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É com grande orgulho que nas próximas páginas apresento a vocês um 
pouco da história do Sistema Fenacon Sescap/Sescon. E ela começou 

de forma tímida, de um ideal repleto de desconfianças. Na ocasião de sua 
fundação, grande parte dos sindicatos filiados já existiam. Faltava então, 
uma aglutinação de objetivos comuns em torno de uma entidade repre-
sentativa de ordem nacional.

E esta empreitada não foi nada fácil. Mas graças ao denodo e uma 
alta dose de idealismo de alguns corajosos empresários, que o sonho se 
transformou em realidade, onde tudo começou. 

Naquele início de trabalho foi preciso superar barreiras, convencer 
pessoas em prol de um objetivo ainda no plano dos sonhos. E nasceu daí 
a Fenacon, não sem uma batalha árdua, que foi superando obstáculos a 
cada passo e que, mesmo após 25 anos, ainda se faz presente. Ela é diária.

Hoje a Fenacon é uma realidade. E temos muito a comemorar, sim, 
pois são incontáveis conquistas que ajudaram a colocar em prática os ide-
ais de duas décadas e meia atrás. Com certeza todos aqueles que colabora-
ram para este momento atual devem estar se ufanando, pois é gratificante 
perceber que hoje temos respeito, credibilidade, um trabalho de destaque 
e que é reconhecido pela sociedade, pela classe política e por outras enti-
dades representativas.

O que aumenta também a nossa responsabilidade, pois sabemos que 
os próximos passos nos trarão mais desafios ainda. Digo isso porque é preci-
so inovar sempre, fomentar novas ações, consolidar as bandeiras existentes.

Aos que me antecederam só posso deixar o meu profundo agrade-
cimento. Sem dúvida cada um a seu modo ajudou a criar essa história de 
sucesso. Com suas diretorias comprometidas, cada presidente deixou seu 
legado na consolidação da entidade. 

Obrigado a todos que fizeram e fazem parte dessa história de sucesso!

A consolidação 
de um sonho
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N o final da década de 80 surgiam as primeiras 
ideias sobre a criação de uma entidade que 

representasse e unificasse os sindicatos de empresas 
contábeis brasileiras. Os primeiros a defender esse 
grande desejo foram os contadores Ivan Carlos Gat-
ti, do Rio Grande do Sul, e Orlando Lima, do Rio de 
Janeiro. Logo em seguida iniciaram as tratativas em 
vários estados brasileiros com o objetivo de conven-
cer os sindicatos da importância e da necessidade de 
se criar essa entidade.

Participaram da primeira reunião para tratar da 
criação da Federação os sindicatos do Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal e San-
ta Catarina. A reunião ocorreu durante a Convenção 

Nacional das Empresas de Serviços Contábeis (Co-
nesc), promovida em janeiro de 1988 pelo Sescon-SP. 

Nesse evento, Ivan Carlos Gatti propôs formalmen-
te que se criasse uma federação e sugeriu que a iniciativa 
fosse liderada pelo Sescon-SP, por ser aquele um sindica-
to forte, bem estruturado, com condições de fornecer o 
suporte necessário à consolidação da federação.  Gatti 
sugeriu, ainda, que a primeira diretoria a ser eleita tivesse 
à sua frente os dirigentes daquele sindicato, com o con-
tador Annibal de Freitas como presidente; secretário e 
tesoureiro também deveriam ser de São Paulo, a fim de 
facilitar o trabalho da federação nos primeiros tempos.

Naquela primeira Conesc, foi lançada a semente 
da federação; mas nem tudo ocorreu como esperado, 

HISTÓRIA

Como tudo
começou
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pois ainda foram necessários mais de três anos para 
fundação da Fenacon.  

O então presidente do Sescon-SP, José Sera-
fim Abrantes, a exemplo de Gatti, revelou-se um 
entusiasta da ideia de se criar a federação. Ele se 
dedicou, durante aqueles tempos pioneiros, às ne-
gociações políticas com as demais entidades de São 
Paulo, para viabilizar a nova entidade. Coube-lhe a 
tarefa de convidar os diversos segmentos do setor 
de serviços representados pelo sindicato paulista, 
para com eles discutir a nova proposta. Para que o 
Sescon-SP se filiasse à nova federação, ela teria de 
abranger todos os segmentos por ele representa-
dos, um contingente que abrigava muitas outras 
empresas, além das de contabilidade. Em consequ-
ência, era necessário que os demais sindicatos que 
viessem a fazer da federação também ampliassem 
sua abrangência para o setor de serviços.

