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Editorial

Ana Lúcia Corsino Picão
Presidente AESCON RP

P

rezados leitores,
“Quem caminha sozinho pode até
chegar mais rápido, mas aquele que
vai acompanhado, com certeza vai mais
longe”. A frase de Clarice Lispector me
faz refletir sobre o ano de 2020. Foram
dias de desafios e incertezas. A pandemia trouxe instabilidades que afetaram
os segmentos sociais, econômicos e político, mas nos mostrou nossas capacidades, nosso poder de resiliência, de nos
reinventarmos e nos tornou mais unidos
e fortes. As mudanças chegam através do
desconforto, dos momentos difíceis e por
meio das grandes parcerias da Casa do
Contabilista, vejo o quanto somos grandes. Tenho apenas que agradecer a todos
que estiveram ao nosso lado e fizeram
dessa caminhada, um aprendizado.
Nos adaptamos e demos continuidade,

dentro das atuais possibilidades, às nossas atividades, e ao dia a dia de trabalho.
Realizamos, em parceria com a SEFAZ e
Assescofran, uma grande live, que tratou
sobre adequações para MEIs e optantes
pelo Simples Nacional. O evento foi um
grande sucesso e nos abre portas para novos encontros virtuais, trazendo temas relevantes para nossa comunidade.

muito carinho e cumprindo todas as medidas de higiene recomendadas, cada um
dos alunos dos cursos de Contabilidade
Básica, Fiscal Básico e Avançado e Departamento Pessoal. Nossas turmas serão
reduzidas, por isso, entre em contato e
saiba os detalhes para fazer parte desse
time, aumentar o seu conhecimento e alavancar a sua carreira!

Nesse período, pudemos valorizar e
planejar novos projetos a serem colocados em prática, bem como os que já estão sendo iniciados. Podemos destacar o
nosso movimento na concretização de um
Clube de Benefícios, voltado aos nossos
associados. Pensamos em grandes empresas para nos acompanhar nessa jornada e
proporcionar aos escritórios associados,
descontos e facilidades no pagamento de
produtos e serviços. As parcerias já estão
sendo feitas e divulgadas através do nosso
site: www.casadocontabilista.org.br, em
Clube de Benefícios.

Apesar dos desafios desse ano, em
nome do meu carinho e respeito pela nossa classe, digo que nada supera a minha
honra e alegria de cumprir a função de
presidente da AESCON. As dificuldades
são passageiras e encerramos esse ciclo
com a sensação de dever cumprido, para
iniciar o ano de 2021, com um projeto
muito maior! Cheio de sonhos, de novos
planos e com a certeza de que somos capazes de realizar tudo aquilo que sonhamos. Um fim de ano abençoado a cada
família, muita saúde e esperança. Que
possamos caminhar juntos em mais um
ano de muito sucesso!

No mês de novembro realizamos o tradicional Jantar de Confraternização da
diretoria da Casa do Contabilista. Claro,
em um novo formato, cumprindo todas as
recomendações dos órgãos de saúde durante a pandemia, mas um momento para
brindar as parcerias e encerramento de
mais um ciclo. Realizaremos também, no
dia 15 de dezembro, a definição do Contabilista do Ano. Um encontro onde será escolhido um dos profissionais previamente
indicados, que representará a classe contábil durante o próximo ano.
Os nossos cursos estão com matrículas
abertas e terão início no mês de janeiro.
Estamos preparados para atender com
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Capa

T

radicionalmente realizado pela Casa
do Contabilista e reunindo diretores e
parceiros, o jantar de final de ano aconteceu no dia 27 de novembro e marcou o fim
de mais um ciclo com a união e parceria dos

Jantar marca encerramento
das atividades do ano de 2020

participantes. Atendendo a todas as recomendações dos órgãos de saúde, o evento contou
com um número reduzido de pessoas, além
de cumprir as exigências sanitárias durante a
pandemia.

Foram prestadas homenagens às empresas
que apoiaram o evento: Macseg Certificação Digital e Inovseg Corretora de Seguros
e Saúde, dentre outras que estiveram ao lado
das entidades no último ano, além do verea-
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Capa

dor Rodrigo Simões, que sempre trabalhou
com empenho e eficiência, demonstrando uma
grande parceria com o segmento contábil.
Para a presidente da AESCON RP, Ana
Lúcia Corsino Picão, o evento é marcado
pelas superações de um ano de desafios, mas
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também de uma nova jornada de esperança e
determinação para novos caminhos. “Saímos
mais fortes e confiantes desse ano. Com mais
experiência e esperança, já traçamos novos
projetos e acredito que será um novo momento
para todos, um ano para colocarmos em prática nosso conhecimento e confiança de que
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podemos fazer um ano ainda melhor”, afirma.
“O jantar desse ano foi especial e traz muito
sobre a gratidão que temos com nossos parceiros e diretores que estiveram presentes nesse
ano. Juntos podemos ir mais longe e tenho
certeza que 2021 será ainda mais especial”,
destaca Ana Lúcia.

