Summit Contábil de Guarulhos: abertura
Pontualmente às 9h da manhã de 12 de dezembro de 2019, foi dada a largada para o
Summit Contábil, no Hotel Pullman de Guarulhos. Realizado pelo Instituto Paulista de
Contabilidade (IPC) e organizado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado
de São Paulo e pelas Entidades Contábeis de São Paulo, este evento é o primeiro das
dez edições de Summit que serão realizados, nove deles em 2019.
Direcionado a profissionais, empresários e estudantes de contabilidade, os temas
apresentados nos Summit ajudarão na composição da grade de programação da 26ª
Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Estado de São Paulo
(CONVECON), que acontecerá entre 4 e 6 de novembro de 2019, em São Paulo.
A presidente do CRCSP e presidente da Comissão Organizadora da 26ª CONVECON,
Marcia Ruiz Alcazar, abriu o Summit de Guarulhos. Marcia disse “queremos inovar ao
oferecer ao profissional da contabilidade eventos modernos e em consonância com o
que o mercado demanda. Criamos um dia de muita informação, alta performance e
inspiração com conteúdo de altíssimo impacto”.
“Somos mais de 150 mil profissionais da contabilidade e mais de 20 mil empresas de
serviços contábeis no Estado de São Paulo” – afirmou Marcia. “Discutir propósito,
boas práticas e o legado de nossa profissão certamente nos eixará mais confiantes
como profissionais e como cidadãos e por isso estamos aqui hoje com vocês
compartilhando deste grande encontro, uma experiência que certamente influenciará
na CONVECON”.
Estavam presentes o presidente do Instituto Paulista de Contabilidade, Sergio Prado
de Mello: o presidente da Aescon-SP e Sescon-SP, Márcio Massao Shimomoto; o
vice-presidente da Sindcont-SP, Geraldo Lima, que representou o presidente Antonio
Eugenio Cecchinato; a diretora regional do Sescon-SP, Silvana Cesario de Araujo, e o
presidente da Associação das Empresas Contábeis de Guarulhos, Umberto Baccelli.
Em seguida à fala da presidente Marcia, começou o primeiro painel do evento.