Surgia aí a primeira ideia de representação do 
setor empresarial de serviços. 

Criação de fato

Em meados de abril de 1991 surgia, assim, a 
Federação Nacional das Empresas de Serviços Contá-
beis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesqui-
sas (Fenacon). A primeira Assembleia Geral ocorreu na 
sede do Sescon-SP, com a presença de presidentes e 
representantes dos sindicatos fundadores. Naquele 
momento eram nove: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Distrito Federal, Santa Catarina, Caxias 
do Sul, Paraná, Minas Gerais e Ceará. 

Durante esse evento foi escolhida a primeira dire-
toria da Fenacon, tendo à frente os empresários Annibal 
de Freitas (SP), presidente, e Luiz Fernando Vieira (RS), 
vice-presidente. A partir daí, o próximo passo seria a ob-
tenção do registro no Arquivo das Entidades Sindicais 
Brasileiras (Aesb), do Ministério do Trabalho. Annibal de 
Freitas, com a ajuda do então presidente do Sescon-RJ, 
Orlando Lima, preparou e encaminhou ao Ministério do 
Trabalho o pedido de registro da Fenacon. 

Reuniões na Fenacon com 
Irineu e Anníbal
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Entretanto, após o início do processo de registro 
várias outras entidades já consolidadas pediram impug-
nação da criação da Fenacon. Para vencer essa barreira, 
Annibal de Freitas começou um processo de grande ar-
ticulação e, após muita dedicação e trabalho, conseguiu 
que as entidades retirassem quase todas as impugna-
ções. Exceto a Federação dos Agentes Autônomos e o 
Sindicato dos Contadores, ambos do Rio Grande do Sul, 
que não concordaram em retirar as impugnações.

Essa resistência causou demora maior ainda na 
instituição da Fenacon. Somente dois anos após a as-
sembleia de fundação, em 1993, o então presidente 
do Sescon-RS e também vice-presidente da Fenacon, 
Luiz Fernando Vieira, decidiu desfiliar aquele sindicato 
da Fenacon.

Depois de três anos de fundação, finalmente, em 
abril de 1994, a Fenacon obteve seu registro no Aesb.

Ações efetivas 

Os esforços da primeira diretoria da Fenacon, pre-
sidida por Annibal de Freitas, foram principalmente para 
conseguir o registro da entidade no Ministério do Traba-
lho. Mas os problemas não se resumiam à obtenção do 
registro no Ministério do Trabalho, protelado pelos pe-
didos de impugnação. Era preciso obter recursos neces-
sários para iniciar, de fato, os projetos necessários para 
defesa dos interesses do setor empresarial de serviços. 

Apesar de ser fruto da mobilização de várias enti-
dades, a Fenacon ainda não possuía recursos necessários 

Eliel

Reuniões com Irineu Thomé
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para tocar os próprios projetos, uma vez que os poten-
ciais contribuintes, isto é, os sindicatos fundadores, não 
podiam repassar a contribuição sindical até que a Fena-
con fosse formalizada. 

Assim, a primeira sede da Fenacon foi uma sala 
cedida pela empresa de seu então presidente, conta-
dor Annibal de Freitas. Mas, como essa infraestrutura 
ainda era insuficiente, lançou-se mão de um emprés-
timo, concedido pelo Sescon-SP. 

Base representativa 

Se em sua fundação eram nove os sindicatos da 
base, 20 anos depois são 36, distribuídos em todo o ter-
ritório nacional. Esses sindicatos representam mais de 
400 mil empresas que atuam nas áreas de contabilida-
de, assessoramento, perícias, informações e pesquisas.

