eventos,  com 39.666
participantes, entre profissionais e

e s t u d a n t e s
de Ciências
Contábeis.

O vice-
presidente de
D e s e n v o l v i -
mento Profissio-
nal do CRCRS,
Zulmir Breda,
acredita que
todo o profis-
sional, de qual-
quer área, tem
obrigação de
estar bem in-
formado e atu-
alizado para

sempre proporcionar e oferecer eco-
nomia de tempo com foco na
desburocratização e na digitalização
total dos processos”, explica
Luciano Biehl, vice-presidente de
Registro do CRCRS.

prestar um serviço de qualidade à
sociedade.

“Afora as mudanças  ocorri-
das na contabilidade, nos últi-
mos tempos, a aplicação da
tecnologia na área foi uma revo-
lução à parte. Talvez seja uma das
profissões que mais foi benefici-
ada pela informatização. Em fun-
ção desse cenário, o profissional
da área contábil precisa estar
sempre atento às inovações, às
mudanças na legislação, às alte-
rações em processos e a crescen-
te implantação de procedimen-
tos eletrônicos. A atualização,
neste momento, é imprescindí-
vel e o CRCRS busca sempre
proporcionar e disponibilizar a
informação a todos os profissio-
nais do Estado, democratizando
o conhecimento”.

REGISTRO / DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
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CRCRS e Delegacias: linha direta com os profissionais
O CRCRS, por meio da vice-

presidência de Relações com os
Profissionais tem dado o apoio e o

Profissionais, atesta a importância
e a eficiência da integração CRCRS
e delegacias.

“Os delegados representam
o Conselho no Estado, isso evi-
ta que os profissionais que re-
sidem e trabalham em localida-
des do interior tenham de vir a
sede para resolver problemas,
dirimir dúvidas ou solicitar es-
clarecimentos. Também cola-
boramos no sentido de atender
as demandas de cursos, equipa-
mentos e material, sempre que
possível”.

Controle Interno é instrumento de gestão transparente
Com a incumbência de coordenar

e integrar a Câmara de Controle Inter-
no, além de relatar, em Plenário, os pa-
receres sobre a prestação de contas,
balancetes mensais e do exercício e
proposta de orçamento, a vice-presi-
dência de Controle Interno, acompa-
nha os investimentos e aplicações dos
recursos financeiros. Para José Cláu-
dio Buzatta, o controle interno é res-
ponsável direto no controle dos recur-
sos disponíveis para uma gestão trans-
parente.

“O gestor sabe que a contabili-
dade representa a informação neces-
sária, para, juntamente com controle

interno, aferir o nível de transparên-
cia na sua gestão.

Portanto, devemos estar sempre
atentos para que tenhamos um con-

suporte necessários às 114 delegacias
espalhadas pelo interior do Rio Gran-
de do Sul. O objetivo para as quais
foram criadas, ou seja, o de agilizar e
facilitar o atendimento das reivindi-
cações e necessidades dos profissio-
nais que não moram em Porto Alegre,
percentual que chega a quase 70%,
está sendo rigorosamente cumprido
em todos os sentidos, tanto em rela-
ção ao Programa de Educação Conti-
nuada quanto a procedimentos admi-
nistrativos.

Renato Kerkhoff, que está à frente
da vice-presidência de Relações com os

CONTROLE INTERNO / RELAÇÕES COM OS PROFISSIONAIS

trole interno mais apurado, contan-
do sempre com pessoas competen-
tes para contribuir com a transparên-
cia das ações.
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“O Programa foi criado em agosto de
2008, por ocasião do 18º Congresso Brasi-
leiro de Contabilidade e está com as ins-
crições abertas para os profissionais que
desejarem integrar-se. Para tanto, basta
acessar www.cfc.org.br. O objetivo é mobilizar
os profissionais em torno de um amplo
trabalho voluntário, destacando a impor-
tância da colaboração da classe como agen-
tes de gestão, controle e transparência.