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo | Presidente Gildo Freire de Araújo - Gestão 2016-2017
Delegacia Regional do CRC SP em Ribeirão Preto | Walter Assis Cunha - e-mail: walter@novainforme.com | Rua Santos Dumont, 516

Plenária virtual do CRCSP tem aprovação de indicados para o Prêmio
de Tese e Dissertações e para receber as Medalhas do Mérito Contábil

O

correu em 27 de novembro de 2020, a
sessão plenária ordinária do CRCSP.
A reunião regimental dos conselheiros
foi realizada de forma virtual e contou com a
análise de processos e dos resultados e metas
alcançados pelo Conselho no mês de novembro. Também foram aprovados na plenária os
nomes indicados pela Comissão de Desenvolvimento Científico para concorrer aos prêmios
de tese de doutorado e dissertações de mestrado e para receber as Medalhas do Mérito Contábil este ano.
O presidente do CRCSP, José Donizete
Valentina, coordenou a plenária e iniciou os
trabalhos destacando a importância da união
para enfrentar os desafios. “Ainda mais neste
período de pandemia, temos nos dedicado ainda mais para tornar a profissão contábil cada
vez melhor”, afirmou Donizete aos presentes.
Foram aprovadas as atas desenvolvidas
pelas Câmaras de Fiscalização I, II e III, de
Recursos, Controle Interno, Desenvolvimento
Profissional e de Registro. Os vice-presidentes
do CRCSP João Carlos Castilho Garcia (Fiscalização, Ética e Disciplina), Marcelo Rober-

F

to Monello (Desenvolvimento Profissional) e
Mariano Amadio (Registro) e os coordenadores das Câmaras apresentaram os resultados de
cada área do CRCSP no mês de novembro e as
metas para o mês de dezembro.
Também foram apresentados na plenária o
andamento do processo de escolha de delegados representantes do CRCSP e o calendário
de reuniões regimentais para 2021, entre outros temas.
“A fórmula secreta para atingir resultados
são as pessoas. Todos vocês, conselheiros e
funcionários do CRCSP, sempre superam as
expectativas com o excelente trabalho que estão desenvolvendo”, parabenizou o presidente
Donizete ao final da plenária.
Prêmio de tese e dissertações e medalhas
do Mérito Contábil
Por aprovação do plenário, os vencedores do
Prêmio de Tese e Dissertações em 2020 serão:
Raquel Wille Sarquis, na categoria doutorado,
com a tese “Diferenças nas Práticas Contábeis
na Era IFRS: Implicações para as Comparabi-

lidades das Informações Financeiras em Ambientes Diferentes”, orientada pelo professor
Ariovaldo dos Santos, e Takeru Horikoshi, na
categoria mestrado, com a dissertação “Disclosure das Penalidades Ético-Disciplinares da
Profissão Contábil no Brasil”, trabalho orientado pelo professor Tiago Nascimento Borges
Slavov.
Para a premiação das Medalhas do Mérito
Contábil, foram aprovados os nomes do presidente do Sescon-SP e da Aescon-SP, Reynaldo
Pereira Lima Júnior, e do presidente da gestão
2017-2019 do Sindcont-SP, Antônio Eugênio
Cecchinato, para receber a Medalha Joaquim
Monteiro de Carvalho; de Mauro Manoel Nóbrega, para a Medalha Pedro Pedreschi; do
conselheiro do CFC Joaquim Carlos Monteiro
de Carvalho, a quem será concedida a Medalha Ernane Calbucci, e do membro da Academia Paulista de Contabilidade e presidente do
CRCSP na gestão 1998-1999, Irineu De Mula,
que será agraciado com a Medalha José Rojo
Alonso, instituída este ano para reconhecer
personalidades com notórias contribuições à
profissão contábil.

