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Na cerimônia de abertura, o

presidente do Conselho Regional de

Contabilidade do RS, Enory Luiz

Spinelli, entregou uma placa ao

governador do Estado, Germano

Rigotto, em agradecimento pelo

apoio, em suas atividades públicas e

políticas, à Classe Contábil gaúcha

e brasileira.

Rigotto é homenageado na Convenção

Rigotto e Spinelli

IX Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul:
megaevento que mobilizou a classe

Público foi o espetáculo
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CONVENÇÃO

A IX Convenção de Contabilidade do
RS, realizada de 13 a 15 de agosto, no Centro
de Eventos da ExpoGramado, contou com
mais de 1.500 participantes, que durante os
três dias do encontro tiveram oportunidade
de participar de trabalhos, palestras e painéis
que abordaram temas atuais e específicos
da profissão, possibilitando a troca de
experiências, o debate e a reflexão.

Paralelamente, nos dias 14 e 15, ocorreu
o IV Fórum Nacional de Professores de
Contabilidade, evento que apontou a
necessidade de criação de cursos de aperfei-
çoamento e de especialização na área, em
vista da escassez, no País , de cursos de
doutorado e de mestrado.

Ainda no dia 15, aconteceu o Encontro
Estadual de Estudantes de Ciências Con-
tábeis, que enfocou a formação humanística
e profissional, além do inter-relacionamento
da atividade acadêmica e profissional.

A cerimônia de abertura da IX Con-
venção de Contabilidade do RS contou com
as presenças do governador do Estado,
Germano Rigotto; presidente do Conselho
Federal de Contabilidade, Alcedino Gomes
Barbosa; José João Appel Mattos, presidente
da Junta comercial do RS, prefeito de
Gramado, Pedro Henrique Bertolucci;
presidente da Câmara de Vereadores de
Gramado, Adélio Bergamo; chefe da Casa
Civil, Alberto Walter de Oliveira; presidente

IX Convenção de
Contabilidade  do RS:
sucesso total

do Tribunal de Contas do RS, Victor Faccioni;
representante da presidência da Câmara de
Vereadores de Porto Alegre, João Carlos
Nedel; presidente da Federação Nacional
das Empresas de Serviços Contábeis
(Fenacon), Pedro Coelho Neto; presidente
da Fundação Brasileira de Contabilidade,
Maria Clara Bugarim; presidente da
Federação dos Contabilistas do Estado,
Eugênio Chiappin; detentor da medalha do
Mérito Contábil João Lyra, contador Ynel
Alves de Camargo; detentor da medalha do
Mérito Contábil João Lyra e Contabilista
Emérito, Contador Dr. Olivio Koliver; vice-
presidente do Fórum Permanente dos
Conselhos Regionais Profissionais, Ben Hur
Godolphim.

No discurso de abertura, o presidente
do Conselho Regional de Contabilidade do
RS (CRCRS), Enory Spinelli, enfatizou a
constante preocupação, tanto em nível
estadual como federal, dos Conselhos de
Contabilidade no sentido de colaborar, de
forma efetiva, no aprimoramento e aper-
feiçoamento dos profissionais da Conta-
bilidade.

“Dentre as mudanças ocorridas de forma
mais acentuada, na última década, uma das
que mais se destacaram foi a evolução da
tecnologia virtual, que permite a instan-
taneidade da informação, com ação direta
no cotidiano das empresas, dos profissio-

Spinelli:  estudar e ocupar espaços
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nais e das pessoas. O uso da tecnologia de
maneira intensiva, está sendo fator deter-
minante na sistematização de processos, o
controle da produção e dos custos. Portan-
to, as rotinas do trabalho se transformam
da linha tradicional para a tecnológica. O
mercado passou a exigir outro perfil pro-
fissional, baseado no conhecimento e
voltado ao planejamento, à análise e à
gestão, acentuando-se o compromisso de
investir na competência”, avaliou.

Lembrou ainda a evolução pela qual
passou a profissão nos últimos tempos e o
esforço contínuo dos Conselhos para
aperfeiçoar e atualizar os profissionais, ci-
tando como parte desse processo dinâmi-
co o programa de Educação Continuada, o
apoio efetivo do Conselho Federal de
Contabilidade e do Conselho Regional de
Contabilidade na realização de cursos de
pós-graduação, o Exame de Suficiência, a
edição de Normas Brasileiras de Conta-
bilidade por parte do CFC.

Spinelli também enalteceu as ações
adotadas pelo presidente do Conselho
Federal de Contabilidade, Alcedino Gomes
Barbosa, em regulamentar, disciplinar e
normatizar a construção qualitativa dos
procedimentos e padrões contábeis no
Brasil, bem como as ações que o Sistema
CFC/CRCs vem desenvolvendo para in-
centivar a integração entre as entidades da
classe e a representação política e federativa
desse Sistema. Em relação a esse tópico o
presidente foi incisivo. “Recente anteprojeto

aprovado pelo plenário do CFC, portanto,
nesta gestão, no qual consta que todos os
CRCs tenham a sua representatividade
política no CFC deve ter a sua tramitação
no Congresso agilizada. É preciso que o
modelo existente, originário de 1969, seja
modificado”.

A reforma tributária também foi abor-
dada no discurso do presidente do CRC, que
enfatizou a premência na realização de uma
reforma que venha corrigir efetivamente as
distorções existentes, para que o Brasil seja
um país efetivamente justo. Dirigindo-se,
especificamente, aos professores Spinelli
inquiriu: “Como formar um futuro conta-
dor? Este também é um dos desafios. Formar
um contador capaz e consciente para assu-
mir suas responsabilidades profissionais,
desenvolver aptidões, inserir-se no mercado
de alta competitividade, além de ser um
profissional de visão ampla e crítica”. Aos es-
tudantes, Spinelli fez uma recomendação:
“Estudem para ocupar os espaços”.

Alcedino Gomes Barbosa, presidente do
CFC, em seu pronunciamento lembrou a
função social da profissão contábil, da
importância dos projetos desenvolvidos pe-
la entidade nessa área como, por exemplo,
as campanhas de doação de sangue, o
Programa Gestão Fiscal Responsável, entre
outros. Ele ressaltou também a necessidade
dos profissionais da classe contábil acom-
panharem os projetos de lei que tramitam
no Congresso Nacional.

A presença do governador Germano

Rigotto no evento foi sinônimo de prestígio
e consideração para com os  profissionais
da classe contábil, ratificada em seu discur-
so, no qual fez questão de salientar a sua
estima e admiração pelos profissionais da
Contabilidade. “Digo que se trata de um
reencontro que me faz feliz porque, há
muitos anos, parte expressiva dos assuntos
que mais me empolgaram na atividade
parlamentar estiveram no seu âmbito de es-
pecialização e passavam pelo seu nível de
conhecimento. E isso nos aproximou, fa-
zendo com que “contabilizasse” tantos
amigos entre os profissionais da Conta-
bilidade de todo o Brasil, seja através do
Conselho Regional ou do Conselho Federal,
pude dispor da inteligente e competente
contribuição da categoria para orientar mi-
nha atuação em temas tributários, fiscais, de
transparência das contas públicas e de mo-
dernização da gestão pública, que sempre
me interessaram”, enfatizou o governador.

Acrescentou que a boa contabilidade
inclui, entre seus objetivos, tornar a reali-
dade visível, medida e aferida e que é,
justamente, esse envolvimento da conta-
bilidade com a realidade que permite pla-
nejar a realidade futura. Por fim, o gover-
nador agradeceu a participação e a ajuda
dos profissionais da contabilidade em seu
governo, pois , prossegue o governador,
acertar é uma ação profundamente humana
e um ideal extremamente nobre.

Salas estiveram sempre lotadas
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Durante a solenidade de abertura da IX
Convenção de Contabilidade do RS, em 13
de agosto, foi entregue ao contador José João
Appel Mattos a distinção Mérito Contábil
Contador Ivan Carlos Gatti. A condecoração
foi entregue pelo Governador Germano
Rigotto.

O Conselho Regional de Contabilidade
do RS (CRCRS) decidiu prestar essa homena-
gem ao contador, como forma de reconheci-
mento ao brilhante trabalho desenvolvido
em favor da classe, especialmente, quando
esteve na presidência do Conselho, de 1998
a 2001. Durante os quatro anos à frente do
CRCRS, direcionou ações no sentido de
aproximar a entidade dos profissionais da
área, impulsionando e estimulando a interio-
rização das atividades do Conselho, por meio
da implementação de novas Delegacias e
Escritórios Regionais. Estimulou de maneira
incisiva a Educação Continuada, mediante
a publicação de livros, e ampliou a informa-

CONVENÇÃO

Ex-presidente do CRCRS é homenageado
na IX Convenção de Contabilidade do RS

Rigotto e Appel

Delegados Regionais
Durante a Convenção, foi feita homenagem a Delegados Regionais que atuam

neste cargo há mais de 20 anos. Os Delegados homenageados foram: Plínio Carlos
Lied, de Nova Petrópolis; Erineu Clóvis Xavier, de Carazinho; Cleo José Scortegagna,
de Candelária; Valdi Sausen, de Cerro Largo; Osvaldo Peres Morales, de Canguçu;
Marcos Gilberto Leipnitz Griebeler, de Montenegro; Gervásio da Silva Alberto, de
Tupanciretã; Teresinha Moresco da Rosa, de Júlio de Castilhos; Ivo Dal Pozzo, de Nova
Prata; Paulo Arlei Janovik, de Esteio; Ari Carlinhos Jaeger, de Agudo; Ilo Vieira dos
Santos, de Camaquã; Paulo Roberto Finger, de Flores da Cunha; Arlindo Montini, de
Iraí; Odi Marchesan, de Frederico Westphalen; Joaquim Vaz Godinho, de Rio Grande;
Paulo Cláudio Rodrigues, de Jaguarão; e Wilson Gomes Lunardini, de São Borja.

Os Delegados são uma extensão do CRCRS no interior do Estado. Hoje existem
115 Delegacias Regionais, com jurisdição sobre todos os municípios do território
gaúcho.

tização dos serviços prestados pela entidade,
inclusive com a criação da página do Conse-
lho na Internet.

 Na sua gestão no Conselho fundou o
Centro de Cultura Contador Dr. Olivio Koli-
ver, para expandir os projetos na área da
Educação Continuada, mediante a realiza-
ção de cursos e palestras.

Hoje, como presidente da Junta Comer-
cial do Rio Grande do Sul, José João Appel
Mattos continua perseguindo, com afinco,
o aprimoramento e a valorização do profis-
sional da área contábil, bem como a união
e integração da classe junto com a sociedade.

