Summit Contábil em Campinas é realizado no Hotel Premium
O Summit Contábil em Campinas foi aberto, no dia 3 de maio de 2019, pela presidente
do CRCSP, Marcia Ruiz Alcazar. O evento teve lugar no Hotel Premium Campinas e a
abertura do evento foi realizada logo após a execução do Hino Nacional.
O Summit Contábil é realizado pelo Instituto Paulista de Contabilidade (IPC) e
organizado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
(CRCSP) e pelas Entidades Contábeis de São Paulo.
O encontro tem como objetivo reunir profissionais, empresários e estudantes
contabilidade para participarem de 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, no Expo Center Norte, em São Paulo.
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Na abertura da solenidade estavam presentes o presidente do Conselho Regional de
Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRCRJ), Waldir Jorge Ladeira dos
Santos, o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Marcos Bernardeli,
o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo André von
Zuben, representando o prefeito Jonas Donizette; os presidentes do CRCSP Sergio
Prado de Mello, gestão 2008-2009; Luiz Antônio Balaminut, gestão 2006-2007; Luiz
Fernando Nóbrega, gestão 2012-2013; a secretária municipal de Desenvolvimento
Econômico de Hortolândia Monique Freschet, representando o prefeito Angelo
Perugini; o presidente do Instituto Paulista de Contabilidade (IPC), Gildo Freire de
Araújo e a presidente da Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic),
Adriana Maria Garavello Faidiga Flosi.
Também presentes os vice-presidentes do CRCSP, José Donizete Valentina e José
Aparecido Maion (Fiscalização, Ética e Disciplina).
Ao abrir a solenidade, a presidente do CRCSP disse que “temas voltados à
Contabilidade, gestão, tecnologia, empreendedorismo precisam estar no radar da
classe contábil. Temos que nos preparar para o emprego de novas tecnologias, pois o
modelo convencional de organização e de processamento de informações será
substituído. Isso não quer dizer que o profissional da contabilidade será substituído,
muito pelo contrário.”
Ela também ressaltou que é preciso “aproveitar as inúmeras oportunidades para
prestarmos serviços únicos e personalizados para nossos clientes, trabalhando com
soluções inovadoras.”
E concluiu: “Precisamos cada vez mais mostrar que a Contabilidade é uma ciência que
exige estratégia e que não há razão para ter medo da Inteligência Artificial, pois toda
informação obtida terá que ser conferida, analisada e chancelada por um profissional
da contabilidade.”
Inovar é preciso
O presidente da Câmara, Marcos Berardinelli, parabenizou os organizadores do
Summit e disse que a classe contábil, “muito atuante, é sempre bem-vinda em
Campinas para esta troca de experiências”.

O secretário André von Zuben também cumprimentou os participantes do Summit e
enfatizou que os temas escolhidos, “especialmente tecnologia e inovação são muito
atuais.”