CRCSP inaugura nova exposição de arte
com live no Facebook e mensagens de esperança

oi inaugurada, em 26 de novembro de
2020, a exposição “Natal de Esperanças” na galeria de arte virtual do CRCSP.
A mostra reúne obras de 20 artistas plásticos
com temas natalinos. A estreia foi realizada
em uma livena página do Conselho no Facebook, com apresentações do coral Heliópolis
e do coral Encantantes, com músicas e poesias
que trazem para este final de ano uma mensagem de união e confiança em dias melhores.
O vice-presidente de Registro do CRCSP,
Mariano Amadio, o coordenador da Comissão
CRCSP Cultural, João Edison Deméo, e o integrante da Comissão Paulo Takao Takamura
fizeram a abertura da livee apresentaram os artistas. O presidente do CRCSP, José Donizete
Valentina, também participou da livee encerrou a apresentação.
“A humanidade, no mundo todo, precisa de
muita esperança, para termos força de seguirmos em frente. Parabéns a todos os artistas que
compõem estas obras lindas e aos corais Heliópolis e Encantantes, que nos brindaram com
esta belíssima apresentação para alimentar

nossa alma”, declarou o presidente Donizete,
que também fez um agradecimento especial ao
vice-presidente de Registro, Mariano Amadio,
à Comissão CRCSP Cultural e ao IPH pela dedicação em promover a cultura.
Encantantes
O Encantantes foi formado em 2014 e realizou neste período apresentações em centros
culturais, peças de teatro musical e corais da
cidade de São Paulo. O grupo é formado pelas
sopranos Cibelle Lacerda e Roseli Fernandes,
pelos baixos Gabriel Zangrossi e Marcelo Bonési, pelas contraltos Karol Moraes e Neide
Angelo e pelos tenores Bruno Borges e Ricardo Garcia, com regência do maestro Eduardo
Bolletti.
“A inspiração para criação do grupo foi o
amor pela música e a amizade entre os membros. Nós buscamos utilizar a nossa voz como
instrumento para despertar emoções e tocar a
alma e o coração do público. Nosso objetivo é
cantar, encantar e emocionar”, explica a cantora Neide Angelo.

Coral Heliópolis
O coral Heliópolis é formado por alunos do
Instituto Baccarelli, Organização Social sem
Fins Lucrativos (OSC), que utiliza a educação e a música como agente de transformação
social. Com 24 anos de atuação, o projeto social atende anualmente mais de mil crianças
da comunidade de Heliópolis, em dezenas de
turmas de musicalização infantil, corais e orquestras.
Exposição virtual
As exposições de arte são realizadas pela
Comissão CRCSP Cultural, em parceria com
o Instituto de Recuperação do Patrimônio Histórico no Estado de São Paulo (IPH).
A exposição “Natal de Esperanças” pode ser
conferida gratuitamente na galeria virtual do
Conselho, no portal do CRCSP. Os visitantes
também são convidados a registrar sua presença no livro de visitas, disponível do lado
direito da página.
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Notícias do Setor
Casa do Contabilista está representada na
Comissão do Processo de Transição de Governo
da Prefeitura de Ribeirão Preto
Ele também explicou que todos devem
considerar os projetos em andamento
que estão apresentando resultado, como
a construção das novas 15 escolas, contratação de professores, segurança nas
unidades escolares com a implantação de
duas mil câmeras, a construção do AME
Mais /Idoso, a implantação dos 55 quilômetros de corredores de ônibus e as novas
propostas, como a UPA Municipal do Ribeirão Verde.

A

presidente da AESCON RP (entidade ligada a Casa do Contabilista), Ana Lúcia Corsino Picão,
foi convidada e integra a Comissão do
Processo de Transição de Governo da
Prefeitura de Ribeirão Preto. De acordo
com o chefe do Executivo, a tarefa dos 14
membros que compõem a Comissão será
levantar o maior número de informações
possíveis para que o processo seja transparente ao ser apresentado à população.

Nogueira elencou à equipe de transição
os aspectos que devem ser considerados,
entre eles a zeladoria da cidade, para dar
à população de Ribeirão Preto o maior
espaço possível de encontro e cartões de
visita para o pós-pandemia.