A partir da inscrição, o profissional
se torna voluntário e, em seguida, será
procurado por um delegado do CRC do
seu Estado para optar por um dos pro-
gramas: gestão eficiente da merenda es-
colar; desenvolvimento de princípios de

A vice-presidência Técnica, criada
em janeiro de 2008, assumiu impor-
tância extraordinária a partir das fre-
quentes alterações e mudanças pelas
quais a contabilidade, de uma maneira
geral, vem passando nos últimos tem-
pos. A pasta que está sob a coordenação

Suporte técnico ao profissional
de Antônio Carlos Palácios tem desen-
volvido a supervisão das oito Comis-
sões de Estudos e dos dois Grupos de
Trabalho existentes no CRCRS, pres-
tando orientações e esclarecimentos de
interpretação técnico-profissional de
forma a unificar procedimentos, além
de dar suporte a audiências públicas
promovidas pelo CFC, no sentido de
participar e encaminhar sugestões. As
Comissões de Estudos e Grupos de
Trabalho tem empenhado esforços no
desenvolvimento de diversos eventos,
entre eles, cursos, palestras, mesas re-
dondas, inclusive com uma efetiva par-
ticipação na XII Convenção de Conta-
bilidade do RS, no período de 09 a 11 de

Com o objetivo de promover as re-
lações do CRCRS com entidades re-
presentativas da classe contábil, com
os demais conselhos profissionais e
com as instituições governamentais é
que o vice-presidente de Relações
Institucionais, Pedro Gabril Kenne da
Silva, vem desenvolvendo o seu traba-
lho junto ao CRCRS.

No que tange aos aspectos de res-
ponsabilidade social, há forte trabalho
em parceria com entidades do Terceiro
Setor no desenvolvimento de ações de
Políticas Sociais, por meio do Progra-
ma de Voluntariado da Classe Contábil
- PVCC.

Integração entre entidades e ações de políticas
sociais resultam em classe forte e unida

gestão, prestação de contas e transpa-
rência para ONGs; mobilização social
para doações ao Funcriança; Rede Naci-
onal de Cidadania Fiscal; ações locali-
zadas de voluntariado em políticas so-
ciais e comunitárias. O RS conta com
148 voluntários”, explica Gabril.

setembro de 2009, na cidade de Bento
Gonçalves. Durante os dois últimos
anos o vice presidente técnico proferiu
82 palestra em todo o estado do RS, le-
vando aos profissionais a atualização
necessária em relação às modificações
que a contabilidade vem experimen-
tando desde 2008.

“A vice-presidência técnica tem
participação efetiva, representando o
Estado, em diversas comissões e gru-
pos de trabalhos no Conselho Federal
de Contabilidade, relacionado aos as-
pectos normativos da contabilidade
brasileira e ao processo de convergên-
cia com as normas internacionais”,
enfatiza Palácios.

ÁREA TÉCNICA / RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
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NOTÍCIAS

CRCRS lança
Balanço Social

Confira as resoluções editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
� Res. CFC 909/01, aprova, da NBC T 10 – Dos Aspectos Contábeis Específicos em Entidades Diversas, o Item:

NBC T 10.14 – Entidades Rurais;
� Res. CFC    998, aprova a NBC T 19.2 – Tributos sobre Lucros;
� Res. CFC 1.067/05, altera a BNC T 19.1 – Imobilizado, aprovada pela Resolução CFC nº 1.025/05;
� Res. CFC 1.088, aprova a NBC T 19.12 – Eventos Subseqüentes à Data das Demonstrações Contábeis;
� Res. CFC 1.067/05, altera a NBC T 19.1 – Imobilizado, aprovada pela Resolução CFC nº 1.025/05;
� Res. CFC 1.184, aprova a BNC T 19.12 – Evento Subseqüente;
� Res. CFC 1.185, aprova a NBC T 19.27 – Apresentação das demonstrações Contábeis;
� Res. CFC 1.186, aprova a BNC T 19.29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola;
� Res. CFC 1.187, aprova a NBC T 19.30 – Receitas;
� Res. CFC 1.188, aprova a NBC T 19.28 – Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada;
� Res. CFC 1.189, aprova a NBC T 19.2 – Tributos sobre o Lucro;
� Res. CFC 1.193, aprova a NBC T 19.31 – Benefícios a Empregados.

A íntegra das resoluções estão em www.crcrs.org.br.