O segredo para alcançar esse expressivo cresci-
mento em duas décadas pode ser resumido em uma 
palavra: empenho. Annibal de Freitas, no cargo de 
delegado confederativo, no período de 1995 a 1997, 
percorreu todo o Brasil com a missão de convencer os 
empresários de contabilidade, assessoramento, perí-
cias, informações e pesquisas a se organizar em sin-
dicatos. Já ao final do ano 2000, a Fenacon já contava 
com 30 sindicatos filiados.

Mais que a criação de novos sindicatos era preci-
so fortalecer a base e torná-la atuante, representativa, 
requisito de extrema importância para a afirmação pe-
rante os parlamentares, nas demandas que apresentas-
se ao Congresso Nacional. Surgia aí outra grande linha 
de atuação da entidade: apoiar o desenvolvimento 
desses sindicatos, com suporte financeiro, treinamento 
de empregados e acompanhamento de desempenho. 
Ações como essas transformaram a Fenacon hoje em 
uma das principais referências na representação nacio-
nal do setor empresarial de serviços. 

• José Serafim Abrantes, presidente do Sescon-SP
• Irineu Thomé, vice-presidente do Sescon-SP
• Annibal de Freitas, delegado do Sescon-SP
• Ivan Carlos Gatti, Sescon-RS
• Orlando Lima, Sescon-RJ
• João Batista de Almeida, Sescon-MG
• Carlos Celso da Silva, Sescon-DF

Participantes da primeira reunião 
para criação da Fenacon

Eliel em inauguração

Irineu Thomé
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Uma entidade com atuação sempre pautada na 
defesa dos interesses do setor empresarial de ser-

viços, com forte atuação em temas de interesse político 
e econômico. Assim pode ser resumido o trabalho rea-
lizado pela Fenacon em seus primeiros 25 anos de vida.

Assim que a Fenacon foi oficialmente criada, ou 
seja, tão logo obteve seu registro no Ministério do Tra-
balho, deu início às primeiras atividades políticas. Gra-
ças ao árduo trabalho do presidente Annibal de Freitas 
(1991/1994), a Fenacon passou a adquirir condições 
necessárias para cumprir a missão para a qual fora cria-
da, que é representar os empresários de contabilidade, 
assessoramento, perícias, informações e pesquisas.

Annibal percorreu o Brasil, convencendo os em-
presários contábeis a se organizar em sindicatos. As-
sim, a Fenacon passa a se consolidar como entidade 
representativa nacional.

A segunda diretoria da entidade, presidida por 
Irineu Thomé (1995/1997), não perdeu tempo. Nes-
sa gestão, a preocupação dos dirigentes da Fena-
con foi além da criação de novos sindicatos. Havia 
também a consciência de que era preciso ter uma 
base forte, atuante e representativa, requisitos de 
extrema importância para afirmação perante os 
parlamentares, nas demandas que apresentasse ao 
Congresso Nacional.

Embora, desde a fundação, estivesse previsto 
que a Fenacon teria sua sede em Brasília, centro das 
decisões políticas do País, nos primeiros anos não foi 
possível cumprir esse propósito. Enquanto isso, em 
novembro de 1998, na gestão de Eliel Soares de Pau-
la (1998/2000), a Fenacon adquiriu sua primeira sede 
própria, ainda em São Paulo, porém isso já representa-
va grande avanço para a Federação. 

política

Forte
atuação
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Nessa época também já eram crescentes os 
trabalhos de atuação política, como a realização de 
audiência audiência pública de conscientização para 
a mudança da Lei do Simples na Câmara dos Depu-
tados. O objetivo foi reivindicar a inclusão de novas 
categorias econômicas no regime de recolhimento 
simplificado – Simples.

A audiência foi importante passo para uma rápida 
definição do aperfeiçoamento da Lei nº 9317/97, visando 
à desburocratização e à diminuição da carga tributária 
de algumas categorias econômicas que ainda se encon-
travam excluídas do regime simplificado de tributação. 

Em permanente contato com órgãos governa-
mentais, a Fenacon procurou dirimir dúvidas, levar 
sugestões, críticas e reivindicações ao governo. Assim, 
foram constantes as audiências com representantes 
do governo federal e, ainda, troca de informações 
entre entidades e órgãos, em especial Ministério da 
Fazenda e Secretaria da Receita Federal, Ministério da 
Previdência Social e instituições como Caixa Econô-
mica Federal.

