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3º ENCONTRO COM CONTADORES 

Ribeirão Preto recebeu no dia 9 de setembro, o "Encontro com Contadores", promovido pela Central de Serviços (Cser), da 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), em parceria com o Sescon-SP (Sindicato das Empresas de 

Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo) e a 

CNI (Confederação Nacional das Indústrias). A mesa diretora foi composta por Marielza Milani, Diretora da CSer, Adriana 

Fonseca, Coordenadora da Cser, Marco Aurelio Vizioli, Gerente do Departamento Sindical (Desin), José Vanildo, vice 

presidente Financeiro do Sescon-SP e José Marcelo Corrêa, diretor Regional do Sescon de Ribeirão Preto. 

Vanildo ressalta que a nova escrituração fiscal exigirá um nível maior de detalhamento e o debate realizado durante o 

Encontro contribuiu para dirimir dúvidas e dificuldades dos profissionais que terão que orientar seus clientes de forma a 

provocar o menor impacto possível na empresa. "O ECF vai retratar as operações fiscais da empresa com um grau de de-

talhamento muito grande", explica. 

Além de promover o associativismo e sensibilizar os conta-

dores da região para a importância do correto enquadra-

mento sindical, o evento apresentou ainda palestra minis-

trada pelo consultor Vicente Sevilha sobre o ECF - Escritura-

ção Contábil Fiscal - IRPJ, que substitui a antiga DIPJ - Decla-

ração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica. 

Segundo Vanildo, é muito importante essa parceria entre a 

Fiesp, Sescon e CNI, pois permite levar informações com 

força e segurança para os profissionais, tanto do ponto de 

vista associativo, quanto especificamente na questão do 

ECF, que trará impactos reais para as empresas. 

O ponto forte do evento, comenta Vanildo foi a participação dos empresários contábeis durante as discussões. "Tivemos 

um público muito bom, com cerca de 120 pessoas. E o mais importante é que alguns que já tinham conhecimento do te-

ma contribuíram com informações. Então não foram apenas duas pessoas falando, mas todo o grupo interagindo". 

Para o diretor Regional do Sescon de Ribeirão Pre-

to, José Marcelo Corrêa, é muito importante mos-

trar a união das empresas no processo associativo 

e discutir assuntos de interesse da classe desmis-

tificando alguns aspectos. "Esse tipo de orientação 

dá mais segurança para o empresário contábil 

interagir com os órgãos fiscalizadores. Foi um 

evento de magnitude significativa que demonstrou 

que as ações da Entidade estão atendendo os 

interesses dos empresários do setor". 

Para a Diretora da Central de Serviços da FIESP, 

Marielza Milani, o encontro foi excelente com uma 

participação expressiva dos contadores junto ao 

palestrante Vicente Sevilha. Segundo ela, todas as 

dúvidas levantadas foram devidamente esclareci-

das. 

 

Mesa diretora do encontro  

Vicente Sevilha, consultor palestrante e Jose Vanildo, vice-presidente 

financeiro do SESCON-SP 

Cerca de 120 pessoas compareceram ao evento 


