SINDICONTA - RS
Sindicato dos Contadores
do Estado do Rio Grande do Sul
HÁ 25 ANOS NA DEFESA E VALORIZAÇÃO DO CONTADOR

O SINDICONTA-RS E A ELEIÇÃO DO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

A

o chegarmos a mais um período eleitoral classista
em que deveremos escolher os novos dirigentes
do CRCRS, cremos ser oportuno e adequado
estabelecermos uma análise e uma consequente reflexão
sobre a verdadeira missão das entidades contábeis.
Preliminarmente, cabe declarar a nossa posição de
absoluta imparcialidade em relação às chapas inscritas e
que se habilitaram a concorrer. Não poderia ser outra a
postura de uma entidade sindical que tem plena
consciência do seu papel junto à categoria profissional
que representa e que pretende manter o mais elevado e
respeitoso nível de relacionamento com o CRCRS, sem,
no entanto, ser credor ou devedor de qualquer tipo de
reciprocidade em função deste ou daquele apoio que não
seja o institucional e a favor de todos os contadores.
Temos no quadro associativo do SINDICONTA-RS
profissionais de todos os matizes políticos, sejam
partidários ou classistas, tendo, por exemplo, neste
episódio eleitoral, contadores associados integrando as 3
chapas, o que nos deixa com a absoluta condição de
poder declarar a nossa democracia interna e, em
consequência, a nossa independência. Muitas
interpretações tem sido feitas a este respeito, mas,
preferimos crer, sejam fruto do ardor da disputa e nada
tem a ver com a verdadeira posição do SINDICONTA-RS
manifestada neste editorial. A nos preocupar,
encontramos declarações acerca da valorização
profissional, com promessas que não são compatíveis
com a atribuição do órgão de registro e fiscalização que é
o Conselho. Qualquer valorização será decorrência do
eficaz desempenho da referida atribuição. As entidades
sindicais é que tem esta missão que, em virtude, muitas
vezes, de dificuldades financeiras, não é alcançada
plenamente. Entretanto, imparcialidade não significa
alienação.Assim, conclamamos a todos os contadores que
não deixem de participar, analisando nomes e propostas e
votando nos contadores e técnicos em contabilidade com
história profissional e pessoal que os credencie a bem
desempenhar as funções de conselheiro, sempre
considerando, que este digno trabalho tem a elevada
característica de “munus publico”, ou seja, com a função
social. A defesa dos profissionais, esta continua com as
entidades sindicais que, se fortalecidas, saberão cumprir
esta missão.
Contador TITO CELSO VIERO
Presidente

AGENDA SINDICONTA/2014
Adquira já a sua agenda de 2014, alusiva aos 25 anos do Sindicato. No valor
de R$ 15,00, as agendas podem ser adquiridas diretamente pelo telefone
(51) 3346 6362, pelo e-mail administração@sindiconta.com.br ou
diretamente na sede do SINDICONTA-RS.
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