Também na sessão de abertura do dia
13-08, também foi entregue uma placa ao
presidente do CFC, contador Alcedino
Gomes Barbosa, em reconhecimento ao
apoio na realização da IX Convenção de
Contabilidade, do IV Fórum Nacional de
Professores do RS e do Encontro Estadual
de Estudantes de Ciências Contábeis.

Delegados receberam homenagem

Ainda no Encontro de Delegados, o
deputado federal João Augusto Nardes
recebeu das mãos do presidente Spinelli
uma placa como forma de agradecimento
pelo apoio, em suas atividades públicas e
políticas, em favor da Classe Contábil, com
destaque ao seu esforço pela inclusão das
empresas de serviços contábeis no Simples.

A sua relação com a classe contábil é
antiga; remonta a 1974, quando ainda era
acadêmico e vereador em Santo Ângelo.
Naquele ano, foi o coordenador-geral do
VII Encontro Estadual de Estudantes de
Ciências Contábeis.

Alcedino e Spinelli

Spinelli e Nardes
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CONVENÇÃO

Um dos temas enfatizados no IV Fórum Nacional de Professores
de Contabilidade foi a necessidade de posicionar o professor como
gestor do processo ensino/aprendizagem, no sentido de mesclar a
parte motivacional e humanística, criando atrativos e estímulos
pedagógicos que despertem no aluno, não somente a técnica,  mas
uma visão globalizada,  segundo a doutora em Educação Leda Lisia
Portal.

A aprendizagem vivencial, a partir da utilização da informática
na didática contábil, para o professor Lauro Arend, atualmente não
está sendo bem explorada, deve ter um papel relevante na trans-
missão da prática e da vivênvia de mercado.

Os professores Nicolau Schwez e Cipriano Luckesi levantaram a
problemática da avaliação no processo de ensino/aprendizagem,
defendendo a idéia de que apenas notas e conceitos não espelham
a real situação do aluno. Acreditam que deva ser observado também
o seu desenvolvimento dentro da sala de aula, o interesse em
pesquisar e conhecer além do conteúdo curricular. Para tanto,
explica Nicolau, é importante que sejam desenvolvidos aspectos

IV Fórum Nacional
de Professores de Contabilidade

pedagógicos para motivar e despertar o interesse do aluno pelo
curso, evitando, assim, a desistência e o seu abandono.

Uma resolução relevante tomada no  IV Fórum, diz respeito
à reativação da Associação de Professores do Ensino Superior de
Contabilidade (APROFESC), criada em 1978 e, desde 1993,
desativada.

Leda Lisia e Machado
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Contador Enory Luiz Spinelli,

Presidente do CRCRS.

Nos três dias de convivência propor-
cionados pela IX Convenção de Conta-
bilidade do Rio Grande do Sul, pelo IV Fórum
Nacional de Professores de Contabilidade e
pelo Encontro Estadual de Estudantes de
Ciências Contábeis, tivemos, todos nós que
deles participamos , a oportunidade de
encontrar Colegas e repensarmos juntos os
caminhos por que andam a nossa profissão.

Foi extremamente gratificante organizar
um evento que teve procura jamais
observada anteriormente: dois meses antes
de sua realização, as inscrições já haviam sido
encerradas, por absoluta incapacidade física
de o local abrigar maior número de
participantes. E, à medida que alguns
desistiam de sua participação, aquelas vagas
eram acirradamente disputadas por dezenas
de profissionais que se inscreviam em lista
de espera. Sinais dos tempos ... bons sinais
dos tempos. Desde a 1ª Convenção, realizada
em 1986, tem sido nossa diretiva a educação
continuada. Hoje ela faz parte do cotidiano
dos detentores de consciência profissional.

A educação continuada é um processo
já consolidado em nosso meio, em constante
evolução, com o envolvimento efetivo do
Conselho Federal de Contabilidade e de
todos os Conselhos Regionais do País, como
forma de aperfeiçoamento e atualização dos
profissionais contábeis. Isso porque os
contadores e os técnicos em contabilidade
sentem que, para o pleno exercício
profissional e para poderem sempre melhor
atender às exigências do mercado e da
sociedade, necessitam acompanhar os
acontecimentos não só da nossa área de
atuação, mas de um todo holístico, em
consonância com o lema proposto para o
evento: novos conhecimentos resultam na
conquista de novos espaços.

Na medida em que alguns pontos da
nossa profissão são conquistados e
consolidados, precisamos avançar em busca
de novas situações que, igualmente, tragam
benefícios e valorizem ainda mais a atuação
dos profissionais da Contabilidade. Dentro
dessa linha de pensamento, é extremamente

Sinais dos tempos...
importante e fundamental o desenvol-
vimento de ações efetivas para que se
consume a revisão da representação política
e federativa do sistema CFC/CRCs.

É indispensável também que as
entidades da área sindical, por sua vez, se
organizem e convirjam seus esforços para
uma entidade nacional, uma confederação
que cerque fileiras exclusivamente em torno
dos contadores e técnicos em contabilidade
brasileiros. Porque, nos dias de hoje, com a
evolução da classe contábil, não mais se
justifica uma confederação nacional híbrida,
que congrega todas as profissões liberais,
cujos interesses, na maioria das vezes, são
difusos, conflitantes e distantes de nossos
objetivos.

A ampliação de ações , para que
assumamos um efetivo espaço político na
defesa das prerrogativas e dos profissionais,
requer concentrado esforço não só do CFC
mas de todas as nossas entidades, de todos
os profissionais contábeis e das empresas de
serviços contábeis. Por mais glorioso que
tenha sido o nosso passado, a realidade que
hoje se apresenta é outra. Deve-se planejar
o futuro, criar, integrar e difundir a cultura
contábil, fomentar o estudo voltado a áreas
de especialização, incrementar a educação
continuada, encetar ações políticas na
sociedade e no meio acadêmico, buscando
uma mudança de cultura, para que a
sociedade assimile a Contabilidade como
uma ciência social e como prevenção pela
eficiência política.

Historicamente, as políticas econômicas
no Brasil priorizam a questão tributária como
se fosse a essência, o que é um equívoco,
visto que tal diretriz leva à ineficiência
política. Tanto é verdade que em recente
pesquisa realizada por um instituto inglês,
no ranking de 60 países em que são
analisados 70 itens, o Brasil figura em 37º
lugar – “o Brasil demonstra particular fraqueza
no critério Eficiência Política, ou seja:
burocracia, sistema legal, corrupção e regime
fiscal”. Sabemos nós que neste ano a carga
tributária anda em torno de 40 % do PIB, o

que faz a economia refém de um sistema
que onera o setor produtivo, pune e
marginaliza brasileiros com menor poder
aquisitivo e, conseqüentemente, afeta o social
com o desemprego.

Nesse sentido, temos de estar atentos aos
trâmites da reforma tributária. Que não seja
uma simples reforma, mas uma reforma que
venha corrigir as distorções existentes. Que
o Brasil, o Brasil sonhado por todos os
brasileiros , seja, efetivamente, um país
socialmente mais justo.

Colegas! Precisamos estar vigilantes e
atentos às tendências políticas que requerem
de todos nós uma participação efetiva onde
estivermos: atividade privada, atividade
pública , representações profissionais ,
seminários ou encontros. Devemos estimular
o estudo e a pesquisa, motivar, fomentar
constantemente o conhecimento e a
educação continuada. Possuímos sobejas
condições de assumir a regulamentação e a
adequação das Normas Brasileiras de
Contabilidade, em consonância com os
padrões internacionais, sem ferir princípios
de nossa cultura. Iniciativas de criar agência
específica de estudo e de definições dessas
normas devem merecer nosso combate,
devem merecer nosso repúdio. As normas
devem ser obra de entidade que representa
efetivamente todos os mais de 330.000
profissionais da Contabilidade brasileiros, ou
seja, o Conselho Federal de Contabilidade.

É obrigação da classe contábil, em
especial de suas entidades, a missão de
esclarecer a sociedade brasileira e nela
difundir que a Contabilidade transcende ao
mero cumprimento de rotinas fiscais. Para
isso, devemos assumir postura política
diferenciada, alertando os gestores públicos
em geral e legisladores sobre a função social
que a Contabilidade tem na sua essência: a
transparência nas prestações de contas, a
prevenção e minimização de riscos, elidindo
um dos males mais perversos e antiéticos na
sociedade: a corrupção!

EDITORIAL
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Qualificação do
Profissional
Contador

A “Qualificação do Profissional
Contador: Conhecimento Contábil
no Contexto das Ciências Sociais”, de
autoria de Martinho Luís Kelm,
enfocou a abrangência da ação do
contador nas organizações e so-
ciedade,  assim como a necessidade
de que os limites e possibilidades de
sua ação e formação tenham
também como referência  a decisão
organizacional e os relacionamentos
que se estabelecem entre as células
sociais e a sociedade. O trabalho
evidenciou as repercussões das
características das ciências sociais so-
bre a contabilidade e a ação de seus
profissionais no atual contexto das
pequenas e médias organizações, nas
quais, segundo Martinho, constata-
se uma crescente exigência na
ampliação das informações,  inclu-
sive forçando-o a recorrer a outras
áreas de conhecimento.

Fórum de Professores: foram apresentados cinco trabalhos

Os Contadores Gilberto Brondani,
Selia Gräbner, Tania Moura da Silva,
apresentaram trabalho baseado no
tema “Novos Parâmetros de For-
mação do Profissional Contábil”, em
que apontaram a necessidade do
profissional da contabilidade assu-

Formação do
Profissional Contábil

O “Perfil e Formação do Professor
de Contabilidade”, do Contador
Marcos Laffin, apontou alguns dados
sobre a trajetória de formação e de
inserção do professor de contabilida-
de no ensino superior, delineados em
dois aspectos dialeticamente rela-
cionados e integrados: perfil do
universo pesquisado e formação do
professor de contabilidade. Na
pesquisa respondida pelos professores
de contabilidade foram levantadas
informações sobre dados pessoais, de
formação, situação funcional e
atuação profissional, na qual apontou
que, dentre os 28 professores de con-
tabilidade pesquisados, sete são do
sexo feminino e 21, do masculino.
Laffin salientou que a categoria
gênero não foi foco de análise, apenas
reforçou uma correlação com uma
pesquisa realizada pelo Conselho
Federal de Contabilidade, entre 1995
e 1996, com um universo amostral de,
aproximadamente, 300.000 profissio-
nais, entre contadores e técnicos em
contabilidade, em que 72% dos
profissionais são do gênero masculino
e 28%, feminino.

O Contador Salézio Dagostim fez
uma explanação em cima de um
questionamento: “Elaboração das
Demonstrações Contábeis: Estamos
Ensinando a Pensar Contabilidade?”.
O autor do trabalho questiona se o
processo de ensino das técnicas de
elaboração dos balanços patri-
monial e econômico está sendo
realizado de forma a fazer com que
as normas contábeis sejam compre-
endidas  e  observadas.

