Gestão 2014/2017
"Nestes mais de 25 anos atuando na área contábil tive a
oportunidade de vivenciar exemplos gratificantes da
importância da dedicação aos interesses das empresas de
serviços contábeis. Funções atribuídas ao Sescon Serra Gaúcha,
que há quase 40 anos exerce sua liderança estando envolvido
em todos os movimentos representativos da categoria, se
colocando à frente de diversas lutas que resultaram em uma
história marcada por importantes conquistas e principalmente
contribuindo para o desenvolvimento das empresas de serviços
contábeis.
Integrante desde 2004 da diretoria da entidade e na Gestão
2010/2013 como vice-presidente, sinto-me honrado em continuar participando agora como
presidente deste influente e representativo Sindicato da região da Serra Gaúcha. Contando
com meus colegas de gestão para o período de quatro anos, 2014/2017, além de
representarmos o Sindicato em diversas frentes continuaremos, principalmente, defendendo
os interesses de nossa categoria empresarial perante a sociedade e órgãos públicos.
Por considerar o desenvolvimento de um planejamento estratégico como uma ação de suma
importância para qualquer gestão, essa será uma das primeiras ações da nova diretoria, que
norteará nossos passos ao longo dos próximos quatro anos. Também daremos continuidade a
outros projetos, como o serviço de Certificação Digital, a realização do evento Mulher em
Foco, a organização de cursos, treinamentos e capacitações, a manutenção do Centro de
Estudos e do Café com Estudos, o lançamento de novas turmas do PQNC – Programa de
Qualidade Necessária Contábil, bem como a manutenção e a busca por novos convênios.
Pretendemos, ainda, continuar estreitando relações com as empresas contábeis de todas as
cidades que compõem nossa base territorial. Promover a Pesquisa de Satisfação e a Pesquisa
Salarial com nossos associados está em nossos planos, como também a criação de uma
comissão que revise permanentemente a planilha referencial dos honorários. Estas e outras
ações fazem parte do nosso plano de gestão para os próximos quatro anos. Obrigado pela
confiança de todos.
Ronaldo Tomazzoni
Presidente Gestão 2014/2017
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Presidente
Joacir Luis Reolon
Vice-Presidente
Valter Marin
Diretor Administrativo e Financeiro

Rudinei Antonio Viganó
Diretor de Relações Institucionais e Legais
Chalres da Rocha Paesi
Diretor de Integração Regional
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Diretor de Relações do Trabalho
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Diretor de Eventos e Negócios
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Suplementes da Diretoria
•
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•
•
•
•
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Pedro Clênio Pereira de Freitas
Quenia Carbonera Finn
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Conselho Fiscal
Gervázio Parizotto
Eduardo Tonús
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Delegados Representantes junto à Federação
Titulares
•
•

