
  
 

 
 

PORTARIA CRCMT Nº 21 DE 03 DE ABRIL DE 2020. 
 

Cria a Comissão Estadual do Jovem 
Contabilista e da Integração Estudantil no 
âmbito do Conselho Regional de 
Contabilidade de Mato Grosso. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 
MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais;  

Considerando a instituição, pelo Conselho Federal de Contabilidade, da 
Comissão Nacional do Jovem Contabilista e da Integração Estudantil, com o 
objetivo de conscientizar os estudantes e bacharéis sobre a importância do 
registro para a profissão e a importância de seu aprimoramento profissional e, 
ainda, fazê-los conhecedores das potencialidades e oportunidades no mercado 
atual proporcionadas pela profissão; 

Considerando que, para a consecução dos objetivos desse trabalho, é 
necessário o envolvimento de todos os estados brasileiros; 

Considerando a importância de manter a integração do CRCMT com os 
estudantes de Ciências Contábeis, por serem os futuros profissionais da 
contabilidade, e com as instituições de ensino superior; 

Considerando a evolução constante das Ciências Contábeis e a 
necessidade de formação de uma cultura empreendedora entre os novos 
profissionais da contabilidade registrados no CRCMT; 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º Estabelecer a Comissão Estadual do Jovem Contabilista e da 
Integração Estudantil, com a seguinte composição:  

Coordenador: Contador Jonas da Costa Cruz - CRCMT-017128/O 

Vice coordenador: Contador Silvio da Costa Magalhães Filho – CRCMT 
MT-016252/O 

Membros os profissionais da contabilidade:  

Contadora Maila Karling Vieira – CRCMT-014255/O 

Contador Fabio Alexandre Rocha de Freitas – CRCMTMT-019526/O 

Contadora Ludmila Auxiliadora Alves Silvente – CRCMT-016025/O  

Contador João Victor Ramos Nohama – CRCMT-017380/O  

Membros estudantes da contabilidade:  

Acadêmico Luis Fernando Monteiro Souza – ICEC  

Acadêmico Cleidilene Pereira Nunes – UNIVAG 

Acadêmico João Marcos Costa Gonçalves – UNIC  



  
 

 
 

Acadêmico Murilo Alberto Canhoto Beltramin – UFMT 

Acadêmico Yasmin Mulinari Bertoldo – UFMT 

Art. 2º A Comissão Estadual do Jovem Contabilista e da Integração 
Estudantil tem como objetivos: 

 I – promover a integração entre o CRCMT, os graduandos em Ciências 
Contábeis e os jovens profissionais da contabilidade; 

II – motivar os futuros e os jovens profissionais da contabilidade a 
desenvolverem o empreendedorismo e o exercício da responsabilidade 
socioambiental, bem como a ingressarem no mercado de trabalho; 

III – desenvolver ações de conscientização e incentivo para uma maior 
participação dos graduandos em Ciências Contábeis e dos jovens profissionais 
da contabilidade na vida social e política do País e para o seu aprimoramento 
técnico-cultural, buscando destacar o papel e a importância da contabilidade e 
dos profissionais no contexto social. 

Art. 3º A Comissão Estadual do Jovem Contabilista e da Integração 
Estudantil reunir-se-á obedecendo à convocação da Presidência do CRCMT e 
atuará em conformidade com o Regulamento dos Grupos de Estudos Técnicos 
e das Comissões do CRCMT, aprovado por meio de portaria específica. 

Art. 4º Os integrantes do grupo, quando convocados para reuniões de 
trabalho, terão suas despesas custeadas pelo Conselho Regional de 
Contabilidade de Mato Grosso, conforme disposto na legislação específica 
deste Conselho. 

Art. 5º Esta portaria entra em vigor a partir desta data, sendo que sua 
vigência se encerra em 31 de dezembro de 2021. 

Art. 6º Dê-se ciência aos interessados e cumpra-se. 

 
 
 
 

Contador PAULO CESAR SANTOS RÜHLING 
Presidente do CRCMT 

  