Perfil e Formação
do Professor de Contabilidade

Elaboração das
Demonstrações
Contábeis

O Contador Antônio Carlos Ri-
beiro da Silva, foi o autor do trabalho
intitulado “Interdisciplinaridade nos
Cursos de Ciências Contábeis: Isso é
Possível?, no qual levantou questões
sobre o desenvolvimento de ações
interdisciplinares , com respaldo
metodológico, a fim de promover
melhorias nos cursos como forma de
alcançar um modelo próximo do
ideal, com o intuito de atender a um
mercado cada vez mais exigente e
globalizado. Conforme Antônio
Carlos, o Sistema Educacional Brasi-
leiro vem passando por constantes
ajustamentos na tentativa de conce-
ber um modelo de educação pró-
ximo do ideal e a graduação dos
Cursos de Ciências Contábeis está
muito fragilizada, com uma visão
imediatista de suas ações para
atender a um suposto mercado de
forma momentânea, devido à
própria ação cíclica que este dito
mercado funciona. Essa constatação
tem feito com que muitos edu-
cadores voltem-se para uma reflexão
de suas práxis pedagógicas e pro-
ponham alterações que supram a
crescente demanda dentro curso de
Ciências Contábeis.

Interdisciplinaridade nos
Cursos de Ciências Contábeis

mir uma nova postura frente a um
novo mundo, buscando um perfil
audacioso para as exigências do
mercado globalizado, por meio do
seu desenvolvimento e valorização
profissional, com responsabilidade
social. A proposta dos contadores é
de que haja uma mudança de
paradigmas, passando da concepção
tradicional e estruturalista da
contabilidade para uma abordagem
progressista e construtivista.

FÓRUM
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Encontro de Estudantes

CONVENÇÃO

O Conselho Regional de Contabilidade do RS também
promoveu o Encontro Estadual de Estudantes de Ciências
Contábeis do RS como atividade paralela à Convenção de
Contabilidade, com o objetivo de promover a integração
acadêmica e estudantil, congregar os estudantes e integrá-los
no Sistema CFC/CRCs. O evento centrou seus debates e
discussões em torno do tema inter-relacionamento da atividade
acadêmica e profissional, na idéia de unir a área tecnicista com
a área humanista na formação do profissional.

Nas palestras ministradas para os estudantes foram
abordados assuntos sobre a Inteligência Artificial e formação
humanística e profissional do estudante. O professor
universitário, José Jassuípe da Silva Morais incitou o debate em
torno da utilização, pelo profissional da área contábil, de
programas que fazem o computador pensar inteligentemente,
isto é, tomam decisões até aprendem com os erros, imitando
as funções do cérebro humano – Inteligência Artificial. Jassuípe
acredita que com o avanço das novas tecnologias, as empresas
precisam, cada vez mais, de sistemas de informações contábeis
para a aplicação de técnicas inteligentes na tomada de decisões.
Segundo ele, o mundo dos negócios desse novo milênio é
mais exigente e a tecnologia de ponta utilizada nos hardwares
e nos softwares permite não somente o processamento de
dados, como também, sistemas que processam informações e
compartilham conhecimentos, que podem servir como
ferramenta para decisões estratégicas e competitivas.

O mestre em Comunicação, professor Nicolau Schwez,
pautou sua palestra na necessidade do profissional adaptar-se
e preparar-se para as exigências do mundo atual. Fez uma
explanação baseada No tema “Educação: Formação
Humanística e Profissional”. Abordou, ainda, a problemática
da avaliação no processo de ensino/aprendizagem, que
segundo Nicolau, no processo de apredizagem o aluno deve
participar plenamente, pesquisando e elaborando,
argumentando e fundamentando, duvidando e questionando
e esses itens não encontram-se presentes na avaliação.

Do Encontro Estadual de Estudantes de Ciências Contábeis
do RS foram extraídas algumas sugestões, como: a criação de
um fórum de estudantes vinculado ao CRCRS e de um selo de
qualidade para as instituições de ensino superior de Ciências
Contábeis.

15 trabalhos foram apresentados e aprovados na Convenção
A IX Convenção de Contabilidade teve o intuito de

proporcionar a troca de experiências e a atualização profissional, a
partir do debate, da discussão e reflexões, mediante a apresentação
de trabalhos, painéis e palestras.

Nessa nona edição do evento, os participantes tiveram a
oportunidade de assistir a 15 trabalhos, os quais tiveram sua
aprovação pelos participantes.

Tempos Turbulentos Impedem Previsões?

“Tempos Turbulentos Impedem Previsões? O Papel da
Tecnologia da Informação e do Orçamento na Modelagem
Empresarial”, de autoria dos Contadores Alexandre Majola Gava e
Evandro Carlos Stumpf, apresentaram um estudo acerca da
necessidade de informações futuras por parte de uma empresa do
setor de autopeças do RS, no que se refere à influência da Tecnologia
da Informação e das técnicas orçamentárias como ferramenta capaz
de colaborar na solução dos  problemas. Salientaram que a partir
de escolhas conscientes de modelos de Tecnologia de Informação
e técnicas orçamentárias é possível obter-se um elemento apto a
efetuar uma das principais necessidades empresariais nos dias de
hoje, a modelagem do impacto de alterações ambientais na situação
econômica, financeira e patrimonial da empresa.

Os contadores Cesar Eduardo Kroetz e José Paulo Cosenza
enfatizaram no seu trabalho intitulado “Considerações Sobre a
Eficácia do Valor Adicionado para a Mensuração do Resultado
Econômico e Social”, que a Demonstração do Valor Adicionado
não tem sido considerada em toda a sua amplitude como
instrumento relevante para a apresentação de informação útil para
os interesses dos usuários. Segundo os contadores, apesar do
reconhecimento existente sobre a utilidade dessa demonstração,
uma vez que por meio dela pode se evidenciar diferentes concepções
sobre a riqueza criada e distribuída por uma entidade, não houve
ainda um esforço no sentido de normatizar sua elaboração, nem a
obrigação de sua publicação. Os autores demonstraram, nesse
trabalho, a eficácia do valor adicionado para evidenciar a realidade
patrimonial de uma entidade, comparativamente, a outros
indicadores tradicionais , também mencionaram aspectos
relacionados a distribuição do valor adicionado entre os agentes
econômicos que contribuem para sua geração.

Estratégias de Marketing
para as Empresas de Contabilidade

Maria Aparecida Scarpin, Jorge Eduardo Scarpin e Mônica
Sionara Schpallir Calijuri são os autores do trabalho “Estratégias de
Marketing e sua Utilização como Ferramenta Competitiva para as
Empresas de Contabilidade”, no qual foi ressaltada a importância
da contabilidade como instrumento proporcionador de
informações para gerir as organizações. Os autores salientaram que
nos últimos anos verificou-se substanciais melhorias qualitativas
no campo da contabilidade e que as mudanças ocorridas no cenário
econômico do mundo globalizado provocou forte impacto no
desempenho do profissional da contabilidade, no seu
reconhecimento por parte das organizações e da própria sociedade.
Acreditam que o profissional da contabilidade tem dinamizado

Eficácia do Valor Adicionado para a
Mensuração do Resultado Econômico e Social

88 CRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS Notícias



99CRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS Notícias

Ativos Intangíveis nas Normas Internacionais
O tema “Ativos Intangíveis nas Normas Internacionais – IASB”

foi apresentado pelos contadores Paulo Schmidt e José Luiz dos
Santos, que enfocaram as principais alterações introduzidas nas
normas internacionais, pelo pronunciamento IAS nº 38 em relação
ao tratamento contábil dos ativos intangíveis, inclusive goodwill. A
partir da definição de ativos intangíveis e de goodwill, os contadores
contextualizaram o reconhecimento dos ativos intangíveis nas
demonstrações contábeis consolidadas, de acordo com as normas
internacionais, assim como o tratamento contábil a ser dispensado
aos ativos intangíveis adquiridos separadamente ou em uma
combinação de negócios. O trabalho também abordou o

Avaliação do Sucesso da Empresa
O trabalho “Avaliação do Sucesso da Empresa: Um Enfoque do

Analista Externo”, do contador Aécio Cordeiro Neves, levantou as
razões que suportam o sucesso empresarial: ganhos de mercado,
ampla satisfação dos clientes, dos colaboradores, da sociedade,
retorno sobre o capital investido, nível de desenvolvimento de
novos produtos. O contador apontou o lucro como a medida
principal, ajustando-se ao conceito de empresa e propiciando a
sua continuidade de existência, porém acredita que esse fator é
efeito e não causa. Acentuou que, de forma inovadora, no Brasil,
buscou-se uma maneira de obtenção dos pesos relativos das
variáveis que formam o lucro, como medida do sucesso empresarial.
No contexto de um mesmo segmento empresarial, o sucesso vai
depender da qualidade da gestão.

Análise de Cadeia de Valor como Ferramenta
de Criação de Valor

O trabalho “A Análise de Cadeia de Valor como Ferramenta de
Criação de Valor: Um Ensaio sobre a Relação entre Cost Drivers e
Value Drivers”, de autoria de Poueri do Carmo Mário, avaliou as
atividades de valor para fins de obtenção de vantagem competitiva,
analisando a Cadeia de Valor e a Criação de Valor. O autor apontou
a precificação das ações pelo mercado como maneira de atribuir à
produtividade da empresa a vantagem competitiva sustentável,
deixando, assim, que a produtividade funcione como o elo entre
vantagem competitiva e criação de valor. E, acrescentou que por
meio do controle tanto de cost drivers quanto de value drivers é
possível identificar a não-excludência entre ambas, ao contrário,
verifica-se que o uso de uma, induz a utilização da outra, o que
pode ser observado por meio de uma análise comparada entre
táticas e posicionamentos exigidos em ambos os casos.

Evidenciação Contábil
“Pesquisa sobre a Evidenciação Contábil nas Companhias de

Capital Aberto com Atuação no Brasil”, foi o tema enfocado pelos
contadores Odair Gonçalves e Ernani Ott, no qual salientaram a
importância do processo de informação sobre a gestão das empresas

“Aplicação da Legislação dos Preços de Transferência no Brasil” é
o título do trabalho apresentado pelos contadores Cleomar Luís
Prunzel e Marcos Sebastião Baum, que expuseram uma análise da
legislação brasileira sobre os preços de transferência. Afirmaram
que o preço de transferência pode ser utilizado tanto em âmbitos
internos (entre departamentos de uma mesma organização),
quanto externamente (entre partes relacionadas, situadas ou não
em diferentes países). Em ambas as situações os objetivos básicos
das organizações referem-se à maximização de seus resultados
globais e à avaliação de desempenho das diferentes unidades.
Portanto, o preço de transferência praticado deverá refletir vários
aspectos , dentre eles: fundo econômico e organizacional.

seu trabalho pela evolução dos sistemas operacionais e pela
informática, mas ainda não utiliza técnicas mercadológicas na
comercialização do seu produto.

