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POSSE E ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS DO 
CRCSP 

 

6 DE JANEIRO DE 2020 

 

TEATRO PROFESSOR HILÁRIO FRANCO  

 

 CRCSP 

 

Boa tarde a todos e a todas, 

 

Antes de iniciar o meu pronunciamento, gostaria de 
cumprimentar e agradecer pela presença nessa 
Sessão de Posse e Eleição dos Conselheiros do 
CRCSP: ao Conselho Federal de Contabilidade 
através do seu Conselheiro e amigo Idésio Coelho, 
aos presidentes das gestões anteriores do CRCSP 
através do meu amigo Luis Antonio Balaminut, aos 
presidentes das Entidades Congraçadas através do 
Presidente da Academia Paulista de Contabilidade, 
o amigo Domingos Orestes Chiomento, aos 
Delegados do CRCSP através da Delegada da 
Cidade de Campinas e amiga Lilian Guizzi, aos 
funcionários do conselho através do seu Diretor 
executivo e amigo Claudio Rafael Bifi, também a 
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todos aos demais amigos e à minha querida esposa 
SUZELI que sempre está ao meu lado. Em nome 
dela cumprimento todas as mulheres aqui presentes 
e já aproveito para parabenizá-las pela conquista de 
terem aumentado a participação de 20% da gestão 
anterior para 29% nesta gestão e também aproveitar 
para deixar consignado nosso compromisso de 
apoiar os projetos da mulher profissional da 
contabilidade. 

 

Estimados vice-presidentes JOSÉ APARECIDO 
MAION, JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA, 
MARCELO ROBERTO MONELLO e MARIANO 
AMADIO,  

 

Caros colegas conselheiros desta gestão e das 
gestões anteriores aqui presentes, 

 

Senhoras e senhores, 

 

Agradeço a confiança depositada por referendarem 
meu nome para presidir o Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de São Paulo e também 
por referendarem os nomes dos meus vice-
presidentes que irão compor o Conselho Diretor.  
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Encerramos mais um processo eleitoral, que 
mobilizou todas as Entidades Congraçadas da 
Contabilidade do Estado de São Paulo e, mais uma 
vez, mostramos que somos um grupo unido em 
torno de objetivos maiores, que são a proteção para 
a sociedade, o desenvolvimento e a valorização da 
profissão contábil.   

 

Reafirmamos aqui o nosso compromisso com os 
profissionais contábeis, com a Contabilidade, com a 
sociedade e com este congraçamento que 
engrandece o Estado de São Paulo e nos permite 
realizar muito mais pela profissão. 

 

A classe contábil vive hoje uma dura realidade, em 
um ambiente governamental altamente burocrático e 
arrecadatório, o que exige um alto investimento em 
tecnologia, mão de obra qualificada e atualização 
constante do conhecimento e, além disto, como se 
tudo isso não bastasse, temos ainda no Brasil uma 
economia fraca e um ambiente de negócios 
altamente predatório, no qual a ética e a lealdade 
são bastante questionáveis.  
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Para vencermos esses desafios, teremos que buscar 
soluções inteligentes e transformadoras, o que só 
será possível com a união de ideias e a 
materialização das mesmas em ação. Por este 
motivo, o lema desta gestão será “Unindo Ideias e 
Vencendo Desafios”. Porque precisaremos de um 
Conselho atuante, para que de fato possamos 
atender aos anseios dos profissionais da 
contabilidade e o que é mais importante, mostrar o 
nosso verdadeiro valor e o quanto é significativa a 
nossa profissão para a sociedade. Pois, onde existir 
um “patrimônio”, existirá um profissional da 
contabilidade competente para aplicar a ciência 
contábil. Esse é um fato que já existe há séculos e 
nada demonstra que deixará de existir no futuro.  

 

Por esta razão, iremos intensificar as ações do 
CRCSP em todas as frentes:  

- Na fiscalização, com o combate ao leigo, aos 
escritórios sem registro, à incapacidade técnica na 
aplicação da ciência contábil e, consequentemente, 
aplicando na medida certa as devidas punições 
legais; 

- No desenvolvimento profissional, com programas 
de Educação Profissional Continuada com 
conteúdos de qualidade, acessíveis a todos 
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profissionais da contabilidade do nosso Estado e dos 
demais estados brasileiros;  

- No registro com ações focadas nos jovens 
estudantes e nos recém-formados, buscando a 
valorização da profissão e conscientização quanto à 
necessidade de atuarem de forma legal e ética ao 
ingressarem na profissão; 

- Na área administrativa, com a contínua construção 
de uma estrutura organizacional do CRCSP mais 
eficiente e moderna, que sempre valorize seus 
funcionários e possibilite um alto nível de qualidade 
em sua governança.  

- Nas entidades, com fortalecimento do 
congraçamento contábil em todo o Estado de São 
Paulo. 

- Na área social e cultural, dando continuidade aos 
trabalhos desenvolvidos nas gestões anteriores 
quanto às comissões da área social e da área 
cultural. 

Faremos tudo isto, sempre alinhados com as 
diretrizes do Conselho Federal de Contabilidade e 
em harmonia com os demais CRCs do nosso país, 
mas tendo também em mente a continuidade dos 
trabalhos desenvolvidos pelas gestões anteriores, 
pois sem elas, nada do que estamos fazendo hoje 
seria possível. Isto também nos traz a 
responsabilidade de deixar um bom legado, que 
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contribua para as gestões seguintes. Ressaltando 
também a importância de que todos os profissionais 
da contabilidade, como todas as pessoas com que 
nos relacionaremos, sempre sejam tratados em 
condição de respeito e igualdade, independente de 
gênero, raça, credo ou condição social. 

 

Encerro minhas primeiras palavras como presidente 
do CRCSP dando as boas-vindas aos conselheiros 
eleitos e aos conselheiros da gestão anterior que 
irão continuar conosco. O conhecimento e apoio de 
todos vocês serão fundamentais na jornada que se 
inicia e contem sempre com a nosso apoio em todos 
os momentos. Lembrem-se que Deus nem sempre 
escolhe aqueles que já estão preparados, mas 
sempre prepara os seus escolhidos para a 
missão que será incumbida a eles, por isso 
nunca se sintam sozinhos.  

 

Conto com o apoio de todos e com as bênçãos 
divinas para que, através de mais essa gestão, o 
CRCSP continue uma entidade forte, moderna e 
atuante, possibilitando que a nossa profissão seja 
alçada a patamares cada vez maiores. Que todos 
nós tenhamos uma gestão produtiva, feliz e de muito 
sucesso. 
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Novamente, agradeço a presença de todos e 
aproveito para convidá-los para um brinde que 
realizaremos na entrada do teatro. 

Obrigado, tenham todos um ótimo final de tarde, um 
bom retorno a seus lares e declaro encerrada esta 
sessão. 

 

 

 

 


