
GILBERTO NASSIF, brasileiro, nascido em Curitiba/PR em 22 de Novembro de

1931,  formado  em  técnico  em  contabilidade  pela  Escola  Técnica  anexa  à

Faculdade de Direito da UFPR. Em sua carreira profissional podemos citar uma

atuação significativa  na área  contábil  como membro  do Conselho  Regional  de

Contabilidade  do  Paraná-CRCPR,  no  período  de  01/12/1966  a  01/06/1985,

exercendo  as  funções  de  Inspetor  Fiscal,  Chefe  da  Divisão  de  Fiscalização,

Encarregado  da  Contabilidade  e  Diretor  Executivo.  Na  Federação  dos

Contabilistas do Paraná, exerceu o cargo de Diretor no período de 1985/1986. No

Sindicato  dos  Contabilistas  de  Curitiba  –  SICONTIBA teve  participação  ativa

exercendo  diversos  cargos  no  período  de  1970/1986,  ocupou  a  cadeira  de

Presidente  na  gestão  de  1987/1989  e  hoje  exercendo  a  função  de  Secretário

Geral. Durante sua carreira dentro deste sindicato, teve como principais atividades

a compra da sede própria e desmembramento da área, criando mais 16 sindicatos.

Na  Junta  Comercial  do  Paraná,  atuou  como  Vogal  da  JUCEPAR  como

representante do CRCPR no período de 1991 até 31/12/2002, ocupando também o

cargo de Vice-Presidente no biênio de 1997/1998. Dentro do Conselho Regional

de  Contabilidade – CRCPR,  foi  conselheiro  eleito  para  as  gestões  1990/1993,

1994/1997.  1998/2001  e  também  para  a  gestão  2002/2005.  Dentro  desse

Conselho desenvolveu atividades como Membro da Câmara de Registro, Membro

da Câmara de Contas, Presidente da Comissão de Obras para construção da sede

própria  na  cidade  de  Londrina/PR  e  Presidente  da  CODEL,  além  de  ter  sio

Membro  da  Câmara  de  Fiscalização  e  Membro  de  diversas  Comissões.  Em

13/12/1996  recebeu  Diploma  de  Honra  ao  Mérito  em  comemoração  ao

Quinquagésimo Aniversário do CRCPR.

GILBERTO NASSIF é membro fundador da Academia de Ciências Contábeis do 

Paraná, ocorrida em 29 de Julho de 1977.

Ocupou a CADEIRA número 15, tendo como PATRONO: JOSÉ FREHSE

Nesta Academia desempenhou as seguintes Funções:

- 2o Secretário – 1980/1982

- Membro do Conselho Fiscal – 1985/1987

- Suplente do Conselho Fiscal – 1987/1988

- 2o Tesoureiro – 1989/1991

- Suplente do Conselho Fiscal – 1993/1995

- 2o Secretário – 1995/1997

- Membro do Conselho Fiscal – 1997/1999

- 2o Secretário – 2000/2001

- Secretário – 2002/2003

Gilberto Nassif faleceu em data de 24 de dezembro de 2008 deixando um vasto 

legado de exemplo e de realizações para a classe contábil paranaense.