Segundo eles, com os avanços tecnológicos e com a globalização,
o marketing passou a ser uma força somatória, juntamente com a
qualidade dos serviços e a inovação, assim o profissional da área
contábil ou sua empresa de serviços contábeis estarão preparados
para enfrentar a competitividade, desenvolvendo serviços
apropriados, difundindo novas mudanças e tendências, gerando
comunicação e, principalmente, uma ação de comprometimento
entre o prestador de serviços contábeis e o usuário.

CONVENÇÃO

Preços de Transferência no Brasil

tratamento contábil do goodwill adquirido e a sua respectiva
amortização.
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aos usuários externos, que inclui além das demonstrações contá-
beis exigidas pela legislação vigente, uma série de outros
demonstrativos ou relatórios que permitem aos usuários conhecer
os resultados das atividades, bem como traçar tendências em relação
ao futuro. Esse processo denomina-se evidenciação (disclosure). Em
cima desse tema, os contadores realizaram uma investigação sobre
o uso pelas companhias abertas brasileiras, tendo por base a página
da internet da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na qual foi
encontrada a divulgação de demonstrações contábeis e demais
demonstrativos e relatórios por uma população de 774 companhias.
Estas foram analisadas, visando a identificar aquelas informações
que contribuem com o processo decisório dos usuários e que são
apresentadas em complemento às informações obrigatórias. Num
questionário elaborado sobre os posicionamentos das companhias
em relação ao tema, o maior número de evidenciações referiram-se
aos recursos humanos, avaliação da gestão, investimentos, indi-
cadores de desempenho e informações sobre o mercado, resultado
que, segundo Odair e Ernani, permitiu concluir que as companhias,
de modo geral, vêm observando repercussões favoráveis dos
investidores às evidenciações praticadas.

Custo na Administração Pública
e Inclusão Social

O contador José Paulo Leal fez sua explanação baseado no “Cus-
to na Administração Pública e Inclusão Social”. Enfatizou que o con-
trole de custos da administração pública é fundamental para a
sobrevivência das instituições governamentais, que o princípio da
eficiência foi constitucionalizado em 1998 por inserção no caput do
art.37 da Constituição Federal de 1998, no qual consta que o gestor
público deverá maximizar a utilização dos meios para obter maiores
e melhores resultados em favor da sociedade. Segundo Leal, a matéria
merece ênfase e atenção especial, tanto que foi criada a Lei de
Responsabilidade Fiscal.

José Paulo, argumentou que a preocupação com os custos e a
eficiência da área pública deveria adquirir maior relevância do que
na área empresarial, já que a ineficiência da ação governamental
prejudica tanto o setor público como privado. Salienta que apesar
de toda a evolução da tecnologia da informação e das dificuldades
financeiras do país para atender as necessidades dos brasileiros, os
gestores públicos ainda não cultuam a importância do controle de
custos da atividade governamental.

A Contabilidade Rumo à Pós-Modernidade
O trabalho intitulado “A Contabilidade Rumo à Pós-

Modernidade: Um Futuro Sustentável, Responsável e Transparente”,
da contadora Maria Elisabeth Pereira Kraemer, chamou a atenção
da necessidade de incluir no desenvolvimento e crescimento econô-
mico o meio ambiente, que nos modelos meramente capitalistas
visam o bem-estar da sociedade, considerando os recursos naturais
apenas como matéria-prima para o processo produtivo,
principalmente, no processo produtivo industrial. A idéia defendida
baseou-se no paradigma atual de desenvolvimento dos países
industrializados do Norte. A contadora afirmou que esse modelo
mostrou-se insustentável ao longo do tempo, pois os recursos naturais
são esgotáveis, se mal utilizados e, assim, outros valores passaram a

Uso de Derivativos
“A Evidenciação do Uso de Derivativos como Instrumento de

Redução do Risco de Exposição Cambial: Um Estudo de Caso na
Gerdau S/A”, é o título do trabalho defendido pelo contador Clóvis
Antônio Kronbauer. Nesse estudo, o contador aponta a abertura de
mercado como fato  gerador de novas oportunidades de captação e
aplicação de recursos, novos instrumentos são utilizados como
estratégia de especulação e de proteção ao risco, como os deriva-
tivos, que são parte desse conjunto de novos instrumentos financeiros
utilizados pelas empresas. Representam um desafio para a
contabilidade no tocante à forma de tratar e evidenciar adequa-
damente as operações a eles relativas.

Microempresa, EPP e a Lei do Simples
O contador Renato Francisco Toigo, elaborou o trabalho “ Análise

Comparativa entre o Estatuto da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte e a Lei do Simples”, a partir da análise da Legislação
Federal Brasileira para as microempresas e empresas de pequeno
porte, comparando a Lei do Simples com a Lei do Estatuto da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Expôs a importância
das pequenas empresas na economia brasileira, destacando a
contribuição do segmento para o desenvolvimento econômico do
país e para as novas tecnologias. Fez uma análise dos benefícios que
possui, por meio do Simples, uma microempresa e uma empresa de
pequeno porte e comparou-os com os benefícios advindos do
Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Em
questionamento se a atual legislação concede efetivos benefícios
para as referidas empresas, no que concerne a carga tributária e os
controles administrativos, observou que os benefícios apregoados
são inversamente proporcionais aos interesses das pessoas jurídicas
– onde há maior concentração de empresas, há menores benefícios
e onde os benefícios traduzem-se em redução da carga tributária, a
seleção de empresas é mais rigorosa.

Situação Financeira do Ente Público Mediante
o Uso de Quocientes

Na “Análise da Situação Financeira do Ente Público Mediante o
Uso de Quocientes”, do contador José Sílvio Born, ficou demons-
trada a possibilidade de utilizar indicadores em forma de quocientes
para avaliar a situação financeira do Ente Público com agilidade e
eficácia. Mediante a exposição de um caso prático, o contador
assegurou que há necessidade da criação e implantação de
indicadores para analisar as condições financeiras dos Entes Públicos.
Citou a Lei Complementar 101, de 5 de maio de 2000, que prevê
limites de endividamento em relação à receita corrente líquida, como
um exemplo de normatização, que poderá dar impulso a esta
modalidade de análise.

fazer parte do objetivo da empresa – responsabilidades  sociais. Nesse
sentido, a contabilidade, vista como um sistema de informação da
situação e da evolução patrimonial, econômica e financeira da
empresa deve incluir, em seus relatórios, de acordo com Maria
Elisabeth, dados relacionados ao meio ambiente, proporcionando
mais essa informação aos usuários como subsídio no processo de
tomada de decisão.

CONVENÇÃO
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Governança corporativa
A governança corporativa como um modelo de gestão adotado

por empresas que buscam competir de forma diferenciada no
mercado, valorizando a transparência como princípio norteador
das relações estabelecidas nos diversos segmentos de negócios foi o
tema apresentado pela contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues, no
trabalho “Governança Corporativa: quando a transparência passa
a ser uma exigência global”.

Para a autora, os conceitos de governança corporativa foram
desenvolvidos com base em conceitos acadêmicos, mercadológicos
e institucionais, permitindo uma abrangência de posicionamentos
diferenciados sobre o tema a partir de ângulos distintos de visão.

Sistema CFC e o seu Processo Eleitoral
O contador Antônio Carlos de Castro Palácios abordou o

processo eleitoral do Sistema CFC/CRCs sob o título “O Sistema
CFC e o seu Processo Eleitoral”. Conforme Palácios, o trabalho destaca
os principais problemas e/ou incoerências verificadas no atual
sistema eleitoral, destacando as conseqüências negativas para a
representatividade e credibilidade da classe contábil perante a
sociedade.

Apontou ainda a necessidade de democratizar o processo
eleitoral, com eleições diretas e a representação indispensável no
Plenário do CFC de todos os Estados da Federação, o que atualmente
não ocorre.

Além dos 15 trabalhos aprovados para apresen-
tação na Convenção, mais 20 foram classificados pela
Comissão Técnica. Da mesma forma, além dos 5 trabalhos
apresentados no Fórum de Professores, mais 5 foram
classificados.

CD dos trabalhos classificados

CONVENÇÃO

Foram suspensos do exercício da profissão contábil:

Edital CRCRS nº 18-2003, DOE de 10-07-03:

• Contadora BEATRIZ ENES PEREIRA – CRCRS 43.524, de

Charqueadas-RS, pelo prazo de 06 (seis) meses, de 27-6-03

a 27-12-03.

Edital CRCRS nº 19-2003, DOE de 18-07-03:

• Contador NELSO OLMI – CRCRS 41.715, de Caxias do Sul-

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.

Edital CRCRS nº 20-2003, DOE de 30-07-03:

• Técnico em Contabilidade ALEX SANDRO VARGAS

RIBEIRO – CRCRS 53.705, de Porto Alegre-RS, pelo prazo de

08 (oito) meses. Tendo em vista que não houve o depósito

da carteira de identidade profissional, o prazo de suspensão

passou a INDETERMINADO.

As suspensões acima listadas tiveram sua decisão

proferida em última instância pelo CFC, cabendo ao CRCRS

a sua execução.

Suspensão do Exercício
Profissional

Por solicitação do CRCRS, o vereador João Carlos Nedel
apresentou projeto de lei que dá novas designações de ruas e
logradouros de Porto Alegre com nomes de Contadores que se
destacaram em âmbito regional e nacional.

O Plenário da Câmara Municipal aprovou o projeto e entre os
logradouros públicos cadastrados  receberam nomes de contadores
deste Estado: Rua Alberto Bay (bairro Mário Quintana), Rua José
Olavo do Nascimento (bairro Sarandi), Rua Ivan Carlos Gatti (bairro
Sarandi) e Rua Sadi Nejar (bairro Sarandi).

No dia 13 de setembro, foram inauguradas as Ruas  Ivan Carlos
Gatti e Sadi Nejar.