Resoluções CFC

No dia 23 de setembro, durante seminário
alusivo ao Dia do Contador, o CRCRS lançou, pela
primeira vez, seu Balanço Social. O documento,
relativo ao ano de 2008, compila os dados do rela-
tório de gestão, destacando as principais ativida-
des desenvolvidas pelo Conselho. A publicação
foi organizada pela Comissão do Balanço Social -
2008, sob a coordenação do técnico em contabili-
dade Marco Aurélio Bernardi e está disponível, na
íntegra, no site www.crcrs.org.br. O objetivo é - além
de demonstrar as ações do CRCRS relacionadas
às suas atribuições regimentares - apresentar a
classe contábil a preocupação da entidade com as
questões sociais e ambientais. Também pretende
despertar em contadores e técnicos em contabili-
dade a consciência da necessidade de colocar em
prática ações sócioambientais, orientando pesso-
as físicas e jurídicas a fazerem uso da legislação
dos incentivos fiscais, que garantem a destinação
de recursos para ações culturais e sociais.

O conteúdo do Balanço Social está dividido
em cinco partes: gestão institucional, gestão de
pessoas, gestão de registro e fiscalização, gestão
da responsabilidade socioambiental e balanço
social em dados. Com a edição da publicação, o
Conselho reafirma sua preocupação com a res-
ponsabilidade socioambiental, uma vez que, se-
gundo o presidente Rogério Rokembach, este
deve ser um compromisso de todos.
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Presidente Sergio Gilberto Dienstmann
“O CRCRS cumpre uma função muito importante, pois é o

órgão de registro e fiscalização da atividade contábil e, além disso,
também proporciona aos profissionais a educação continuada,
como forma de atualização e aperfeiçoamento. Nos últimos anos
concretizamos uma ótima parceria entre a Federação, os 16 sin-
dicatos e o CRCRS, o que torna a nossa classe mais forte. O
CRCRS e o CFC estão desenvolvendo um trabalho com ênfase
nas alterações da legislação, que estão ocorrendo e que ainda vão
ocorrer no ano de 2010, tanto na contabilidade pública quanto
nas empresas privadas, isto quer dizer que nossas entidades de-
vem cada vez mais estar atentas às mudanças e preocupar-se
com o repasse de informações aos associados e representados.
Entidades fortes, profissionais unidos e organizados geram va-
lorização profissional e crescimento do nosso País”.

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil

Presidente Sérgio Fioravanti
“O IBRACON - 6ª Regional,  para desenvolvimento de pro-

cesso da educação continuada aos auditores, conta, em muito,

com o apoio técnico e operacional do CRCRS, em especial com
as competências e habilidades do seu pessoal. Entendemos que
o convênio firmado, já há alguns anos, tem proporcionado  um
padrão de excelência no cumprimento de suas metas de ensino.
Destaco, ainda, que o trabalho em conjunto com a Comissão de
Estudos de Auditoria é fundamental para agregar conhecimento
e constante aprimoramento dos auditores independentes do RS.”

Sindicato dos Contadores e Técnicos em
Contabilidade do Vale dos Sinos

Presidente Maria do Socorro da Cruz Bittencourt
“O SINCONTECSINOS vem atuando em defesa dos pro-

fissionais da contabilidade da região e, em função disso, tem firma-
do parcerias com diversas entidades, como forma de melhor servir
os seus associados, bem como garantir a defesa das prerrogativas
profissionais. Neste sentido, mantemos profícua parceria com o
CRCRS, que tem demonstrado ao longo dos anos, por meio de
eventos como palestras, cursos, seminários a sua efetiva presença e
preocupação co m a reciclagem e atualização do profissional. Para
nós, a parceria com o CRCRS é fundamental e sempre muito
bem-vinda, não só pela entidade que representamos, mas tam-
bém e principalmente pela comunidade do Vale dos Sinos”.

Federação dos Contabilistas do Estado do RS

RELAÇÕES COM ENTIDADES

Com a palavra, as entidades da classe contábil
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Sindicato dos Contabilistas da Grande Santa Rosa

Presidente Paulo César Schaefer
“Temos grande satisfação em enaltecer a parceria fir-

mada com o CRCRS, por meio da qual podemos oferecer
qualificação ao profissional da contabilidade, proporcio-
nando cursos, seminários e material de apoio. O resultado
das atividades desenvolvidas em conjunto, entre o CRCRS
e o Sindicato, é muito positivo, além do que estreita as
relações entre contadores e técnicos de região de Santa Rosa
com o Conselho”.

Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis
e das Empresas de Assessoramento, Perícias,
Informações e Pesquisas do Estado do Rio
Grande do Sul

Presidente Luiz Carlos Bohn
“O CRCRS além de órgão de fiscalização e registro dos

profissionais Contadores e Técnicos em Contabilidade é
de vital importância para a classe, pois extrapola essas fun-
ções, defendendo os interesses da categoria, junto com os
Sindicatos, assim como desenvolvendo fortemente o Pro-
grama de Educação Continuada, com a realização de inú-
meros seminários e eventos”.

