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O contador LUIZ FERNANDO NÓBREGA, nascido em 13 de julho de 1974 na cidade 
de Bauru é o presidente do CRC-SP (Conselho Regional de Contabilidade do Estado 
de São Paulo) para a gestão 2012-2013.  
Luiz Fernando é contador, bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado em 
Administração de Marketing e Recursos Humanos e pós-graduado em Controladoria 
e Finanças. E empresário contábil sua atuação em contabilidade.  
É também um dos grandes docentes do SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem) 
nas disciplinas de Ética Profissional, Perspectivas da Profissão Contábil e Marketing, 
desde meados do ano 2000. Além de ser palestrante e disciplinar ainda sobre 
matérias correlatas a contabilidade, ministrando cursos nacionais e internacionais 
em diversos países como México, Portugal, Bolívia, Uruguai, Malásia e França.  
Já atuou em diversas auditorias, perícias e consultorias contábil, financeira e 
tributária.  
Com 37 anos de idade, o mais jovem presidente do CRC-SP é pós-graduado em 
Administração de Marketing e Recursos Humanos, Controladoria e Finanças. 
Empresário contábil e professor universitário na cidade de Bauru, é conselheiro do 
CRC-SP desde 2000. Foi vice-presidente de Desenvolvimento Profissional na gestão 
2008-2009 e vice-presidente de Administração e Finanças na gestão 2010-2011.  
Ocupou também cargos em outras Entidades: como Diretor e membro da Comissão 
de Ética do Sindicato dos Contabilistas de Bauru, foi Coordenador do Centro de 
Estudos do Sindicato dos Contabilistas de Bauru, no biênio 2004-2006 e 
Conselheiro fiscal da Emdurb (Empresa de Desenvolvimento Urbano de Bauru) por 
três anos.  
Luiz Fernando é o atual presidente do Conselho Regional de Contabilidade do 
Estado de São Paulo. Foi eleito na sessão plenária realizada no dia 2 de janeiro de 
2012, quando foram empossados os conselheiros do CRC-SP (Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de São Paulo), eleitos entre 10 e 19 de novembro de 2011 
para o preenchimento de um terço das vagas do plenário, composto por 36 
conselheiros efetivos.  
Com uma visão moderna e empreendedora, Nóbrega pretende intensificar a 
divulgação e ter participação ativa nos assuntos contábeis, mostrando à sociedade 
a importância de profissionais contábeis bem preparados, especialmente neste 
momento em que o Brasil assume posição de destaque no cenário internacional, 
liderando a padronização das Normas de Contabilidade aos padrões internacionais.  
“Por meio do nosso trabalho e de nossa atuação profissional, contribuímos para o 
desenvolvimento da sociedade, com empresas saudáveis contábil e 
financeiramente, além de sermos parceiros dos órgãos públicos, atuando para uma 
eficaz arrecadação. Por isso, não basta ao profissional contábil apenas concluir o 
curso de técnico ou bacharelado, ele precisa atualizar e reciclar seus conhecimentos 
permanentemente, se preparando para exercer a profissão”.  
Presidente do CRC-SP  
Luiz Fernando Nóbrega.  
Diante do exposto, pelos importantes serviços prestados ao Estado e a Cidade de 
São Paulo, a frente do Conselho de Contabilidade, propomos a presente iniciativa 
em reconhecer e homenagear a este cidadão que muito nos honrará em receber e 
ser nosso conterrâneo com a outorga do Título de Cidadão Paulistano a ele 
conferida.  
 