Ruas de Porto Alegre com nomes
de Eméritos da Classe Contábil

GERAL

yara gatti, enory spinelli, maurício gatti e joão nedel

na inauguração

O CD que reúne os 45 trabalhos - classificados nos
dois eventos pode ser adquirido no CRCRS, por R$ 15,00,
para exclusivo ressarcimento de custos com a respectiva
edição. Informações: (51) 3228-7999 – eliane@crcrs.org.br.
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Palestras e painéis tiveram
intensa participação

O vice-governador do Estado do RS,
Antonio Hohlfeldt, em sua palestra “A
Tecnologia da Informação: reflexo para o
profissional da contabilidade”, lembrou
que um dos grandes desafios é ter
conhecimento sobre outros campos, pois
considera que o domínio da informação
não é privilégio daqueles que trabalham
com a palavra, mas deve estar presente
em todas as profissões. De acordo com
Hohlfeldt, o que vai fazer a diferença entre
os profissionais é o domínio de outras
áreas, e não somente o contábil.

O  contador e Mestre em Adminis-
tração e Negócios, Jorge Marcelo Wol-
gemuth, fez uma explanação sobre a
importância da contabilidade na tomada
de decisões nas empresas, a partir da
obtenção e interpretação das informa-
ções. Segundo ele, a contabilidade é o
grande centro de informações nas
organizações, porém falta ao profissional
contábil assumir essa responsabilidade e
ser agente ativo no processo decisório.
Alertou também sobre a postura que o
contador deve assumir frente às novas
exigências para as empresas com fins
lucrativos, levando em conta o Novo
Código Civil, assim como, para as
empresas públicas, considerando a Lei
de Responsabilidade Fiscal.

Wolgemuth e Luiz Dal Molin

O jornalista Alexandre Garcia, fez uma
retrospectiva da evolução política e
econômica do Brasil nos últimos anos.
Atribuiu ao fim da inflação a mudança
de hábito e de pensamento do brasileiro,
que, assim, teve mais tempo para discutir
e se preocupar com outros problemas.
Acredita que a hiperinflação foi respon-
sável pelo amadurecimento do eleitor

Alexandre Garcia

O diretor de Tecnologia e Negócios
da FENACON, Nivaldo Cleto, apresentou
opções de ferramentas eletrônicas
capazes de agilizar o dia-a-dia dos pro-
fissionais , facilitando as tomadas de
decisões e a gestão empresarial. Demons-
trou como obter informações rapida-
mente por meio da Web, de softwares,
impressões, redes corporativas e de Small
Business, listas de discussão, Web Banda
Larga, informativos eletrônicos, acesso à
Web Wire-less e apontou as tendências
da Tecnologia de Informação Aplicada
aos Negócios.

Dicas saudáveis para enfrentar o dia-a-dia

O médico cardiologista Fernando Lucchese, o jornalista José Antônio Pinheiro
Machado e o cartunista Carlos Henrique Iotti falaram sobre “Viver em equilíbrio e com
bom humor”. Na palestra, eles mostraram a importância em cultivar bons hábitos,
principalmente alimentares, e o bom humor, os quais reunidos, acabam redundando
positivamente nas atividades profissionais de cada um.

Lucchese, Pinheiro Machado e Iotti

Celestino Loro e Cleto

O contador Rogério Bohn, presidente
da Federação das Associações de Jovens
Empresários do RS, enfocou, em sua
palestra, a visão do jovem empreendedor
sobre o mundo dos negócios e o seu
relacionamento com o mercado. Enfa-
tizou a idéia de que um profissional
liberal, no caso específico do profissional
da Contabilidade, precisa assumir sua
atividade como um negócio, uma empresa
e apresentando-se ao mercado como tal.

Nicolau Schwez e Hohlfeldt
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O contador Rogério Rokembach,
vice-presidente de Administração e
Finanças do CRCRS, que participou do
painel “Qualidade na Prestação dos
Serviços como Forma de Rentabilizar os
Honorários” ressaltou a importância
crescente do profissional da área contábil
de agregar conhecimentos de segmentos
distintos e fora do perfil tradicional, como
noções de direito, macroeconomia,
finanças, gestão empresarial e marketing.
Segundo Rokembach, para satisfazer as
exigências do mercado, é importante,
hoje em dia, também levar em conta o
conceito de qualidade, que envolve
sigilo, imparcialidade, transparência e
competência.

A independência é considerada pelo
contador como uma das mais impor-
tantes qualidades do profissional dessa
área.

“Disso tudo depende a nossa remu-
neração, satisfação profissional e pessoal,
além da satisfação do cliente e da contri-
buição para o desenvolvimento da socie-
dade”.

Rogério Rokembach

Isaltino Alves da Cruz, coordenador-
geral de contabilidade da Secretaria do
Tesouro Nacional, centrou sua palestra no
controle social da administração pública.
Afirmou que a administração deve ser
utilizada para atender a interesses públicos,
portanto, não é licito à autoridade servir-se
de suas atribuições para satisfazer interesses
pessoais, sectários ou político-partidários.
Lembrou ainda que a gerência pública tem
como objetivo reduzir as diferenças
conceituais entre os segmentos público e
privado e dar maior capacidade de gestão
aos administradores públicos. O controle
social na administração pública, na visão do
contador, envolve planejamento, orçamen-
to, programação financeira, contabilidade e
avaliação.

“A função social da contabilidade não se
restringe ao registro de pagamentos e a
respectiva prestação de contas, mas abrange
a todos os elementos necessários à análise,
acompanhamento e avaliação da admi-
nistração pública”.

Segundo dados levantados pelo
contador, a origem das fraudes, em 73%
deve-se à insuficiência de sistemas de
controles internos; 27%, particularidades da
atividade da empresa; 17%, supressão dos
controles pelos dirigentes; 10%, outros e 7%,
má conduta.

Ainda dentro do tema “O controle social
na administração pública”, o presidente do
Tribunal de Contas do Estado, Victor
Faccioni, considerou que o controle social
se subdivide em controle externo e interno,
sendo este último fundamentado no
conhecimento interno. Lembrou que há
muitos municípios ainda que não possuem
controle interno, que, segundo ele, seria a
base do funcionamento do controle social,
e, nesse sentido, salientou que os contadores
teriam muito a colaborar.

brasileiro, que começou a prestar mais
atenção nas ações desenvolvidas por seus
representantes no Congresso Nacional.
Para ele, um exemplo disso foram os
processos de cassação que ocorreram
dentro da classe política, em razão da
mobilização da sociedade. Fato, que
segundo o jornalista, não aconteceu com
a Reforma Tributária.

“O brasileiro não tem consciência
tributária. É um contribuinte passivo. A
participação popular aumentou nos
últimos anos, mas ainda está muito longe
das decisões”, concluiu.

Pedro Gabril, Isaltino, Jader Cavalheiro,  Faccioni e Heitor Petry

A palestra ministrada pela diretora
de Auditoria Interna da Companhia
Siderúrgica Nacional, Piedade Mota da
Fonseca, centrou-se na discussão e
entendimento dos controles internos, os
quais, segundo ela, podem promover o
crescimento organizacional, reforçar a
governança corporativa e imprimir
transparência à organização. Salientou
também a importância do processo de
controle interno ser aplicado pelo
Conselho de Administração, pela
diretoria e por todos que participam da
empresa, não ficando restrito apenas a
área de atuação dos profissionais da
Contabilidade. Citou, ainda, a Lei
Sarbanes-Oxley como uma das oportuni-
dades para o exercício da boa gover-
nança corporativa e forte aliada dos
contadores e dos contadores que atuam
na auditoria, pelo menos para as
empresas que emitem e negociam títulos
na Bolsa Americana. Dentre outras
oportunidades também apontou a
Matriz de Risco como uma bússola para
a Auditoria Interna na orientação de
prioridades; a adoção de Relatórios de
Monitorização, como foco na exceção; e,
o que considerou a oportunidade maior
da Auditoria Interna, transformar “riscos
em oportunidades”, com agregação de
valor superior como resultado de sua
ação nas empresas em que atua.

Piedade Fonseca
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Koliver, Ynel Camargo e Elorrieta

A palestra ministrada pelo advogado
tributarista, Edison Freitas de Siqueira,
iniciou apontando a filosofia fiscal como
forma de fomentar o crescimento nos
países mais desenvolvidos. Prosseguiu
salientando que a atividade fiscal é o
assunto mais importante do Brasil, pois é
responsável por uma revolução numa
circunstância sem rupturas culturais, isto
é, acontece uma evolução pacífica e
importante que substitui os exércitos da
ditadura pela atividade fiscal. Também
definiu a ética fiscal como sendo uma
tributação dentro de uma filosofia fiscal,
sem transgredir princípios estabelecidos
na filosofia fiscal. Portanto, acrescentou o
tributarista, que uma efetiva reforma

Siqueira e Antônio Palácios

O painel “Reforma Tributária” reuniu os
deputados federais João Augusto Nardes e
Beto Albuquerque e a coordenadora do
Grupo de Trabalho do CFC sobre este tema,
Marta Arakaki. Nardes ponderou que a
extensão de benefícios, como os do Simples,
a um maior número de empresas diminuiria
a informalidade no mercado e aumentaria a
base de arrecadação. Para o deputado, as
propostas apresentadas para a reforma dizem
respeito apenas à elevação da carga tributária.

Marta Arakaki lembrou que o CFC
apresentou propostas para a reforma
tributária, totalmente isentas de ideais

Reforma tributária é discutida em painel
classistas, mas estritamente voltadas ao
benefício da sociedade brasileira. Para ela,
as propostas até então apresentadas têm
girado em torno pura e simplesmente da
arrecadação: “ninguém pensa no con-
tribuinte”, criticou.

Para Beto Albuquerque, a questão da
reforma tributária não é de fácil solução,
lembrando que é impossível desvinculá-la
de outros temas, como o endividamento da
previdência e a reforma política e sindical.
Ressaltou que a simplificação do ICMS é
essencial e que sua cobrança deveria ser feita
sempre no destino.

Appel, Ponte e Spinelli

O Diretor de Ensino, Pesquisa, Pós-
Graduação e Extensão da Fundação
Brasileira de Contabilidade, Dr. Olivio
Koliver e a contadora Ana Maria Elorrieta
apresentaram painel sobre “Harmo-
nização das normas contábeis”.

A harmonização dos princípios ou
diretivas, assim como dos ordenamentos
técnicos deles decorrentes, é desejável,
conforme Koliver, por facilitar as relações
econômico-financeiras mundiais. Afir-
mou que não existem Normas Interna-
cionais de Contabilidade, o que há são
padrões. A norma é expressão de Direito
Positivo, de observância obrigatória e isso
pressupõe a existência de jurisdição e de
sanções, por isso a dificuldade em adotar
ordenamentos de origem externa num
país particularizado. Acrescentou que essa
dificuldade na harmonização origina-se
das diferenças históricas, sociais e culturais
entre os países.

