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BOLETIM  ANO III – Nº 130  
 
 

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2013 

FEDERAÇÕES APRESENTAM PROPOSTA A SENADOR PARA CONTABILIDADE 
SIMPLIFICADA, COM A RESPONSABILIDADE DE UM CONTABILISTA 

 

Foto : Da esquerda para a direita Luiz Sergio da R. Lopes (FEDCONT RJ, ES E BA ) , Senador 
Paulo Paim e Divanzir Chiminácio (FECOPAR)  

Nesta manha do dia 9/7/2013, os presidentes das federações de contabilistas FEDCONT 
RJ,ES,BA e da FECOPAR, respectivamente Luiz Sergio da Rosa Lopes e Divanzir Chiminacio, 
estiveram em audiência com o senador Paulo Paim, a quem entregaram a proposta alternativa 
ao PL 289/2008 retirado de pauta pelo Sen. Paim. 
A proposta encaminhada, que será analisada pela assessoria do Senador, propõem a 
manutenção de uma contabilidade simplificada, sob a responsabilidade de um contabilista. 
O Sen. Paim, se comprometeu a analisá-la e, em havendo condições técnicas, encaminhar na 
forma de PL.(Projeto de Lei) . 
 

PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS RECEBE DELEGAÇÃO DE SINDICALISTAS 
E DIVERSAS FEDERAÇÕES 

 

Em audiência hoje (10/07/2013 ) às 14H30min. O Presidente da Câmara dos deputados 
recebeu uma delegação de sindicalistas e diversas federações filiadas a CNPL (Confederação 
Nacional da Profissões Liberais). 
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Participou dessa audiência o presidente da federação dos contabilistas nos est. RJ,ES e BA, 
Luiz Sergio da Rosa Lopes, na qual foi solicitada ao presidente o desapensamento do projeto 
de Lei que trata da contribuição sindical de profissionais liberais, de outro projeto de Lei que 
tramita na câmara e que nada tem haver com a matéria.  
O presidente da câmara  Henrique Alves, após exposição feita pelo presidente da CNPL – Sr. 
Carlos Alberto Schmidt de Azevedo e demais participantes da audiência determinou a sua 
assessoria o atendimento ao pedido, passado então o “PL” Projeto de Lei das Profissões 
Liberais a fluir sozinho na comissão de trabalho. 
 Presente no ato o deputado Roberto Santiago -  Presidente da comissão de trabalho da 
câmara dos deputados. 
As lideranças sindicais comemoram essa decisão do presidente da câmara e agradeceram a 
sua atenção.  
FONTE: FEDCONT 10/07/2013 - PRESIDÊNCIA  

 
 CAE APROVA PROJETO QUE GARANTE  A MEMBROS DA MESMA FAMILIA O GOZO DE 

FÉRIAS NO MESMO PERIODO  
 
A CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado Federal aprovou, nesta terça-feira, o 
PL 369/2011. O parecer apresentado pelo relator, Senador Álvaro Dias (PSDB/PR), concluiu 
pela aprovação do projeto, na forma de substitutivo, acatando emenda apresentada pelo 
senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP) e pela rejeição do PLS 552/2011 que tramita em 
conjunto.  
O texto aprovado retira a necessidade de consulta ao empregado quanto ao momento de gozo 
das férias, inserta no projeto original, e inova ao determinar que os membros de uma mesma 
família terão direito a gozar férias no mesmo período, mesmo que trabalhem em empresas 
diversas.  
A obrigatoriedade de coincidência do período de gozo das férias do empregado com membro 
da mesma família que trabalhe em empresa diversa deve ser vista com cautela, pois não se 
pode retirar a autonomia do empregador no que concerne ao fluxo de funcionários a fim de 
garantir a viabilidade do empreendimento. A responsabilidade total pelos riscos do 
empreendimento pelo empregador é medida de proteção ao trabalhador e deve ser garantida 
por meio de instrumentos que assegurem a livre gestão empresarial.  
Nesse sentido, a CNI, posicionou-se contrariamente ao texto aprovado, no que concerne à 
obrigatoriedade de o empregador conceder férias ao empregado no mesmo período de gozo 
dos membros de suas família, mesmo que estes trabalhem em empresas diversas.  
A matéria segue para a Comissão de Assuntos Social, em apreciação terminativa.  
Fonte:   CNI  - "Novidades Legislativas" nº 46 de 09 de julho de 2013  

