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RES: [CRCSC - Conselho Regional de Contabilidade de

Santa Catarina] Fale conosco (Atendimento)

De: Cláudio Petronilho (diretoria@crcsc.org.br)

Enviada: terça-feira, 3 de dezembro de 2013 10:23:47

Para: cassio-santanav@hotmail.com

Bom Dia

 

 

Senhor Cássio Santana Vieira,

 

 

Em atendimento a sua solicitação informo os dados solicitados.

 

 

QUANTITATIVO CIDADE  DE SOMBRIO

 

Organização Contábeis.: 16

 

 

Atenciosamente,

 

 

Contador Cláudio da S. Petronilho

CRCSC 024.538/O

Diretor Executivo do CRCSC

 

javascript:void(0);


06/12/13 Mensagem de Impressão do Outlook

https://snt149.mail.live.com/mail/PrintMessages.aspx?cpids=be36ac36-5c15-11e3-a8e0-00237de4a7bc,m&isSafe=true&FolderID=00000000-0000-0000-00… 2/3

---------------------------------------------------------------------

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SC

Av Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900

Centro - Florianópolis - SC - CEP: 88015-710

http://w w w .crcsc.org.br - claudio@crcsc.org.br

FONE: (48)3027-7041 – (48) 9914-0098

 

 

 

De: atendimento@crcsc.org.br [mailto:atendimento@crcsc.org.br] 

Enviada em: sexta-feira, 29 de novembro de 2013 11:04

Para: biblioteca@crcsc.org.br

Assunto: ENC: [CRCSC - Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina] Fale conosco

(Atendimento)

 

 

 

 

Setor: Atendimento

Nome: Cássio Santana Vieira

E-mail: cassio-santanav@hotmail.com

Mensagem:

http://www.crcsc.org.br/
mailto:claudio@crcsc.org.br
mailto:atendimento@crcsc.org.br
mailto:atendimento@crcsc.org.br
mailto:biblioteca@crcsc.org.br
mailto:cassio-santanav@hotmail.com
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Olá boa tarde, sou acadêmico da 9ª fase, do curso de ciências contábeis da Universidade

do Extremo Sul Catarinense (UNESC), estou desenvolvendo o meu TCC que tem como

objetivo base o marketing do escritório contábil do município de Sombrio-SC, diante deste

objetivo venho solicitar que se caso seja possível, que me informassem uma lista

contendo a quantia de escritórios contábeis registrados neste município, quantos

existem?. Tal lista servirá de documento comprobatório da quantia de empresas existes, e

será anexado ao trabalho.

Muito obrigado!!!

Atenciosamente,

Cássio Santana Vieira
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