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

É DIA 25 DE ABRIL
UMA HOMENAGEM A TODA

CLASSE CONTÁBIL
O SINDICATO DOS CONTADORES DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL tem estribado a sua história na luta pela
valorização da categoria profissional dos contadores. Entretanto,
neste dia, 25 de abril, em que celebramos o Dia do Profissional da
Contabilidade, imputamo-nos o dever de saudar a todos os
integrantes da classe contábil: contadores e técnicos em
contabilidade. E o fazemos com imensa alegria, convencidos de que
com esta singela homenagem, estamos ajudando a construir um
futuro que honre a história de tantos colegas que dedicaram grande
parte de suas vidas ao exercício profissional que cada vez mais
recebe o reconhecimento de sua importância e imprescindibilidade.
Com a evolução da tecnologia, preponderantemente da informática,
e em decorrência da própria legislação, observamos uma ampliação
significativa na gama de atribuições de contadores e técnicos em
contabilidade, o que, indubitavelmente, faz com que a profissão
contábil seja, cada vez mais, revestida de múnus público, fator de
inevitável valorização perante a sociedade. Parabéns a todos que
integramos a classe contábil brasileira.
Contador TITO CELSO VIERO
Presidente

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DO SINDICONTA-RS
O Presidente do Sindicato dos Contadores do Estado do Rio
Grande do Sul – SINDICONTA-RS, CNPJ 92.396.167/0001-31,
conforme art. 24 item I, convoca todos os associados em dia com
as mensalidades sociais a comparecerem na sede da entidade, à
Rua Hoffmann, 724, Porto Alegre, RS, no dia 08 de maio de 2013
às 19h e às 19h30min, em segunda e última, para tratar sobre a
seguinte ordem do dia:
I) Deliberar e aprovar a prestação de contas do exercício social
encerrado em 2012;
II) Eleição Conselho Fiscal.
Porto Alegre, 24 de abril de 2013
Contador Tito CelsoViero
Presidente
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