Para Ana Maria Elorrieta existem duas
razões básicas para harmonização das
normas contábeis: atrair investimentos do
mercado global, cada vez mais compe-
titivo, por meio de uma maior trans-
parência e redução do custo do capital. A
contadora acredita que os desafios para a
harmonização centrem-se em 51% na
natureza complexa de normas particu-
lares, 47% na natureza fiscal do regime
contábil nacional, 39% divergências em
relação a alguns IFRS (International
Financial Reporting Standard), 35% falta
de orientação suficiente para a primeira
aplicação, 30% mercado de capital
limitado, 21% aparente satisfação com as
normas locais , e 18% necessidade de
tradução.

O Procurador de Justiça do Estado
do RS e Procurador da Junta Comercial
do RS, Luiz Inácio Vigil Neto, apresentou
painel juntamente com o Juiz de Direi-
to da Comarca de Porto Alegre, Jorge
Luis Lopes do Canto sobre “Direito Em-
presarial e suas Implicações na Nova
Ordem Falimentar”.

Vigil Neto, em sua exposição, salien-
tou que, após quase sessenta anos de
vigência do Decreto-Lei nº 7.661-45,
observa-se a necessidade de revisão dos
parâmetros conceituais e aplicativos do

tributária só vai acontecer no momento
em que for admitida uma filosofia e ética
na atividade tributária.

regimes jurídicos de regulamentação da
insolvência dos agentes econômicos.
Segundo ele, de acordo com o estágio
de evolução cultural, até recentemente,
imputava-se, no Brasil, que os agentes
econômicos tinham como tarefa única a
geração de sua riqueza individual
dissociada dos interesses de sua
comunidade. Diante disso, o estatuto
falimentar vigente, seguindo esta
coordenada ideológica, apresenta como
regra geral a liquidação dos ativos para
pagamento do passivo frente às crises
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Lopes do Canto, Pedro Fabri e Vigil Neto

O painel intitulado “Nasce uma Empresa” enfatizou que os
profissionais da área contábil têm o fundamental papel de modificar
a situação das empresas que nascem e são registradas na Junta
Comercial. Segundo dados apresentados, 33% das empresas fecham
no primeiro ano; 60% não passam do segundo ano e, somente 25%,
ultrapassam os cinco anos. Essa estatística pode e deve ser mudada.
Uma das sugestões apontadas baseou-se em uma maior orientação
ao empresário, no sentido de como proceder em relação aos
documentos fiscais e legais. O profissional da contabilidade tem de
dividir com o cliente as preocupações com o capital inicial e sua
origem, alertar para os prazos exíguos para prestar informações no
âmbito municipal, estadual e federal, participar de suas expectativas,
seu trabalho e seu crescimento. Portanto, o acompanhamento desse
profissional é fundamental desde o surgimento da empresa.

Também ficou explicitado, nesse painel, a função da Junta
Comercial, órgão integrante do Sistema Nacional de Registro de
Empresas Mercantis , que detém a história das empresas
estabelecidas no RS e, em função disso, torna-se precípuo que as

Renato Kerkhoff, Jackson Manduré e Luciano Biehl

CONVENÇÃO

de solvência. Acrescentou que, excepcio-
nalmente, na hipótese de crise financeira,
e somente nessa, é permitido ao agente
econômico uma moratória no paga-
mento das dívidas de exigibilidade
imediata e repactuação da taxas de juros,
benefício denominado concordata. Para
o Procurador, atualmente, tem-se visto
as empresas também como geradoras de
ações sociais, a partir do momento em
que criam empregos e fazem circular
riqueza, fato que redefine as diretrizes
conceituais e aplicativas do novo sistema
falimentar. Assim, a reforma do estatuto
de falências inverte a relação liquidação-
concordata para relação recuperação-
liquidação, permitindo que empresas
que desempenham papel social

relevante possam em vez de serem
liquidadas ou que a elas somente possa ser
dada uma alternativa de recuperação, como
na concordata, possam de maneira ampla
reestruturar-se econômica, financeira,
administrativa ou mesmo juridicamente.

O Juiz de Direito, Jorge Luis Lopes do
Canto, complementou o painel, lembrando
que, segundo a nova Lei de Recuperação e
Falências, a reorganização de uma empresa
não está limitada à crise financeira, mas
também à crise econômica, isto é, mesmo
que uma empresa possua patrimônio
líquido negativo, ela tem possibilidades de
recuperação, em função do seu interesse
social dentro da região de atuação e
conforme a viabilidade econômica, desde
que algumas providências sejam tomadas

como, por exemplo, incorporação, aumento
do capital social, transformação.

Enfatizou o papel de destaque que o
profissional da contabilidade assume com a
nova Lei de Recuperação e Falência.
Segundo o magistrado, os dados precisos da
contabilidade, vão influenciar, na maioria da
vezes, a concessão do plano de recuperação
de uma empresa. Também citou a possibili-
dade de, com a nova lei, o contador
desempenhar a função de fiscalizador do
cumprimento dos planos propostos pela
empresa num processo de recuperação.

informações fornecidas à Junta Comercial sejam verdadeiras e
atualizadas.

Participaram do painel o presidente da Jucergs, José João Appel
Mattos; o vice-presidente da Jucergs e de Relações com o Interior do
CRCRS, Renato Kerkhoff, a secretária-geral da Jucergs, Maria Honorina
Bittencourt Souza; assessor técnico do Registro do Comércio, Jackson
Luiz Manduré.

Na sessão de encerramento, foi prestada uma
homenagem do CRCRS ao Contador Ynel Alves de
Camargo.

Ynel Alves de Camargo presidiu o Conselho Federal
de Contabilidade de 1974 a 1977. Foi por muitos
anos professor titular da Faculdade de Ciências
Econômicas e Comerciais de Santos, tendo exercido
diversos cargos: presidente do Sindicato dos
Contabilistas de Santos, Secretário da Fazenda de
Santos, Diretor do Diário Oficial do município, entre
outros.

A Classe Contábil brasileira tem uma eterna

Ynel Alves de Camargo: homenagem registra merecido reconhecimento
gratidão ao Prof. Ynel, pois, quando na presidência do
CFC, elaborou projeto pioneiro no sentido de que
fossem instituídas, nacionalmente, as Normas Brasi-
leiras de Contabilidade, cuja codificação, na época,
vinha sendo objeto de reivindicação. Dessa forma, o
Prof. Ynel merece a titulação de “Pai das Normas
Brasileiras de Contabilidade”.

A construção da sede do CRCRS, marco importante
de conquista da Classe Contábil gaúcha, teve o
incondicional apoio financeiro do CFC, presidido pelo
Prof. Ynel. O empréstimo concedido pelo Federal foi
fundamental para a conclusão das obras.

Spinelli e Ynel

CRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS Notícias 1515CRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS Notícias 1515



CRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS Notícias1616

Durante a Convenção, ocorreu, com
grande sucesso, uma feira de exposição de
seus produtos e serviços, com a presença das
seguintes empresas/entidades: Conselho
Federal de Contabilidade; Data Cempro
Informática; Junta Comercial do Rio Grande
do Sul; Sindicato dos Contadores do Estado
do RS – Sindiconta; Secretaria da Fazenda
do RS; Banco do Brasil; Account Conta-
bilidade Didática; Secretaria de Turismo de
Balneário Camboriú; Tribeca Turismo;
Account Controladoria e Gestão Empresarial;
JB Software; Domínio Sistemas; Caixa
Econômica Federal; Prosoft-RS Proces-
samento de Dados; Mastermaq; Informare;

Exposição de Produtos e Serviços
CONVENÇÃO

Sindicato dos Empregados de Escritórios de
Contabilidade do Rio Grande do Sul; IOB;
Miguel Silva Publicações , Sistemas e
Treinamento; FENACON; COAD; Beep In-
formática; Ittol Informática; Federação dos
Contabilistas do RS; SESCON/RS; Knowhow
Informática; Notadez Informação; Atlas –
Livro de Negócios; Imediata Informática
Empresarial; AFISVEC; JOF Contabilidade;
Caderode Móveis; Cenofisco Editora; Fiat
Automóveis; Editora Líder; Associação Rota
Dos Espumantes; Consórcio Rodobens;
Malharia Aurora; ExpoGramado.

A Convenção também contou com o
apoio das seguintes empresas/entidades:

Banrisul; SEBRAE; Agência de Fomento do
RS; SENAR; SORIPA; Quinta do Joaquim –
Queijos Finos; Hotel Dall’Onder; Aprovale –
Associação dos Produtores do Vale dos
Vinhedos; Chocolates Planalto; Calçados
Grendene; Associação Gaúcha de Conta-
bilidade.

Uma pesquisa realizada com os ex-
positores mostrou que o evento corres-
pondeu às expectativas, proporcionando
uma excelente oportunidade para conhecer
e trocar idéias com a Classe Contábil.

Fica, portanto, o agradecimento da Co-
missão Organizadora pelo apoio na
Convenção.

Tanto na VIII Convenção, realizada em 2001, quanto nesta última
edição, foi realizada pesquisa específica junto aos proprietários de
organizações contábeis.

Em 2001, uma das questões desta pesquisa despertou grande
preocupação por parte do CRCRS: o resultado indicou que apenas
20% dos profissionais utilizavam o contrato de prestação de serviços
contábeis; 55% assinalaram que o utilizavam somente com alguns
clientes; e 25% que não o utilizavam.

Contrato de prestação de serviços
De lá para cá, o CRCRS desenvolveu ampla campanha para a

adoção do contrato de prestação de serviços contábeis, inclusive
alertando sobre sua obrigatoriedade, prevista no Código de Ética e
no novo Código Civil, que passou a viger em janeiro deste ano.

A tabulação das informações deste ano revelaram que 87,7% dos
profissionais utilizam o contrato e somente 12,3% ainda não o utilizam.

É importante não esquecer: O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTÁBEIS É OBRIGATÓRIO!

Sem dúvida,

estes resultados

demonstram o

reconhecimento

pelo trabalho

realizado e

estimulam a

busca da

melhoria desses

percentuais.

Pesquisa realizada aponta satisfação dos participantes
Durante a IX Convenção, foi realizada

pesquisa para averiguação do grau de
satisfação dos participantes em relação ao
evento e aos serviços oferecidos pelo CRCRS.
A tabulação dos dados revelou que 97,4%
dos que responderam ao questionário
ficaram satisfeitos com a Convenção, tendo
o evento atendido às expectativas.

Na mesma pesquisa, foi solicitada a
classificação sobre a qualidade dos serviços
oferecidos pelo CRCRS. O resultado apontou
que 98,7% estão satisfeitos com o Regional,
havendo um aumento de 2,8 pontos
percentuais em relação à pesquisa realizada
na VIII Convenção, em 2001.
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GERAL

Grimm, Spinelli e Verle

No dia 17 de julho, o Presidente do CRCRS, Enory Luiz Spinelli e o Diretor Executivo, Luiz
Mateus Grimm, estiveram reunidos com o Prefeito de Porto Alegre, João Verle. Na ocasião, o
Presidente Enory registrou o apoio à implementação da Lei Municipal nº 8.118-98, que criou
o balanço social das empresas em Porto Alegre.