Ronaldo Tomazzoni
Tiago De Boni Dal Corno

Suplentes
•
•

Marco Antonio Dal Pai
Celestino Oscar Loro

Gestão 2010/2013
"A convite do colega de profissão e amigo Marco Antônio Dal
Pai, desde 2007 integro a diretoria do Sescon-Serra Gaúcha, num
primeiro momento como vice-presidente e em 2010 assumindo
o cargo de presidente do Sindicato. Como meu pai, o contador
Nestor Dal Corno, presidiu esta entidade de 1989 a 1992, eu
sabia da importância de participar de uma gestão da entidade e
assim defender os interesses da classe.
Durante esses quatro anos de trabalho, muitos foram os
desafios e conquistas, o que planejamos tenho certeza que
alcançamos, e hoje sabemos que cumprimos a nossa missão de
liderar e defender os interesses da categoria. Primeiramente
quero resgatar a data de 10 de novembro de 2009, quando tive a felicidade de ser eleito o
presidente mais jovem do nosso Sindicato, na época com 33 anos.
Ao longo deste período tive a oportunidade de trabalhar em prol da nossa classe com uma
diretoria ativa e de extrema competência, além de contar com uma equipe de profissionais
maravilhosas, lideradas pela diretora executiva Thaís Trevisol. Por isso tenham certeza, caros
associados, todas as conquistas que vou relembrar ao longo deste texto e deste relatório são
mérito dessas pessoas que não mediram esforços para cumprir a missão do Sescon
diariamente.
Uma das principais ações realizadas ao longo desses quatro anos foi o novo posicionamento
político do Sindicato, que possui hoje representantes nas nossas principais entidades do setor,
com cargos importantes na FENACON, CRC/RS e CIC Caxias.
E tenho certeza que a nossa maior realização foi a organização da 15° CONESCAP. A maior
convenção já realizada pelo sistema Fenacon e passou, nesta edição, por uma grande
revitalização. Uma importante herança deixada pelo nosso Sescon a todo sistema da
Federação.
Além de dar continuidade às ações já realizadas pelo Sindicato, tivemos a implementação de
novos projetos e a reformulação de outros, fortalecendo ainda mais a nossa atuação nos
municípios de abrangência do Sescon, em ações de responsabilidade social e em defesa dos
interesses da classe."
Tiago De Boni Dal Corno
Presidente Gestão 2010/2013
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Suplementes da Diretoria
•
•
•
•
•

Quenia Carbonera Finn
Shirlei Teresinha Omizzolo
Nadir Tonús
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•
•
•
•
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•

Valter Marin
Juliano Galvan Debiasi
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Delegados Representantes junto à Federação
Titulares
•
•

Tiago De Boni Dal Corno
Marco Antônio Dal Pai

Suplentes
•
•

Celestino Oscar Loro
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Gestão 2007/2009
"Desde 2003, a convite do empresário contábil e presidente da
Gestão 2004/2006 do SESCON Serra Gaúcha, Celestino Oscar
Loro, participo da diretoria deste Sindicato. Em 2006, quando fui
eleito presidente da entidade, para junto com meus colegas de
profissão e integrantes da diretoria para o triênio 2007/2009 dar
continuidade ao trabalho incansável de meus antecessores, me
senti honrado em representar os empresários contábeis da Serra
Gaúcha. Além disso, ocupar este cargo significou dar
continuidade ao trabalho que o meu pai, Mário Antônio Dal Pai,
primeiro presidente do SESCON, e seus colegas, realizaram com
muita luta e determinação.
Ao longo desses três anos, muitas ações foram desenvolvidas em prol dos associados e da
classe contábil. Além da continuidade às ações já realizadas em outras gestões, como
seminários, palestras gratuitas, jogos de integração e a festa da classe contábil, buscamos
melhorar e ampliar o número de serviços, convênios e cursos. Ainda dentro da proposta de
atender as necessidades dos associados, lançamos em 2009 o Auditório do SESCON Serra
Gaúcha. Localizado no Centro de Caxias do Sul, o espaço abriga os principais cursos
promovidos pelo Sindicato em parceria com a Treinofisc e o Sincontec Caxias.
Outra ação de destaque foi a implementação do PQNC - Programa Qualidade Necessária
Contábil, que tem como objetivo orientar e fortalecer o empreendedor a respeito dos
princípios básicos para a excelência da qualidade na prestação dos serviços contábeis.
Também, com o intuito de habilitar pessoas para atuarem no setor de escrita fiscal,
promovemos a primeira turma do Projeto Capacitar, que em 2010 terá novas edições. Além
disso, neste ano consolidamos um projeto que há anos vinha sendo desenvolvido pela
entidade. Através do Serviço Solucionar, estamos colocando em prática um serviço de
cadastramento de currículos, recrutamento e seleção às empresas associadas.
Por fim, gostaria de agraceder à diretoria, colaboradores, associados, presidentes de gestões
anteriores, equipe da Bendita Informação Assessoria de Imprensa, da J & M Consultoria, o
advogado Dr. Berto Rech Neto e a todos aqueles que de alguma forma estiveram envolvidos
com os trabalhos desenvolvidos pelo Sindicato. Meu muito obrigado também ao apoio das
demais entidades de classe, em especial à Fenacon, ao Sincontec e ao CRC/RS. Obrigado aos
Patrocinadores de Gestão : FiscoSoft, Ferrari Organizações e Avaliações Patrimoniais, Master
Informática, Sierra Viagens e Turismo que constribuíram para o engrandecimento do SESCON.
Meu agradecimento especial para outras três empresas, que desde a gestão passada são
nossos patrocinadores: Emercor Emergências Médicas, Sicredi Caxias e a Prosoft.
Parabéns a todos os integrantes da diretoria para a Gestão 2010/2012, em especial ao
presidente Tiago De Boni Dal Corno. Desejo um ótimo trabalho e reitero o meu
comprometimento em continuar atuando junto a esse Sindicato, lutando pelos interesses dos
empresários contábeis."
Marco Antônio Dal Pai
Presidente Gestão 2007/2009
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Presidente
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Vice-Presidente
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Suplentes de Diretoria
•
•
•
•
•