MAIORIA NA CÂMARA ENTERRA IDEIA DE PLEBISCITO PARA VALER EM 2014 

BRASÍLIA — Em reunião de mais de duas horas, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo 
Alves (PMDB-RN) e a maioria dos líderes partidários decidiram que é inviável a aprovação e 
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realização de um plebiscito da reforma política com efeitos para a eleição de 2014, como 
propôs a presidente Dilma Rousseff. O presidente da Câmara explicou que as novas regras 
teriam que ser aprovadas pelo Congresso Nacional antes da primeira semana de outubro, o 
que confronta com o prazo de 70 dias dado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para 
organizar e aplicar o plebiscito, além do prazo de tramitação tanto do decreto com as perguntas 
e depois os projetos que saíssem da consulta popular. O PT, no entanto, não desistiu da ideia 
de coletar assinaturas para a realização do plebiscito ainda em 2013, mesmo admitindo que as 
regras só valerão para eleições futuras. 
Fonte: Notícias Jornal O Globo online  09/07/2013 
 

CAS APROVA DEDUÇÃO DO IR PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL E 
PRESTAÇÃO DE CASA 

As despesas com aluguel ou financiamento da casa própria de até R$ 20 mil por ano, relativas 
a imóvel residencial único, ocupado pelo próprio contribuinte, poderão ser deduzidas do 
Imposto de Renda (IR). Projeto de lei com esse objetivo, de autoria da senadora Lúcia Vânia 
(PSDB-GO), foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) nesta quarta-feira (10). A 
matéria segue para exame da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), em decisão 
terminativa. 

Atualmente, a lei do Imposto de Renda das pessoas físicas (Lei 9.250/1995) não permite 
deduzir despesas com aluguel. O abatimento é previsto no Projeto de Lei do Senado (PLS) 
316/2007, que tramita em conjunto com o PLS 317/2008, do ex-senador Expedito Júnior (PR-
RO). A matéria já foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), onde 
recebeu emenda para incluir o financiamento habitacional e determinar que o benefício só pode 
ser usufruído para quem tem apenas um imóvel e o utiliza para morar. 

Na avaliação da senadora Lúcia Vânia, a proposta vai minorar o problema de carência na área 
habitacional, que se soma à má distribuição de renda no país. A senadora também ressalta que 
a medida deverá contribuir ainda para combater a sonegação de imposto no setor imobiliário. 
Para ela, o aumento na arrecadação poderá ser suficiente para compensar a renúncia de 
receita em decorrência da proposta. 

Em seu parecer pela aprovação da matéria na CAS, o senador José Agripino (DEM-RN) 
ressaltou que o texto aprovado pela CCJ favorece o cidadão de menor renda e evita a prática 
de fraudes ou de desvio da finalidade da medida. Para o senador, a proposta vai contribuir para 
que  o brasileiro possa “construir patrimônio e fugir do aluguel”. 

Agência Senado 

(Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado) 
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NOVA DIRETORIA A FRENTE DO SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CAMPOS 

 

O Sindicato dos Contabilistas de Campos, realizou no último dia 04 de julho p.p. a Posse da 
Nova Diretoria para o mandato 2013/2015, em sua sede a Rua Barão de Miracema, nº 224 - 
sala 205 - Centro - Campos. 
Na oportunidade vários representantes de Entidades ligadas a profissão estiveram presentes, 
dentre os quais a Representante da Federação dos Contabilistas nos Estados do Rio de 
Janeiro, Espírito Santo e Bahia, Sra. SANDRA REGINA RODRIGUES TAVARES MACIEL, 
também profissional da cidade e pertencente a Nova Diretoria desse Sindicato.  
Tomou posse como Presidente do Sindicato dos Contabilistas de Campos, o Sr. JOSE 
ORNIS ROSA. 
 
