Começa o Summit Contábil de Bauru
Realizado no Obeid Hotel Plaza, o Summit Contábil de Bauru foi aberto pela
presidente do CRCSP e presidente da Comissão Organizadora da 26ª CONVECON,
Marcia Ruiz Alcazar, no dia 8 de fevereiro de 2019. O evento está sendo 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.
O Summit Contábil é direcionado a profissionais, empresários e estudantes
contabilidade e é composto por seis paineis. Os temas apresentados ajudarão
composição da grade de programação da 26ª Convenção dos Profissionais
Contabilidade do Estado de São Paulo (CONVECON), que acontecerá entre 4 e 6
novembro de 2019, em São Paulo.
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Ao dar as boas-vindas às autoridades presentes e aos participantes, Marcia disse que
“um Brasil melhor precisa de mais contadores habilitados colaborando com um
ambiente de negócios muito mais harmonizado e menos burocrático. Uma sociedade
qualificada entende e respeita a Contabilidade e não a confunde com a burocracia
brasileira.”
A presidente também afirmou que “Contabilidade evidencia, revela, sinaliza,
demonstra, inspira, simplifica a vida e dá condições plenas para que todo e qualquer
patrimônio seja gerido com responsabilidade, zelo e transparência.” Marcia foi a portavoz dos profissionais que durante a semana não conseguiram enviar dados do eSocial
por problemas de transmissão: “Ninguém merece passar por isso”, disse Marcia. “O
CRCSP e as Entidades Contábeis vão lutar pela classe contábil.”
E concluiu: “Por isso, a importância deste Encontro que reúne profissionais,
empresários e estudantes em um dia de conhecimento, de compartilhamento e
inovação.”
Com a Sala São Paulo lotada de participantes, o Summit Contábil de Bauru contou
ainda com as presenças da vice-presidente de Ética, Fiscalização e Disciplina do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), representando o presidente Zulmir Ivânio
Breda; o vice-prefeito de Bauru, Antônio Carlos Gimenez; o delegado da Secretaria da
Fazenda Estadual de Bauru, Cleber Stefani; a secretária municipal de
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, Aline Prado Fogolin; o presidente do
Sindicato dos Contabilistas de Bauru e Região, Marcos Henrique Mazziero, e inúmeras
autoridades contábeis de Bauru e da Região.