Walter Assis é o novo delegado
representante do CRC na
região de Ribeirão Preto

A

pós aprovação do
Plenário do
CRC, Walter Assis
é o novo delegado representante
do órgão junto às
autoridades e à sociedade na região
de Ribeirão Preto,
a partir do dia 02
de janeiro de 2021.
O mandato será de
quatro anos. A escolha de delegados
representantes obedece aos critérios estabelecidos na Resolução CFC n.º
1.557/2018: e na Resolução CRCSP n.º 1.271/2020.
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“Outra prioridade importantíssima é
a questão social. Aproveitaremos o momento menos endividado da cidade para
investir, promover mais regularizações
fundiárias e trabalhar nas questões que
propiciem moradia digna às pessoas, assim como a melhoria do transporte público com a implantação de ônibus elétricos,
ar-condicionado e wi-fi”, ressaltou. “Seremos uma administração global e acolhedora. Mais humana, voltada ao combate a qualquer tipo de discriminação e com
olhos voltados aos direitos humanos”,
finalizou.
Foto: Coordenadoria de Comunicação
Social Prefeitura de Ribeirão Preto.

SAIBA MAIS SOBRE AS ATRIBUIÇÕES

DO DELEGADO DO CRC:
I - representar institucionalmente o CRC na respectiva base territorial, quando designado pela Presidência;
II - atender aos profissionais vinculados à sua jurisdição, orientando-os a encaminhar as suas solicitações de serviços ou outras demandas ao Regional;
III - efetuar contatos pessoais, periodicamente, com autoridades
municipais, estaduais ou federais, dirigentes de entidades da classe,
imprensa e instituições de ensino superior, da base territorial da sua
área de atuação, quando designado pela Presidência;
IV - zelar pelo prestígio e pelo bom nome do CRC, de seus registrados e da profissão;
V - manter colaboração e cordial relacionamento com autoridades
locais;
VI - promover e divulgar, de maneira ampla, os atos do CRC, especialmente os de caráter normativo;
VII - encaminhar ao CRC as consultas que forem formuladas, verbalmente ou por escrito, envolvendo matéria que exceda as suas atribuições;
VIII - participar do processo de educação profissional continuada,
representando o CRC em eventos, mesas redondas, palestras e demais atividades-afins;
IX - executar outras funções de representação institucional que lhe
forem atribuídas pelo CRC.

Notícias da Casa

E

Novo Sistema de Emissão de Notas Fiscais
de Serviços receberá melhorias

m reunião realizada no dia 02 de
dezembro, na Secretaria Municipal da Fazenda, com a presença
da presidente da AESCON RP (entidade
que integra a Casa do Contabilista), Ana
Lúcia Corsino Picão, o diretor de Tributos
Mobiliários da Fazenda, Hamilton Yamamula, o vereador, Rodrigo Simões e o secretário da Fazenda, Manoel Gonçalves,
foram tratadas questões relativas as alterações realizadas no programa de emissão
da Nota Fiscal, no município. A presidente da AESCON apresentou alguns problemas e dificuldades encontradas pelos contribuintes no novo processo de emissão.

Todas as reivindicações foram elencadas e a equipe da Secretaria Municipal
se comprometeu a solucionar as questões
prontamente, com objetivo de facilitar e
tornar cada vez mais acessível e dinâmico
o processo para todas as pessoas que emitirem as notas. “Trata-se de um processo

novo em nossa cidade e alguns contadores e contribuintes nos relataram algumas
dificuldades na emissão. Nosso objetivo
é colaborar para que esse processo seja
facilitado e os contribuintes são fundamentais nessa construção, já que são os
verdadeiros protagonistas e vivenciam

Live trouxe
esclarecimentos para
MEIs e optantes pelo
Simples Nacional

A

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz), em parceria com a
Casa do Contabilista e Assescofran, realizou
no dia 17 de novembro, a Live Empreenda Legal,
com orientações fiscais para microempreendedores e
optantes do Simples Nacional. O evento aconteceu
no momento propício para que os contribuintes se
atentem às regras tributárias e realizem suas vendas
de forma segura, já que nesse ano foram registrados
altos números de abertura de novas empresas. O
evento está gravado e disponível no canal do YouTube da Casa do Contabilista.

diariamente as dificuldades e melhorias
do novo sistema”, destacou a presidente, que reconheceu a rapidez e presteza
da equipe municipal em buscar soluções
para os apontamentos.