Nilvo Bertolla
Nadmir Pedro Cobalchini
Pedro José Viezzer
Gilberto Perera
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Conselho Fiscal
•
•
•
•
•
•
•

Nadir Tonus
Valter Grazziotin
Raimundo Nora Neto
Suplentes do Conselho Fiscal
Shirlei T. Omizzolo
Luciano M. Bossardi
Domingos Rech Sobrinho

Gestão 2004/2006
"Como todos os presidentes que me antecederam, eu também me senti extremamente
honrado em assumir a diretoria do SESCON Serra Gaúcha. Mas ao mesmo tempo em que fiquei
realizado com o desafio, fui tomado por uma dúvida: será que conseguiremos desenvolver um
trabalho que atenda as necessidades dos associados? Para a minha felicidade, logo na primeira
reunião de diretoria, a dúvida deu espaço à certeza de que àquela equipe faria uma brilhante
atuação. E foi graças ao trabalho entusiasta de cada integrante desta gestão, que conseguimos
alcançar a maioria dos objetivos traçados quando elaboramos o planejamento estratégico do
SESCON Serra Gaúcha. Como principais ações, destaco o investimento na comunicação da
entidade e o fortalecimento dos serviços e benefícios aos associados. Não poderia deixar de
citar a concretização da negociação política, iniciada em 1992, para a ampliação da base
territorial do Sindicato local junto ao SESCON/RS. Meu muito obrigado aos integrantes da
diretoria, colaboradores e associados. Também quero agradecer a Emercor, Prosoft, Topdow e
Sicredi, patrocinadores desta gestão. Da mesma forma parabenizo e desejo uma ótima gestão
ao presidente para o período 2007/2009, Marco Antônio Dal Pai."
Celestino Oscar Loro
Presidente Gestão 2004/2006
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Vice-Presidente
Marco Antônio Dal Pai
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Suplentes de Diretoria
•

Nadia Emer Grasseli

•
•
•
•
•
•

Nadmir Pedro Cobalchini
João Carlos Lautert
Conselho Fiscal
Valter Grazziotin
Agostinho Cagliari
Ronaldo Tomazzoni

Suplentes do Conselho Fiscal
•
•

Nadir Tonus
Luciano Mansueto Bossardi

Coordenador Técnico da Câmara Setorial de Perícias e Auditoria
•

Arcenildo Valderes da Silva Nunes

Gestão 2001/2003
"Busquei, durante os três anos em que estive à frente do SESCON Serra Gaúcha, desenvolver
ações para modernizar o Sindicato, atendendo às necessidades dos associados de uma forma
ágil e eficaz. Em cumprimento a esse objetivo, criamos o site, informatizamos a entidade e o
cadastramento dos e-mails. Também consolidamos junto ao SESCON/RS, a extensão da base
territorial que foi concretizada junto ao Mistério do Trabalho na gestão seguinte. Primando
pela atualização e qualificação profissional, iniciamos a realização de cursos e aprofundamos
os relacionamentos junto à UCS - Universidade de Caxias do Sul e o Diretório de Estudantes de
Ciências Contábeis. Realizamos o maior Seminário de Assuntos Contábeis do interior, junto
com o CRC/RS e o Sincontec. Conseguimos a nomeação de um Vogal Titular e um Suplente na
JUCERGS - Junta Comercial do Rio Grande do Sul e ainda representação junto ao SENAC/RS. Ao
completar mais uma data tão especial, afirmo que cada presidente e membro da diretoria do
SESCON Serra Gaúcha, executou, executam e executarão com a maior capacidade as suas
tarefas, para chegar ao objetivo máximo da plena representatividade da categoria."
Moacir Carbonera
Presidente Gestão 2001/2003
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Presidente
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Secretário
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Suplentes da Diretoria
•
•
•