Presidente do Sindicato dos Contadores e
Técnicos em Contabilidade de Caxias do Sul

Presidente Gervazio Parizotto
“O CRCRS, através do trabalho de uma diretoria alta-

mente comprometida e dos Delegados Regionais que atu-
am voluntariamente, atendendo a demanda de todos os
municípios do Estado, desenvolve um trabalho indispen-
sável para toda classe. Além de exercer sua finalidade prin-
cipal, que é a de fiscalizar o exercício da profissão contábil e
de efetuar o registro dos profissionais da contabilidade e
das empresas de serviços contábeis, o CRC/RS desenvolve
uma série de cursos e eventos, proporcionando a especiali-
zação constante dos profissionais. Através do site, da Rádio
e da TV CRCRS, o Conselho busca democratizar a infor-
mação e estreitar a relação com os sindicatos e os profissio-
nais da área”.

Sindicato dos Contabilistas de Ijuí

Presidente Rejane Teresinha da Rosa
O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Gran-

de do Sul é muito importante para a classe contábil, pois
possibilita que os profissionais, através de seu registro,
sejam reconhecidos profissionalmente, dando mais
credibilidade aos seus serviços. Fundamental também a

disponibilização de palestras, cursos e seminários, o que
propicia a atualização e o aperfeiçoamento, cada vez maior,
assim como acesso aos livros e palestras no site para
download.”

Sindicato dos Contadores e Técnicos em
Contabilidade de Santa Maria

Presidente Paulo Gilberto Comazzetto
Os profissionais da contabilidade de Santa Maria e

região estão a cada dia mais atentos a todas as alterações
que estão ocorrendo na legislação, e isto nos leva a uma
mudança de conceito, hábitos e cultura em relação à nossa
forma de atuação no mercado, quebrando paradigmas e
nos fazendo tomar atitudes talvez nunca antes imagina-
das. Para tanto, necessitamos estar cada vez mais unidos
em torno de um objetivo e lutando organizadamente atra-
vés de nossas entidades. Para nós, o CRCRS tem sido fun-
damental na parceria com nosso sindicato com a
interiorização das ações. Entendemos que a classe só será
suficientemente forte e indispensável se todos buscarmos
juntos os mesmos objetivos”.

Sindicato dos Contabilistas de Canoas

Presidente João Jorge dos Santos
“É inegável a importância do CRCRS para a classe

contábil gaúcha, que além de cumprir suas prerrogati-
vas institucionais, está sempre na busca incansável da
unidade da categoria  e o programa de  educação conti-
nuada para o aperfeiçoamento profissional, proporcio-
nando, assim, um crescimento profissional e valoriza-
ção social”.

Sindicato dos Contabilistas do Rio Grande

Presidente Lusia Ribeiro Ferreira
”A contabilidade é, com certeza, uma das atividades

mais relevantes para a sociedade, pois desempenha o pa-
pel cognitor,  o elo entre os ambientes. É pela contabili-
dade que os usuários em geral, acompanham as atua-
ções dos entes, públicos ou privados. Garantir  a legiti-
midade deste processo é a tarefa  principal do CRC, re-
gulando e fiscalizando  a profissão, defendendo os inte-
resses da sociedade de forma imparcial. Mas o CRCRS
vai mais longe e, engajado com o CFC, atua pró-ativa-
mente como agente de transformação social,  agindo além
das fronteiras da classe, levando a bandeira e a experiên-
cia dos profissionais da área contábil a toda a parte. O
Sindicato dos Contabilistas do Rio Grande muito se or-
gulha em ter o CRCRS como entidade parceira em defe-
sa do bom profissional gaúcho”.

RELAÇÕES COM ENTIDADES



16 CRCRS Notícias

Sindicato dos Contabilistas de Porto Alegre

Presidente Daniel Souza dos Santos
“Categoria que se preze, tem que ter um Conselho

atuante. Não é frase lida atrás de caminhão, é uma reali-
dade, uma constatação diária de profissionais que sen-
tem, cada vez mais, a necessidade de terem seus anseios
profissionais resolvidos, na mesma velocidade com que
estes surgem. Nós, gaúchos, contamos com a sorte de
termos, além de um órgão fiscalizador, um Conselho que
atua muito mais na preparação e qualificação dos seus
mais de 34 mil profissionais, do que na punição ou cer-
ceamento do exercício profissional destes. Isso tudo sem
contar com a defesa incessante das prerrogativas da cate-
goria. O CRCRS é motivo de orgulho por levantar esta
bandeira”.