Contabilista do Ano 2020

A

Assembleia
para escolha
do Contabilista do Ano aconteceu nessa terça-feira,
dia 15, na sede da
Casa do Contabilista. William Peterson de Andrade
foi eleito o Contabilista do ano 2020,
com o maior número de votos, onde participaram
associados das entidades AESCON e SICORP.
A iniciativa visa a valorização dos profissionais,
que prestam relevantes serviços para a economia
e desenvolvimento da cidade. As indicações foram feitas pelos presidentes e diretores das entidades, que integram a Casa do Contabilista, em
reunião realizada no dia 10 de março de 2020.
A Casa do Contabilista parabeniza, William Peterson, pela conquista do título!
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Notícias da Casa
Casa do Contabilista integra Grupo de
Trabalho com a Prefeitura

O

prefeito Duarte Nogueira instituiu
o Grupo de Trabalho de Integração entre Prefeitura Municipal,
Secretarias Municipais da Fazenda e do
Planejamento, Vigilância Sanitária, Coderp e entidades de classe. A iniciativa se
deu por intermédio do vereador, Rodrigo
Simões e pela presidente da AESCON RP,
Ana Lúcia Corsino Picão e diretores da
Casa do Contabilista.
O objetivo da iniciativa é aprimorar as
atividades fisco-contribuinte no município e terá como coordenador, um representante da Secretaria da Fazenda, indicado na portaria de nomeação. O Grupo de
Trabalho será composto por representantes do Poder Público, das Secretarias da
Fazenda, de Planejamento e Gestão Pública, da Divisão de Vigilância Sanitária
da Secretaria da Saúde e da Companhia
de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto – CODERP.

O

Convenção Regional do CRCSP

s profissionais da contabilidade
do Estado de São Paulo e de todo
o Brasil participaram, o mês de
novembro, da Convenção Regional de
Contabilidade de Marília, Bauru, Franca,
Ribeirão Preto e São Carlos. Realizada
pelo CRCSP, em conjunto com as Entidades Contábeis do Estado de São Paulo,
a atividade foi transmitida ao vivo no canal do Conselho no YouTube e tem como

lema “O Contador à Frente dos Sistemas
de Produção e Controle dos Negócios”.
Um dos temas foi “Operações Dropshipping, identificação e mitigação de riscos
na cadeia de valor”, o painel foi ministrado pelo advogado Alexandre Almeida e pelo conselheiro do CRCSP, Bruno
Alexandre Cruz. A moderação foi de Luis
Augusto Yamada, Diretor do SESCON-

-SP Regional em Ribeirão Preto e Moisés
de Souza Andrade, Presidente do Sindicato dos Contabilistas de Ribeirão Preto.
Os palestrantes falaram sobre o moderno modelo de estoque de grandes empresas varejistas eletrônicas - o dropshipping, mas também usado por marketplace
e pessoas físicas. Para não haver descompasso com o varejista, o dropshipper precisa ter um armazenamento que atenda
rapidamente os pedidos do varejista. Para
quem está se iniciando no mercado de
produtos online usar o dropshipping faz
com que a operação possa ser administrado de qualquer lugar e a grande variedade
de produtos para se escolher, aumentando
a venda e o lucro.
Em contrapartida, fundamental para
o desenvolvimento do negócio é atentar
para a responsabilidade jurídica do varejista eletrônico. O dropshipping pode afetar a construção da marca. Feedback pode
ser destrutivo, mas é necessário. Conhecer o fluxo e as consequências jurídicas da
operação precisam ser muito bem conhecidos para mitigar os riscos do negócio.
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Artigo Meio Ambiente
Entenda o que é o MTR online e o SINIR

O

Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) é uma ferramenta utilizada
para o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, do Ministério do
Meio Ambiente (MMA).
É um documento que acompanha o transporte do resíduo desde o local da sua geração até a
destinação final. Nele encontramos a descrição
da carga a ser transportada, bem como os dados
do gerador, do transportador e do receptor.

remessa de resíduo enviado para destinação.
O transportador deverá manter durante todo
o transporte uma via do MTR, já o destinador
final deverá fazer o aceite da carga de resíduos
no sistema, proceder a baixa dos respectivos
MTRs, emitir o Certificado de Destinação Final (CDF) e assegurar ao gerador a destinação
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos recebidos.

Por meio da Portaria nº 280/2020, a partir
de janeiro de 2021, o MTR deverá ser emitido online pelo portal do Sistema Nacional de
Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR).

Ainda, a portaria instituiu o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos, que deverá ser
preenchido a partir de 2021, até o dia 31 de
março de cada ano, e reportar informações
complementares às já declaradas no MTR referentes ao ano anterior.

