
 

 

Ofício nº 013/2022 

      Porto Alegre, 13 de abril de 2022. 

 
A Sua Excelência o Senhor, 
Frederico Antunes, 
Deputado Estadual do Estado do Rio Grande do Sul. 
frederico.antunes@al.rs.gov.br – 051-32101122 

 
Ref.:  PROJETO DE LEI – Atendimento preferencial aos profissionais da 
Contabilidade no âmbito das repartições públicas no Estado do Rio Grande do 
Sul. 
 
Senhor Deputado Estadual do Estado do Rio Grande do Sul. 
 

Excelentíssimo Senhor Frederico Antunes, Deputado Estadual do Estado do Rio 
Grande do Sul  

 
 
 
As Entidades abaixo firmadas, encaminham a V.Sa., solicitação de 
proposta de Projeto de Lei que visa o atendimento preferencial aos 
profissionais da Contabilidade no âmbito das repartições públicas em 
nosso Estado. Seguem nossas considerações: 
 
 
Considerando que o profissional de contabilidade é responsável pela 
operacionalização de diversas rotinas empresariais, tratando diretamente com 
diversos órgãos e repartições públicas de todas as esferas.  
 
Considerando que profissionais da contabilidade são aqueles legalmente 
habilitados e regularmente inscritos junto ao Conselho Regional de 
Contabilidade, na qualidade de contadores e/ou técnicos em contabilidade em 
situação profissional regular. 
 
Considerando que um único profissional contábil, em atendimento, busca 
soluções para diversos clientes, sendo sua presença em repartições públicas 
extremamente necessária e recorrente, e com o atendimento priorizado, irá se 
aprimorar o nível de qualidade da informação dos atendimentos. 
 
Considerando os dados do Conselho Federal de Contabilidade 
(http://www3.cfc.org.br/spw/crcs/ConselhoRegionalAtivo.aspx), registram que no 
Estado do Rio Grande do Sul existem mais de 5.000 organizações contábeis 
ativas, assim entendidas como empresas que prestam serviços de contabilidade 



 

 

e 37.843 profissionais da contabilidade com registro ativo no CRCRS 
(Contadores e Técnicos em Contabilidade). Levando em conta que estudos 
apontam que cada escritório possui em média 30 (trinta) clientes e, com isto, 
depreende-se que estamos tratando da necessidade de levar informações 
técnicas precisas para aproximadamente 132.000 empresas, além das próprias 
organizações contábeis e profissionais da contabilidade. 
 
Considerando que a atuação do profissional contábil abrange temas, desde a 
constituição de uma empresa até sua baixa, acompanhando e orientando o 
contribuinte, exercendo ações que são necessárias ao cumprimento legal 
exigido, é evidente e relevante que o profissional da contabilidade é ator 
fundamental para o desenvolvimento econômico e deve ser tratado com maior 
cuidado pelas autarquias.  
 
Considerando que o profissional da contabilidade é a fonte geradora da maior 
parte dos dados de contribuintes pessoas jurídicas que são fornecidos para o 
poder público, e a partir dos quais são geradas todas as informações pertinentes 
(guias de arrecadação municipal, estadual e federal), além de informações para 
o processo de fiscalização.  
 
Finalizando, entender que o profissional da contabilidade é peça fundamental 
para todas as esferas governamentais, solicitamos que nossa proposição seja 
devidamente analisada e aprovadas para o fortalecimento de nossa economia. 
 
Agradecemos mais uma vez o apoio e a dedicação e colocamo-nos ao dispor. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

Contador MÁRCIO SCHUCH SILVEIRA 
Presidente do CRCRS 

 
 

Contador CÉLIO LUIZ LEVANDOVSKI 
Presidente do SESCON-RS 

 
 

Contador OSMAR JUNIOR TOMIELO DA ROCHA 
Presidente do SESCON – Serra Gaúcha 

 
 

Contador FERNANDO SPILLER 
Presidente da FECONTÁBIL RS 
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