Sindicato dos Técnicos em Contabilidade e
Contadores de Passo Fundo

Presidente Mario Antonio Karczeski
“O Sindicato dos Técnicos em Contabilidade e Con-

tadores de Passo Fundo vê o CRCRS como um verda-
deiro parceiro na defesa dos interesses da classe contábil.
O Conselho não é apenas um órgão que cumpre com as
suas obrigações legais de, registro e fiscalização dos pro-
fissionais, mas um órgão de apoio aos contabilistas, que
tem sido manifestado de diversas formas. Uma delas, é
o convênio com o sindicato, que aproximou o Conselho
dos profissionais, trazendo uma série de benefícios aos
usuários, como agilidade nos registros e baixas, divul-
gação das atividades, realização de eventos, entre ou-
tros, que permitem a atualização e a integração da clas-
se.  As ações do Conselho têm contribuído muito para a
valorização da classe contábil. Por tudo isso, o CRCRS
é um parceiro indispensável aos profissionais à classe
contábil.

Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul

Presidente Salésio Dagostim
A fiscalização do exercício das profissões de Conta-

dor e de Técnico em Contabilidade, o controle das ati-
vidades, a expedição de carteiras profissionais, os exa-
mes e as decisões a respeito das reclamações e o esclare-
cimento de dúvidas acerca das atribuições contábeis são
atividades delegadas aos Conselhos de Contabilidade
por força do Decreto-Lei nº 9295/46, para proteger a
sociedade, ética e tecnicamente, contra o mau exercício
das atividades contábeis. Um Conselho que cumpre
com os objetivos legais tem como consequência o reco-

nhecimento social da profissão, pois a sociedade estará
dessa forma ciente de que os profissionais estão sendo
devidamente controlados e fiscalizados e de que as ati-
vidades estão sendo efetivamente exercidas por pesso-
as habilitadas, e não por leigos. Assim, a profissão é va-
lorizada quando o Conselho cumpre com os seus com-
promissos legais em sua atuação; e os sindicatos, atu-
ando na defesa e na representação dos seus representa-
dos. Por isso, a função do Conselho é de extrema im-
portância para a profissão dos Contadores e dos Técni-
cos em Contabilidade, para dar segurança à sociedade
no controle da riqueza monetária, mantendo, assim, a
estabilidade social.

Associação dos Contabilistas de Júlio de Castilhos

Presidente Teresinha Rosa
O CRCRS desempenha importante contribuição

para a classe contábil, além de órgão fiscalizador, está
sempre proporcionando conhecimentos técnicos aos
seus profissionais registrados através de cursos, pales-
tras, seminários e informativos. O CRCRS, através de
sua diretoria tem dado permanente apoio a Delegacia
Regional em nossa cidade. Dentro do Programa de Edu-
cação Continuada, vários cursos e palestra são realiza-
dos na ASCONTAJUC (Associação dos Contabilistas
de Júlio de Castilhos), proporcionando constante atua-
lização a um grande número de contabilistas da cidade
e região. Assim, a nossa classe contábil está cada vez
mais qualificada, valorizada e unida e o CRCRS contri-
bui para isso. Temos uma entidade forte, que nos apóia
e estimula.

Associação dos Contabilistas da Região das
Hortênsias

Presidente Sandro Luís de Barros Petry
O Conselho Regional de Contabilidade é o órgão res-

ponsável pelo registro do profissional e pela fiscalização
do exercício da atividade contábil, visando proteger os
interesses do profissional contábil e preservar o mercado
de trabalho. Hoje, mais do que conceder registro e fisca-
lizar a atividade contábil, o CRCRS presta importantes
serviços à categoria, como organização de seminários e
cursos ligados à área, sempre buscando o aperfeiçoamen-
to da categoria profissional da qual fazemos parte. A exis-
tência do CRCRS está intrinsecamente ligada à proteção
da coletividade contra os leigos inabilitados como tam-
bém dos habilitados sem ética, o que é feito pela fiscali-
zação, em conformidade com os regulamentos determi-
nados por Lei.
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