Nadir Tonus
João Carlos Lautert
Magda Regina Wormann

Conselho Fiscal
•
•
•

Nadmir Pedro Colbachini
Gilberto Bristot
Domingos Rech Sobrinho

Suplentes Conselho Fiscal
•
•

Celestino Fernando Veturazzi
Sergio Jesuíno Rodrigues

Delegados Representantes
•
•

Moacir Carbonera
Flávio Jair Zanchin

Suplentes de Delegados
•
•

Renato Francisco Toigo
Moacir Corso

Gestão 1998/2000
"Considero importante minha participação como presidente do SESCON, pois pude dar um
pouco de mim à classe que muito admiro em cuja área me realizei profissionalmente. Entendo
que um dos pontos marcantes da minha gestão foi a inauguração da sede própria do Sindicato,
na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, juntamente com a
comemoração dos 15 anos de fundação da Associação e a realização do VII SERESC - Seminário
Regional de Empresas de Serviços Contábeis da cidade. Durante os anos em que estive à frente
do SESCON, efetuamos o pagamento de parte significativa das novas instalações. Entendo que
os 30 anos de fundação do SESCON demonstram a força que o segmento tem dentro da área
empresarial na qual atuamos. Quero da mesma forma agradecer a colaboração de toda a
minha diretoria, bem como dos associados, que proporcionaram uma excelente Gestão. Para
quem ainda não integra a entidade, posso afirmar que ao se associarem, poderão usufruir das
conquistas que o Sindicato obteve ao longo destas três décadas. Outro destaque e diferencial
da nossa entidade é a grande união da classe e a constante troca de informações."
Flávio Jair Zanchin
Presidente Gestão 1998/2000

Diretoria
Presidente
Flávio Jair Zanchin
Secretário
Gilberto Perera
Tesoureiro
Moacir Carbonera
Diretores de Eventos
Raimundo Nora Neto
Pedro José Viezzer
Diretor Relações de Trabalho
Ernani De Napoli Velho
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Agostinho Cagliari

Suplentes da Diretoria
•
•
•

Arnaldo Ivan Velho Castilhos
Rudinei Antonio Viganó
Nilton José Goulart Martins

Conselho Fiscal
•
•
•

Luciano Mansueto Bossardi
Nadir Tonus
Nadmir Pedro Colbachini

Suplentes Conselho Fiscal
•
•
•

Domingos Rech Sobrinho
Moacir Casara
Gilberto Bristot

Delegados Representantes
•
•

Flávio Jair Zanchin
Renato Francisco Toigo

Suplentes de Delegados
•
•

Moacir Corso
Waldevino Antonio Novello

Gestão 1995/1997
"Quando assumimos a presidência do então Sinescon, hoje SESCON Serra Gaúcha, firmamos
um pacto de competência e trabalho, para honrar a confiança que nos foi depositada pelos
empresários do setor de serviços de Caxias do Sul. Graças ao empenho de todos, alteramos o
estatuto da entidade mudando a sigla de Sinescon para SESCON Caxias do Sul. Conseguimos a
Carta Sindical definitiva e com isso a filiação junto à Fenacon. Além disso, conquistamos a
certificação junto ao sistema Sicomércio e também adquirimos e mobiliamos nossa sede
própria. Foi um período importante por que vimos a entidade realizar sonhos alimentados
durante anos, por todos os integrantes. Nossas realizações profissionais se integraram às
realizações da entidade e assim evoluímos juntos e felizes. Hoje, a semente plantada há trinta
anos transformou-se num caule forte com lindos ramos e folhas largas, e a sua sombra há
espaço para o empresário que queira prestar serviços com qualidade e multiplicar seus lucros."
Renato Francisco Toigo
Presidente Gestão 1995/1997
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Suplentes da Diretoria
•
•
•