Também foi apresentada colaboração aos projetos sociais e na edição e difusão das
normas vigentes da legislação, que prevê a destinação de recursos para projetos envolvendo
crianças e adolescentes.

Audiência com o Prefeito
de Porto Alegre

No último dia 14 de julho, foi inau-
gurada a sede administrativa e social da
Associação dos Contabilistas de Júlio de
Castilhos (ASCONTAJUC), presidida pe-
lo Técnico em Contabilidade Paulo
Marques.

A entidade foi fundada em 1993 com
o intuito de promover a integração da
Classe Contábil, incentivar a qualifica-
ção profissional e colaborar com os
órgãos públicos no desenvolvimento do
comércio, indústria, entidades educa-
cionais e sociais.

Esteve presente no evento, repre-
sentando o Conselho, o vice-presidente
de Tecnologia e Comunicação Social do
CRCRS, Contador Roberto Augusto
Ayub.

Inaugurada sede em Júlio de Castilhos

Parabéns, profissionais

de Júlio de Castilhos !

Registro de empresas
de segurança privada

O Comandante do Grupa-
mento de Supervisão de Vigilância
e Guardas (GSVG) da Brigada
Militar, Péricles Brasil Álvares ,
encaminhou ofício ao CRCRS,
informando que aquela unidade
tem a incumbência legal de con-
trolar, supervisionar e cadastrar as
empresas de vigilância privado do
Estado do RS. Ocorre que para a
regularização e concessão de Álvará
de Funcionamento para essa
modalidade de prestação de
serviço, há a necessidade de for-
malização de processo junto ao
GSVG, devendo, para tanto, a
empresa interessada apresentar um
rol de documentos.

Assim, os profissionais da
Contabilidade que atuam ou têm
como clientes empresas de vi-
gilância necessitam conhecer a le-
gislação pertinente – Decreto Es-
tadual nº 32.162, de 21-01-86 e De-
creto Estadual nº 35.593, de 04-10-94.
Informações:
(51)3231-4312–3231-4355

gsvg@brigadamilitar.rs.gov.br.
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ELEIÇÕES

No dia 13 de novembro
tem eleição no CRCRS

NOMINATA DA CHAPA ÚNICA
MANDATO ATÉ 31-12-2007

PARA MEMBROS EFETIVOS

Contador ROGÉRIO COSTA ROKEMBACH
Contadora ANA TÉRCIA LOPES RODRIGUES

Contador JOSÉ SILVIO BORN
Contador ROBERTO AUGUSTO AYUB

Contador WLANIR OLY DA COSTA PORTO
Técn. Cont. ANTONIO DALTRO COSTA

Técn. Cont. CLAUDEMIR CAPAVERDE
Técn. Cont. HAIDE BAZZAN

• No próximo dia 13 de novembro, acontecerão as eleições para renovação de 1/3 dos membros do Plenário do Conselho.
• O voto é obrigatório, nos termos do Decreto-Lei nº 1.040-69. A situação regular é imprescindível para o exercício do voto.
• Deve 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 Contabilista que já tenha completado 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.
• O Contabilista em débito, para exercer o voto, deverá antes regularizar a situação.

PARA MEMBROS SUPLENTES

Contadora JANDIRA MORETE BINDE
Contador LORIMAR FRANCISCO MUNARETTO
Contador PEDRO GABRIL KENNE DA SILVA
Contadora ROSANA LAVIES SPELLMEIER
Contador RUDI DILON TESSMANN
Técn. Cont. ISIDRA RAMOS LOPES
Técn. Cont. MAGDALENA DAPPER
Técn. Cont. ZILIO SARTORI

Quem deixar de votar e não justificar a sua ausência dentro do prazo de 30 dias (até 13-12-03) estará sujeito à multa de R$ 72,00, de
acordo com o estabelecido pela Resolução CFC nº 975-03.
A justificativa, por omissão de voto, acompanhada dos documentos comprobatórios, somente será considerada se enquadrada em uma
das seguintes situações:
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

Neste ano, tendo presente que há uma
única chapa inscrita e considerando a
regulamentação vigente, exclusivamente
nestas condições, as eleições serão realizadas
por correspondência, em todo o Estado,
inclusive em Porto Alegre.

Na sede do CRCRS será feito o
atendimento das exceções, isto é, os que
eventualmente não tenham recebido o

material para votar em tempo hábil. As 115
Delegacias Regionais também estarão à
disposição dos Colegas, para orientação e
esclarecimento de dúvidas.

O CRCRS expedirá, no dia 22-10-03, o
material para o exercício do voto a todos os
Contadores e Técnicos em Contabilidade
que estiverem sem débitos perante o
Conselho, portanto, com a necessária

antecedência para que os Colegas possam
exercer em tempo hábil o seu direito de
votar.

Eventuais devedores devem procurar
logo o CRCRS ou suas Delegacias para
regularizar a sua situação, a fim de que
possam receber o material para votar.  Quem
parcelou o débito e estiver em dia com o
parcelamento pode votar.

ELEIÇÕES SERÃO POR CORRESPONDÊNCIA
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De 26 a 28 de novembro, acontece em Punta del Este, Uruguai, o VIII
Congresso do Instituto Internacional de Custos e I Congresso da Associação
Uruguaia de Custos.

Informações: fone (00598 2) 902-9083 – fax (00598 2) 902-4828 –
www.aurco.org.uy – congresoiic2003@aurco.org.uy.

A Fundação de Estudos e Pesquisas
Sócio-Econômicos – FEPESE – rece-
be inscrições, no período de 1º de
setembro a 02 de outubro de 2003,
para o preenchimento de 50 vagas
para o cargo de Contador da Secre-
taria da Fazenda do Estado de Santa
Catarina.

O Edital está sendo divulgado
pelo site www.fepese.ufsc.br.

Congresso Internacional de Custos Concurso para
Contadores

INFORMATIVO  FISINFORMATIVO  FISINFORMATIVO  FISINFORMATIVO  FISINFORMATIVO  FISCALCALCALCALCAL
INFORMAÇÕES LEGAIS PARA A SUA ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL

 PARA INFORMAÇÕES E ASSINATURAS LIGUE JÁ:
(51) 3224-8699 FAX (51) 3225-3473

E-MAIL: editoraif@bol.com.br

- vencimento de cada tributo
- datas para cumprir as obrigações acessórias (DCTF, GIS, GIA, CAGED...)
- informações diversas (tabelas de INSS e IRF, UPF/RS, INPC, IPCA,...)

e

   VEJA SÓ
         -FASCÍCULOS SEMANAIS

         VOCÊ disporá de 2 pastas para arquivar seu material

      -CALENDÁRIO MENSAL DE OBRIGAÇÕES -  CONTENDO

 -CONSULTORIA
    Para buscar orientações  por FONE, FAX, CARTA, E-MAIL ou PESSOALMENTE. Nossa CONSULTORIA será mais uma ALIADA na sua atividade profissional.

 - JUNTA COMERCIAL - Orientações e encaminhamento especializado para seus processos.

PASTA 1    -  ICMS, IPI - IMP./EXP., I.RENDA, CSLL, PIS, COFINS,
SIMPLESe

NOSSOS PREÇOS ?
Certamente serão compatíveis com o seu orçamento.

Foi empossada, em junho passado, a nova Delegada Regional do CRCRS
em Tramandaí, Técn. Cont. LESI MARINA PEREIRA TEDESCO.

A Delegacia está situada na Av. Fernando Bastos, 646 – fone (51) 661-1470.

Nova Delegada em Tramandaí

Secretaria do
Tesouro lança o

VIII Prêmio Tesouro
Nacional • 2003

A Secretaria do Tesouro Nacional está
promovendo o concurso de monografias
“VIII Prêmio Tesouro Nacional – 2003”, cujo
objetivo é estimular estudos e pesquisas na
área das Finanças Públicas. Este ano, os temas
devem centrar-se no Ajuste Fiscal e Dívida
Pública, Tópicos Especiais de Finanças
Públicas e Tributação, Orçamentos e Sistemas
de Informação sobre a Administração
Financeira Pública. As inscrições encerram-
se em 13 de outubro.

Os interessados em participar podem
obter maiores informações nos sites:

• www.esaf.fazenda.gov.br

• www.tesouro.fazenda.gov.br.

CADASTRE SEU ENDEREÇO ELETRÔNICO

Para receber as comunicações do CRCRS

cadastre hoje mesmo seu endereço

eletrônico no Conselho

 crcrs@crcrs.org.br

ou pelo site

www.crcrs.org.br

informando seu nome completo e nº de

registro. E não esqueça de mantê-lo

sempre atualizado.
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EVENTO

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA – FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA

A Mulher na Profissão Contábil
1º Encontro do Estado
do Rio Grande do Sul

INFORMAÇÕES GERAIS:
VALOR DO INVESTIMENTO:

Até 10-10-03 • R$ 30,00 -  Após 10-10-03 • R$ 40,00 - ( mais 1 Kg de alimento não- perecível)
A inscrição inclui: participação no evento; material; almoço; e coffee break.

INSCRIÇÕES: As inscrições poderão ser feitas mediante o preenchimento da ficha de inscrição na página do CRCRS (www.crcrs.org.br)
PAGAMENTO: • cheque cruzado, nominal ao Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul,

remetido à Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070;
• pagamento de guia remetida pelo CRCRS.

