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Mensagem da presidente

N

o ano de 1947, um grupo de contadores se
reuniu para iniciar o processo de criação
do Conselho Regional de Contabilidade.
Com os problemas inerentes a todo começo,
os avanços só foram possíveis com o trabalho
árduo, incansável e altruísta desses verdadeiros
empreendedores. Sete décadas se
passaram, centenas de profissionais
emprestaram seus conhecimentos
e doaram o melhor de si para a
consolidação do Conselho e o
reconhecimento social da nossa
classe.
Por ter a honra de estar presidindo
a nossa entidade, coube a mim
coordenar as comemorações dos 70
anos do CRCSE. E, em meio às diversas atividades
planejadas, decidimos contar um pouco da nossa
história. Esta publicação tem o objetivo de registrar
a memória da Contabilidade em Sergipe, através
das realizações mais significativas das gestões do
Conselho. A evolução da nossa profissão se dá na
medida em que o CRCSE vai ampliando sua ações
na valorização profissional.
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