A Portaria estabelece que os geradores, transportadores, armazenadores temporários e destinadores de resíduos transportados deverão se
cadastrar no MTR. Sendo o gerador, responsável
exclusivo por emitir o MTR no SINIR, para cada

As empresas devem ficar atentas para não
as descumprirem, pois desse modo evitarão
multas e em alguns casos até a paralisação da
sua atividade.
Para mais informações sobre o tema ou de-

Aniversariantes
Dezembro 2020
01 MEIRELUCE FERREIRA
RODRIGUES
01 FABIANO ROBERTO DA
SILVEIRA
02 ANGELO GUERRA NETTO
03 LUCIMARA DE CARVALHO
04 ADRIANA PAULA
BONFANTE TAVARES
05 ROGÉRIO CESAR PEREIRA
09 JOAO PAULO TARLA
JUNIOR
09 FABIANA CRISTINA DE
SOUZA NOVAES
10 JAMES SANTIAGO
PARENTE
10 ROBERTO MATOSHIMA
11 ROBSON CESAR SALATA
12 ADRIANA APARECIDA
PRADA PIZETA BUDOIA
13 JOÃO BATISTA RIBEIRO
NETO
14 MARJORY SAMPAIO DE
AFONSECA
15 ANTONIO SERGIO
SALVADOR
17 AGNALDO CABRAL
MIRANDA
25 JOSE FONTE BOA PEREIRA
27 HEBER CARLOS DE
CARVALHO
28 WILLIAM PETERSON DE
ANDRADE
30 CELSO ASSUZENE
MISURACA
31 JOSE HELIO GRANVILE

mais questões de Direito e Técnico Ambiental,
consulte a equipe especializada da BVERDE
Ambiental. A BVERDE Ambiental é uma empresa de consultoria e engenharia ambiental
especializada em soluções ambientais. Conta
com a seriedade e experiência de profissionais
capacitados em gerenciamento de resíduos
que auxilia no cumprimento da PNRS, minimiza a possibilidade de passivos ambientais e
prejuízos para a empresa, permite o controle
completo de documentação e licenças, atendendo as necessidades e expectativas de seus
clientes com excelência.
Autoras:
Mariana de Paula Bonadio Woolf de Oliveira
Diretora do Depto Jurídico e Comercial
mariana@bverdeambiental.com.br
Daniele Cardoso Spinelli
Diretora do Depto Técnico e Engenharia
daniele@bverdeambiental.com.br

Aniversariantes - Janeiro 2021
01 SOFIA MARIA GUERREIRO
SANCHES
01 VANESSA CRISTINA DE
SOUZA
01 VANESSA MARIE MESQUITA
01 ELIZABETH CRISTINA DE
SANTIS FOLDEL
01 ANTONIO HOMERO BERALDO
01 WALTER DE SANTIS JUNIOR
01 CARLOS ALBERTO ALVES
MACHADO
01 ANTONIO HOMERO BERALDO
01 BRUNA DE SOUZA SILVA
01 BRUNA SUZIE MESQUITA
01 GUILHERME DE SOUZA SILVA
01 IGOR HENRIQUE GUERREIRO
MIRANDA
01 ISABELLE DE SOUZA NOVAES
01 JOAO MARCOS DA SILVA
ALVES
01 KAUAN VIANA PITA
01 LIVIA DE SOUZA SILVA
01 MOISES HENRIQUE DA SILVA
ALVES
02 MONISE FAZOLIN
PETRUCELLI
04 MARIA THEREZA BERGAMO
CAMARA
05 ALESSANDRO TAVARES
JANUARIO
07 LEONILDO TROMBELA
JUNIOR
08 PAULO HENRIQUE SOARES
09 SHEILA DE SOUZA TAKEUCHI
11 ARTHUR CÉSAR DA SILVA

11 LUZARDO APARECIDO
CARLUCCI
12 ANTONIO SEBASTIAO
PARENTE
12 CESAR AUGUSTO CAMPEZ
NETO
12 MARTA MARIA PEREIRA
LAGAMBA
12 CESAR AUGUSTO CAMPEZ
NETO
14 JOAO BRAZ SIMIONATTO
16 MOISES DE SOUZA
ANDRADE
17 LUIZA APARECIDA SANTOS
18 WALTER ASSIS DA CUNHA
19 ALESSANDRO MARCOS
ANTONIO
19 CLAUDIO MARCELO
GAMBARO
21 ANDRE MAURICIO SOUZA
OLIVEIRA
21 ADEMIR BARBOSA DOS
SANTOS
24 MARCOS ANDRE PETRONI
DE SENZI
25 CLARA DIVINA ANDRADE
COLUCCI
27 LARISSA B CHIODA
29 ALEX SIMPLICIO
MAGALHÃES

Enfoque Contábil - Outubro de 2020

11

12

Enfoque Contábil - Outubro de 2020