PROGRAMAÇÃO
08h30min ABERTURA: Contador ENORY LUIZ SPINELLI, Presidente do CRCRS
09h Palestra: MULHERES EM CARGOS DE CHEFIA: ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA

Palestrante: VERA SUZANA MOREIRA, Psicóloga, Professora Universitária,
Pós-graduada em Psicologia Organizacional, Doutoranda em Administração
Coordenadora: Lucia Regina Faleiro Carvalho, Contadora, Conselheira do CRCRS

10h30min Intervalo para café
11h Palestra: PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO CONTEXTO POLÍTICO

Palestrante: ROSANE DE OLIVEIRA, Jornalista da Zero Hora, Master em Jornalismo para Editores, Comentarista de
Política
Coordenadora: Tania Moura da Silva, Contadora, Conselheira do CRCRS

12h30min Intervalo para o almoço
14h30min Palestra: PLANEJAMENTO: A CHAVE DO CONTROLE DO TEMPO

Palestrante: JAIME WAGNER, criador do Método e do Sistema PowerSelf de Planejamento Pessoal, Diretor-Presidente
da Plugin S.A.
Coordenadora: Rosana Lavies Spellmeier, Contadora, Conselheira do CRCRS

17h30min ENCERRAMENTO

APOIO:
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

E ENTIDADES DA CLASSE CONTÁBIL DO RIO GRANDE DO SUL

FICHA DE INSCRIÇÃO
Solicito minha inscrição no 1º Encontro do Estado do Rio Grande do Sul – A Mulher na Profissão Contábil

Nome completo:
Categoria profissional:                                                                                                                                               CRCRS nº:
Endereço:
CEP:                                       Cidade:                                                                                                                                     UF:
Fone: (      )                                                       Fax: (      )                                                       E-mail:

DATA: 24-10-2003
LOCAL: NOVOTEL PORTO ALEGRE (Av. Soledade, 575 – Porto Alegre-RS)

REALIZAÇÃO:
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Grupo de Trabalho para Aprimoramento da Atuação das Profissionais da Contabilidade do RS
Coordenadora: Contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues



2121CRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS Notícias

GERAL

DATA: 29-10-2003
LOCAL: Auditório do CRCRS – Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto
Alegre-RS
INFORMAÇÕES GERAIS:
- O evento destina-se aos Contadores e Técnicos em Contabilidade em
situação regular no CRCRS.
-   As vagas são limitadas.
INVESTIMENTO: 1 kg de alimento não-perecível
INSCRIÇÕES: As inscrições poderão ser feitas:

pela internet:(www.crcrs.org.br);
pelo fone:(51) 3228-7999;
por e-mail:cursos@crcrs.org.br

PROGRAMAÇÃO
08h30min ABERTURA:

Contador ENORY LUIZ SPINELLI, Presidente do CRCRS
09h Palestra: CRITÉRIOS DE ANÁLISE DAS EMPRESAS – ICMS
10h15min Intervalo para café

10h30min Palestra: ICMS ELETRÔNICO/ATENDIMENTO ELETRÔNICO

12h30min Intervalo para o almoço
14h Palestra: PRINCIPAIS EXIGÊNCIAS NA JUNTA COMERCIAL

15h Palestra: ARQUIVOS MAGNÉTICOS/ATENDIMENTO INSS

16h45min Intervalo para café
17h Palestra: DECOMP/ATENDIMENTO ELETRÔNICO – RECEITA

FEDERAL
17h30min Encerramento

REALIZAÇÃO:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL
Comissão de Estudos de Organizações Contábeis

Comissão de Estudos de Tecnologia

Seminário sobre Procedimentos Técnicos:
Organizações Contábeis x Órgãos Públicos

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUPROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUPROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUPROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUPROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADADADADADA – FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA – FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA – FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA – FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA – FISCALIZAÇÃO PREVENTIVAAAAA

O Plenário do CRCRS, mediante a Resolução nº 402, de 13-06-02, aprovou a concessão
do PRÊMIO CONTADOR ZILMAR BAZERQUE VASCONCELLOS a Contadores e
Técnicos em Contabilidade registrados no Conselho Regional de Contabilidade do
Rio Grande do Sul que elaborarem trabalhos sobre temas de interesse da Profissão
Contábil, tanto de natureza científica ou doutrinária, quanto técnica, pedagógica,
ética ou profissional, para publicação na Revista do CRCRS.
Esta é a sexta edição do Prêmio, que teve sua instituição em 1998. Os trabalhos
deverão ser entregues na sede do CRCRS (Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto
Alegre-RS – CEP 900160-070), nas Delegacias e Escritórios Regionais. O prazo para
recebimento encerra em 30 de novembro de 2003. A Resolução do Prêmio e o seu
Regulamento podem ser conferidos na página do CRCRS: www.crcrs.org.br.

LANÇADA 6ª EDIÇÃO DO PRÊMIO DA REVISTA DO CRCRS
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Perícia Contábil é atividade
privativa de Contador

Visando a orientar sobre a atividade de perícia contábil como
privativa de Contadores registrados em CRC, foi desenvolvida
ampla campanha de divulgação, endereçada a todo o Judiciário
gaúcho, nas suas diversas esferas.

Constituiu a campanha no encaminhamento da publicação
“A Contabilidade e os Contadores a Serviço do Judiciário”, de
autoria do Contador Dr. Olivio Koliver. A referida publicação foi
uma iniciativa da Comissão de Estudos de Perícia Contábil, também
responsável pela campanha.

O trabalho tem o propósito de demonstrar a importância do
papel da Contabilidade e dos Contadores no que se refere às
perícias contábeis, ressaltando que a Contabilidade auxilia na
concretização das funções precípuas do Judiciário. O material procura elucidar, de forma
clara e precisa, definições contábeis, conceitos doutrinários, princípios e normas contábeis,
que envolvem a perícia contábil, abordando também aspectos de natureza ética, segundo
os quais deve se conduzir o Contador na função de perito-contador.

A referida publicação também está disponível para consulta e download na página do
CRCRS: http://www.crcrs.org.br.

O CRCRS obteve êxito em mais uma
defesa de autuação aplicada pela fiscali-
zação, relacionada à prerrogativa profis-
sional de perícia contábil.

Uma profissional, sem registro no CRCRS,
oferecia nos classificados de um jornal seus
préstimos como “perita contábil”.

Em sua decisão, a Juíza Desª Federal
Marga Inge Barth Tessler, assim se pronun-
ciou: “Conforme legislação transcrita, a
perícia judicial ou extrajudicial é atividade
privativa de contadores diplomados. Assim,
não importa se a embargante fez cursos ,
assistiu a palestras ou possui carteira expe-
dida por este ou aquele órgão, associação
ou conselho. Se não for contadora diplo-
mada e com registro no Conselho respectivo,
não poderá apresentar-se como habilitada
a realizá-la, sob pena de enquadrar-se no
disposto no art. 20 do DL nº 9.295-46”.

Perícia Contábil:  mais
uma vitória na Justiça
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LIVROS

Publicações editadas pelo CRCRS: atualização e conhecimento para todos
Estão à disposição, com distribuição gratuita, as seguintes publicações editadas pelo CRCRS:

Gentilmente cedido pela FENACON, de
autoria de Rodrigo Correia Barbosa e Sérgio
Bastos Barbosa, este livro editado pelo
CRCRS, tem o objetivo de esclarecer as
alterações nas relações empresariais e
comerciais introduzidas pelo novo Código
Civil.

Esta publicação tem o intuito de permitir
aos profissionais da Contabilidade o
conhecimento da legislação brasileira
sobre esta prática delituosa. O conteúdo
desta obra foi cedido pelo Conselho de
Controle de Atividades Financeiras.

Elaborado por técnicos da Secretaria
Estadual da Fazenda – Departamento da
Receita Pública Estadual, o livro esclarece
diversas rotinas relacionadas ao ICMS, que
são tratadas junto ao Fisco Estadual.

De autoria do Contador Jader Branco
Cavalheiro, a obra presta esclarecimentos
para o desenvolvimento de metodologias
dos controles internos nas prefeituras, que é
uma das exigências da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal.

O livreto tem a finalidade de esclarecer
aos profissionais da Contabilidade aquela
que constitui uma de suas principais
atribuições: a elaboração das demons-
trações contábeis.

Obra editada pelo CRCRS é
elogiada pelo Presidente do TCU
O Presidente do CRCRS, Contador Enory Luiz Spinelli, recebeu

manifestações elogiosas do Presidente do Tribunal de Contas da União,
Ministro Valmir Campelo, pela publicação do livro “Organização do Siste-
ma de Controle Interno dos Municípios”, de autoria do Contador Jader
Branco Cavalheiro, prefaciado pelo Presidente do TCE/RS, Victor Faccioni.

Segundo o Ministro, “a matéria tratada na obra é de fundamental
importância para todos os gestores públicos e também para os estudiosos
e interessados no assunto.”

O livro tem distribuição gratuita na sede do CRCRS e está disponível
para consulta e download na página do CRCRS (http://www.crcrs.org.br).

A EMPRESA NO
NOVO CÓDIGO CIVIL

LAVAGEM DE DINHEIRO
• Um problema mundial
• Legislação brasileira

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
• Aspectos Práticos
e Conceitos Técnicos

ICMS
• Manual de Rotinas
• Plantão Fiscal

A ORGANIZAÇÃO DO
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO DOS MUNICÍPIOS
• importância e inovações
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No dia 29 de agosto, aconteceu mais uma reunião
do Fórum Permanente dos Conselhos Regionais
Profissionais, que visam à preservação dos interesses de
cada profissão.

Na reunião esteve presente o senador Sérgio
Zambiasi, que se dispôs a intermediar os assuntos de
interesse do Fórum junto ao Senado Federal.

Fórum Permanente dos Conselhos Regionais Profissionais

Sezefredo Fabrício, Secretário

Adjunto da OAB/RS; Senador

 Sérgio Zambiasi; Enory Spinelli,

Presidente do CRCRS;

Luiz Mateus Grimm, Diretor

Executivo do CRCRS; e Gustavo Lange,

Presidente do CREA/RS.

Milhões de gaúchos pagam imposto. O que nem todos sabem é
que parte deste dinheiro pode apoiar a cultura do nosso Estado.

O Projeto Multipalco Theatro São Pedro está inserido nas leis
de incentivo à cultura. Por isso, o profissional da Contabilidade tem
a oportunidade de sugerir um grande negócio e oportunidade
para seus clientes – pessoas física e jurídica.

Leis de incentivo fiscal
O Projeto Multipalco Theatro São Pedro possui os benefícios

das leis estadual e federal de incentivo à cultura:
• Lei estadual de incentivo à cultura: Lei nº 10.846, de 19 de agosto
de 1996.
• Lei federal de incentivo à cultura – Lei Rouanet – Lei 8.313, de 23
de dezembro de 1991, artigo 18.

Para maiores informações: (51) 3227-0275 – multipalcotsp@via-
rs.net – www.multipalco.com.br. As leis podem ser consultadas nos
sites: www.cultura.gov.br – www.lic.rs.gov.br.

Projeto Multipalco Theatro São Pedro

Na página do CRCRS (www.crcrs.org.br) podem ser
encontradas as seguintes Resoluções editadas pelo
Conselho Federal de Contabilidade:
• nº 972, de 27-06-03, que regulamenta o instituto
do desagravo público e dá outras providências;
• nº 973, de 27-06-03, que aprova a NBC T 17 –
Partes Relacionadas;
• nº 974, de 27-06-03, que aprova a NBC T 11 – IT –
10 – Transação com Partes Relacionadas;
• nº976, de 22-08-03, que aprova a NBC P1 - IT - 03 -
Regulamentação do item 1.4 - Honorários da NBC
P1 - Normas Profissionais do Auditor Independente.

Resoluções do CFC