Celso Campagnolo
Thomas Brugger
Francisco Cenci

Gestão 1992-1995
"É sempre importante destacar que o atual SESCON Serra
Gaúcha era uma entidade representativa de apenas um
município: Caxias do Sul - RS. Os demais SESCON congregavam
representação estadual, a grande maioria, ou, de regiões
metropolitanas. O grande desafio e a grande conquista foi ser
reconhecido e respeitado, tanto a nível local, quanto estadual e
nacional. As negociações com o SESCON/RS, para a
independência do SESCON de Caxias do Sul, foram longas e
duras, mas graças à maturidade de líderes da entidade estadual
os resultados foram positivos. Acredito até que o
reconhecimento oficial da entidade deu-se nas gestões
seguintes àquela por mim presidida. O fortalecimento da estrutura organizacional e financeira,
a busca de associados e a atuação política foram ações constantes na gestão. A organização da
5ª CONESC foi de extraordinário sucesso e marcou a mudança do modelo destes eventos, de
técnicos para o foco voltado à gestão estratégica da atividade, envolvendo a gestão de pessoas
e dos negócios de forma global."
Moacir Corso
Presidente Gestão 1992/1995

Diretoria
Presidente
Moacir Corso
Vice-presidente
Renato Francisco Toigo
Secretário
Mário Antônio Dal Pai
Tesoureiro
Anselmo Francisco Berwanger
Diretor Social
Pedro José Viezzer

Suplentes da Diretoria
•
•
•

Waldevino Antonio Novello
Moacir Carbonera
Cláudio Antonio Missiaggia

Conselho Fiscal
•
•
•

Pedro Clênio Pereira de Freitas
José Carlos Cenci
Arnaldo Ivan Velho Castilhos

Suplentes Conselho Fiscal
•
•
•

Raimundo Nora Neto
Ernani de Napoli Velho
Comercindo Caetano Fiorese

Delegados Representantes
•
•
•
•
•

Moacir Corso
Nestor Dal Corno
Suplentes de Delegados
Mário Antônio Dal Pai
Renato Francisco Toigo

Gestão 1992-1995
"Cheguei ao atual SESCON Serra Gaúcha como primeiro presidente após a transformação de
Associação para Sindicado. Confesso que foi muito trabalhosa a implantação da entidade. Já
que haviam muitos interesses contrários a sua fundação, tanto a nível nacional e estadual,
como dos próprios colegas empresários que não compartilhavam da criação. Três ações
marcaram a minha passagem na presidência do Sindicato. A primeira foi a realização da 2ª
Convenção Nacional das Empresas de Serviços Contábeis, um marco para os profissionais da
área, pois começamos a debater também sobre a gestão dos empreendimentos. A segunda foi
à criação de seminários na nossa região, com o intuito de vender aos escritórios a idéia de que
somos empresas de contabilidade. A terceira grande ação foi a inclusão do atual SESCON na
Federação Nacional das Empresas de Serviços, comandada na época pelo colega Annibal de
Freitas, mesmo sem o Sindicato ser legalizado. Essa última conquista proporcionou o
reconhecimento público nacional da Entidade. Na comemoração dos 30 anos de nossa
Organização, sinto o grande orgulho de ter colaborado para a concretização deste ideal.
Conclamo a todos os empresários de serviços contábeis que continuem a colaborar com nossa
Entidade. Somente com o espírito de união e de colaboração é que seremos mais uma
categoria forte e respeitada por toda a sociedade."
Nestor Dal Corno
Presidente Gestão 1989/1992
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Presidente
Nestor Dal Corno
Vice-presidente
Moacir Corso
Secretário
Mário Antônio Dal Pai
Tesoureiro
Renato Francisco Toigo
Diretor Social
José Carlos Cenci