Presidente - José Ornis Rosa 
Vice-Presidente - Maria Aparecida Imbeloni Henriques 
1º Secretário - Sueli de Araujo Coutinho 
2º Secretário - Maria Sonia Gomes de Mello Rosa 
1º Tesoureiro - Maria de Fatima Sant'ana dos Santos 
2º Tesoureiro - Edinalda Gomes da Costa Ricardo 
1º Diretor Social - Ederlinda Machado da Silva Rangel 
1º Diretor Social - Maria Sonia Dangelo Aguiar 
1º Diretor de Patrimônio - Sandra Regina Rodrigues Tavares Maciel 
2º Diretor de Patrimônio -  Valdinéa das Dores Bastos Correa 
SUPLENTES DE DIRETORIA 
Alcimar Alves Custódio 
Celso Barbosa de Lima 
Nilo Jose de Souza Freitas 
Ronaldo Lima Freire 
CONSELHO FISCAL 
Adauto Nunes da Silva 
Alcimar da Silva Viana 
Aloisio Ramos Pessanha 
SUPLENTES CONSELHO FISCAL 
Amilcar Zaccaro Noronha 
Carlos Roberto Mata de Souza 
Sergio Luiz Durço Maciel 
DELEGADOS REPRESENTANTES 
Jose Ornis Rosa Maciel 
Maria Aparecida Imbeloni Henriques 
DELEGADOS SUPLENTES 
Sandra Regina Rodrigues Tavares 
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Sueli de Araujo Coutinho 

 

 

NOVA DIRETORIA BIÊNIO 2013/2014 

EM   VITÓRIA DA CONQUISTA – BA 

Tomará posse no dia 12 de julho de 2013  a Nova Diretoria do SINTEC - Sindicato dos 
Contadores e Técnicos em Contabilidade de Vitória da Conquista – BA ,  no espaço 
Palazzo – em  Vitória da Conquista- BA. 

Fonte: Informação recebida via e-mail em 09/07/2013  

 

FEDERAÇÃO PARTICIPA DA POSSE FESTIVA DO SESCON 

 

Realizou-se no dia 05 de julho p.p  , às 19 horas , no Clube de Aeronáutica do Rio de 
Janeiro, a Posse da Nova Diretoria do SESCON/RJ , tendo comparecido várias autoridades 
e representantes da Categoria Contábil. 
A Federação dos Contabilistas nos Estados do Rio de janeiro, Espírito Santo e Bahia, foi 
representada pelo seu 3º Vice- Presidente JOSÉ RUBENS DO AMARAL. 
A Entidade tem agora a sua frente o Contador Lúcio da Cunha Fernandes, para a Gestão 
de 2013/2016 .    
A  posse Administrativa ocorreu em 02 de julho de 2013. 
 

LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA: PORTA DE ENTRADA PARA A PARTICIPAÇÃO DOS 
CIDADÃOS 
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A Câmara é conhecida como a casa de todos os brasileiros. Para isso, conta com vários 
canais de comunicação com o cidadão que podem, inclusive opinar sobre projetos em 
tramitação e sugerir novas leis. Um desses canais de comunicação é a Comissão de 
Legislação Participativa. 
Criada em 2001, é nessa comissão que a sociedade, por meio de qualquer entidade civil 
organizada, ONGs, sindicatos, associações ou órgãos de classe, apresenta à Câmara suas 
sugestões legislativas, que vão desde propostas de leis complementares e ordinárias, até 
emendas ao Plano Plurianual e à Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
O presidente da Comissão, deputado Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, destacou 
que muitos projetos em tramitação atualmente na Câmara tiveram sua origem nas 
sugestões apresentadas pela sociedade civil organizada. Lincoln Portela afirmou que a 
Comissão é a porta de entrada para a participação dos cidadãos. 
"Agora com essa questão das ruas eu pude atender na comissão 28 manifestantes, que 
não são líderes de direito, nós fizemos uma pauta com eles ali dentro da comissão e desta 
forma levamos para o presidente Henrique Eduardo Alves as reivindicações." 
A Câmara dispõe ainda de um serviço de atendimento telefônico gratuito, o 0800 619 619. 
O cidadão pode também se manifestar pelo twitter @camara.leg.br. No site na Câmara na 
internet, no www.camara.leg.br, você pode entrar em contato com as comissões, com os 
deputados ou com os órgãos de comunicação da Casa. 
e-Democracia 
Outro canal de comunicação da Câmara dos Deputados é o portal e-Democracia. Nesse 
site, o cidadão pode participar de debates relacionados a projetos de lei já existentes, 
acompanhar audiências públicas e seminários realizados na Câmara e participar de bate-
papo on-line simultaneamente à realização dos eventos. 
Fonte: Agência Câmara 

 

DADOS DAS AUDIÊNCIAS  PUBLICAS INTERATIVAS DE 2013 

Algumas comissões realizaram Audiências Públicas Interativas neste ano de 2013. Até o 
dia 28 de maio, as Comissões Temporárias, juntas, apresentaram maior quantidade de 
audiências realizadas, seguida da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. Entretanto, o evento que teve mais participantes foi o promovido pela 
Comissão de Legislação Participativa em conjunto Comissão de Cultura e Comissão de 
Educação. 

Dentro das comissões temporárias, aconteceram mais audiências Públicas sobre a 
Tragédia em Santa Maria (9 no total), seguidas de 8 audiências sobre a Reformulação do 
Ensino Médio. 

Quanto à participação, o 10º Seminário LGBT no Congresso Nacional, que foi realizado 
pela Comissão de Legislação Participativa em conjunto com a Comissão de Cultura e a 
Comissão de Educação no dia 14/05, se destacou com 125 participantes. 
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A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que realizou várias 
audiências interativas, conseguiu mais participação na discussão acerca do Novo Código 
Florestal, realizado no dia 21 de maio, e contou com um total de 17 participantes. 

Os gráficos mostram os dados:  

 

 

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - CAPADR 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática - CCTCI 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania - CCJC 
Comissão de Cultura - CCULT 
Comissão de Defesa do Consumidor - CDC 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio - CDEIC 
Comissão de Desenvolvimento Urbano - CDU 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias - CDHM 
Comissão de Educação - CE 
Comissão de Finanças e Tributação - CFT 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - CFFC 
Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia - CINDRA 
Comissão de Legislação Participativa - CLP 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CMADS 
Comissão de Minas e Energia - CME 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional - CREDN  
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Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado - CSPCCO 
Comissão de Seguridade Social e Família - CSSF 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público - CTASP 
Comissão de Turismo e Desporto - CTD 
Comissão de Viação e Transportes - CVT 

  

56ª CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO 

 

Hotel Atlântico Búzios Convention & Resort Búzios 
Endereço: Estrada da Usina, nº 294, Praia da Armação 

Armação dos Búzios – RJ Tel.: (22) 2620-8850. 
 
O Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro e a Fundação 
Brasileira de Contabilidade, com o apoio da Federação dos Contabilistas nos Estados do 
Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, realizarão nos dias 19 a 21 de setembro de 2013, 
na cidade de Armação de Búzios, Rio de Janeiro (“região dos lagos”). Segue abaixo a 
programação e outras informações: www.crc.org.br 
 
O evento contará com traslado do Centro do Rio de Janeiro até o hotel do evento (Hotel 
Atlântico Búzios) nas seguintes datas e somente os inscritos e que optarem pelo 
traslado ao se inscrever terão esse benefício. 
IDA: 19 de setembro, às 06h30 e às 12h30 
RETORNO: 21 de setembro, às 17h00 


