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Esta é a última edição antes das eleições municipais no mês de outubro e não poderia me furtar em abordar assunto de 
tamanha envergadura. A cada eleição, temos a oportunidade de fazer um balanço sobre o que os candidatos em quem 
votamos da vez passada e foram eleitos fizeram. Será que votaríamos neles novamente? Se vamos mudar, em quem 
votar? Sem querer usar nenhum slogan, mas já o fazendo, é preciso votar com consciência. Portanto, contabilista, analise 
seus candidatos com atenção, informe-se sobre suas propostas e investigue seu passado para ter certeza de que pode 
confiar em suas palavras. Pense no seu município, mas pense também na sua profissão, verifique se os candidatos que 
escolheu ou está escolhendo percebem a importância da contabilidade e pretendem atuar de forma a simplificar 

procedimentos burocráticos que afetam o nosso dia-a-dia profissional. Se você conhece algum candidato contabilista, 
procure conversar com ele para saber quais são suas metas. Se elas forem consistentes e viáveis, talvez seja importante 
votar em um colega de profissão, comprometido com a sua cidade, mas também com a sua profissão. Queremos mudanças, 
então precisamos saber em quem votar para exigir estas mudanças.  
 
Dependendo do ponto de vista, quatro anos pode ser muito ou pouco tempo. Para nós, contabilistas, afetados diretamente 
pelas decisões tanto do Legislativo quanto do Executivo, pode ser uma verdadeira eternidade quando percebemos que 
nossos representantes sequer têm noção das nossas dificuldades profissionais, não imaginam o quanto nós acabamos 
trabalhando para o Fisco por não termos políticos com algum conhecimento técnico ou mesmo representantes 
comprometidos com mudanças fundamentais e necessárias. 
 
Está mais do que na hora de darmos maior atenção a questões de suma importância que passam pela política. Não é 

corporativismo profissional, até porque ter contabilistas ou pessoas comprometidas em mudar o que precisa ser mudado 
trará benefícios para o país. Os problemas que afetam nosso dia-a-dia profissional se refletem sobremaneira nos destinos 
do país. Ter uma legislação simplificada e coerente, diminuir a burocracia são objetivos que se traduzirão em ganho para 
a sociedade de maneira geral. Mas para isso, precisamos que pessoas que tenham conhecimento das distorções, 
incoerências e absurdos da legislação brasileira nas três esferas estejam representando seus municípios, estados e União. 
Ou seja, quanto mais tivermos contabilistas comprometidos com sua profissão e com o desenvolvimento econômico e social 
do país em cargos eletivos, mais chances teremos de mudar o cenário torturante em que vivemos atualmente por conta 
de leis, decretos, instruções que surgem a cada dia para ampliar as dificuldades do nosso trabalho. 