Suplentes da Diretoria
•
•
•

Américo Berlotto Filho
Zulmir Baptista Ferrari
Clarindo Tedesco

Conselho Fiscal
•
•
•

Cláudio Antônio Missiaggia
Celeste Carlos Mandelli
Luiz Carlos Sartori

Suplentes Conselho Fiscal
•
•
•

Comercindo Caetano Fiorese
Moacir Carbonera
Valter Grazziotin

Delegados Representantes
•
•

Nestor Dal Corno
Mário Antônio Dal Pai

Suplentes de Delegados
•
•

Renato Francisco Toigo
Raimundo Nora Neto

Gestão 1983/1989
"Nos idos anos de 1976 foi o princípio do SESCON Serra Gaúcha,
quando a diretoria do Sindicato dos Contabilistas na reunião de
11 de outubro sugeriu e aprovou a criação do Departamento dos
Escritórios de Contabilidade. Com muito orgulho, fui nomeando
o coordenador do DEC, como chamávamos. Imaginemos então
as dificuldades que estavam pela frente ao iniciar uma entidade
de classe, já que norteava a iniciativa, à representação perante
as autoridades administrativas e judiciais, os interesses gerais
dos escritórios de contabilidade.
Uma das primeiras medidas foi a implementação da planilha
referencial de honorários de serviços contábeis e a convenção
coletiva de trabalho com o Sindicato dos Empregados do Comércio, normalizando os salários
dos funcionários dos escritórios de contabilidade. Um evento que ressaltou a existência do
Departamento dos Escritórios de Contabilidade, em 1979, foi a realização da 2ª Convenção
Estadual dos Escritórios de Contabilidade do Rio Grande do Sul. As realizações do
Departamento não pararam por aí. Foi quando em 11 de agosto de 1983, criava-se a
Associação Profissional das Empresas de Serviços Contábeis. A data, memorável para todos os
que fazem parte desta história, marca a eleição da primeira gestão da Associação, que
honrosamente ingressei no cargo de presidente.
Hoje o SESCON Serra Gaúcha comemora 30 anos de existência, fruto do trabalho dos diretores
que entrelaçaram a sua história à força empreendedora, vencendo inúmeros desafios que
tornaram a entidade referência nacional. Vencemos uma caminhada passo a passo na busca da
sedimentação da nossa profissão, com a finalidade de mostrar à sociedade a importância que
temos para o desenvolvimento do país. O advento da globalização trouxe um novo patamar
para as organizações. O crescimento exponencial e o aumento das exigências fiscais e dos
consumidores fazem da palavra adaptação um conceito central de todas as empresas. Assim,
uma visão deve ser ampliada para a adoção de alternativas viáveis, através da cooperação,
para que tenham sua sobrevivência e sustentabilidade.
Não poderíamos deixar de externar também o devido reconhecimento dos ex-presidentes e
suas diretorias pela colaboração incansável, bem como do corpo diretivo que conosco tem
dado sua dedicação, superando as adversidades que costumamos vencer. Assinalamos
também a eleição do meu filho Marco Antônio Dal Pai à presidência do SESCON Serra Gaúcha
para o período de 2007/2009. O reconhecimento pela sua trajetória incontestável de sucesso e
pelo seu talento. Desejamos uma profícua gestão cheia de realizações."
Mário Antônio Dal Pai
Presidente Gestão 1976/1989

Diretoria
Presidente
Mário Antônio Dal Pai
Vice-presidente
Itacyr Ferrari

1º secretário
Manoel Roque Valim da Fonseca
2º secretário
Pedro José Viezzer
Tesoureiro
Luiz Carlos Sartori
2º tesoureiro
Cláudio Antônio Missiaggia
•
•
•
•

Conselho Fiscal
Agostinho Cagliari
Eugênio Chiappin
José Carlos Cenci

Suplentes Conselho Fiscal
•
•
•

João Alberto de Conto
Flávio Jair Zanchin
Ari Antônio Franceschi