A partir da gestão de Pedro Coelho Neto 
(2001/2004) uma das ações mais marcantes foi a de ocu-
par mais intensamente os espaços políticos, marcando 
presença nos órgãos federais e onde quer que trami-
tem matérias de interesse. Essa época ficou marcada, 

principalmente, pela transferência da sede da Fenacon 
para Brasília. 

Visando a dar continuidade ao trabalho de for-
talecimento do Sistema Sescap-Sescon, na gestão de 
Carlos Castro (2004/2007) foram eleitas algumas prio-
ridades. Grande parte do trabalho foi direcionado a 
fortalecer a entidade no âmbito do Poder Legislativo, 
com adoção de acompanhamento sistemático de to-
das as proposições legislativas de interesse do setor 
de serviços.

Durante as gestões Valdir Pietrobon (2007/2010 
e 2010/2013), a atuação política foi uma das principais 
linhas de trabalho da Fenacon. Foram diversas audiên-
cias, reuniões nos gabinetes dos deputados, senadores, 
ministros e entidades em busca dos interesses do setor 
de serviços e melhoria de condições das empresas bra-
sileiras. A partir daí a Fenacon se consolidou com refe-
rência nacional na representação do setor empresarial 
de serviços junto aos órgãos públicos.

A gestão atual de Mario Elmir Berti (até 2018) 
vem trabalhando pela consolidação da atuação polí-
tica da Fenacon. Além disso, a entidade tem buscado 
desempenhar seu papel de formar opinião perante a 
sociedade, seja por atuação marcante em posiciona-
mentos de projetos políticos, seja por ações de reco-
nhecimento da entidade. 
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Algumas ações e conquistas da 
Fenacon ao longo de seus 25 anos

Núcleo Parlamentar de Estudos Contábeis e 
Tributários

A maneira encontrada para sistematizar a 
atuação da entidade perante o Congresso Nacio-
nal foi criar o Núcleo Parlamentar de Estudos Con-
tábeis e Tributários em 1996. 

O intuito do núcleo era estabelecer maior 
intercâmbio de informações técnicas entre as 
entidades da classe contábil e legisladores. As en-
tidades ofereciam assessoria técnica, dando pare-
ceres sobre projetos de lei envolvendo questões 
tributárias e fiscais. 

Alteração ISS

Diante de protestos da Fenacon e de outras 
entidades representativas de diversos segmen-
tos, o Senado aprovou o projeto de lei para a Lei 
Complementar nº 116 (LC 116), que alterava a le-
gislação do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS).

Com a aprovação do novo texto, os profissio-
nais liberais continuaram pagando um valor fixo por 
profissional. A redação apresentada originalmente 
pelo PL revogava a tributação diferenciada para pro-
fissionais liberais. 

Burocracia

Facilitar a abertura de novas empresas no País 
já era uma preocupação. Os Ministérios do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Fa-
zenda realizaram seminário para debater o projeto 
“Simplificação e Racionalização do Registro e da Le-
galização de Empresas”. Na ocasião, a Fenacon apre-
sentou uma série de propostas para facilitar a vida 
dos empreendedores na abertura, alteração e baixa 
das empresas.

Lei Geral da Micro e Pequena Empresa

Os primeiros passos em busca da Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa foram dados nesta gestão. 

Audiência na Câmara dos Deputados

Discussão sobre reforma tributária
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A Fenacon esteve presente em diversas discussões 
em torno do projeto da Lei Geral das Micro e Peque-
nas Empresas. 

O presidente da Fenacon, Pedro Coelho Neto, 
na época, participou dos debates e apresentou pro-
postas da federação para mudanças na legislação, 
principalmente quanto à extensão do sistema sim-
plificado para o setor de serviços.

Audiências com Parlamentares

No decorrer de 2005, o presidente, o vice-
-presidente institucional e a diretora de assuntos 
legislativos estiveram presentes diversas vezes em 
Brasília, em reuniões com os parlamentares en-
volvidos com os projetos de interesse do setor de 
serviços.

Nesses encontros, além de defender a posi-
ção da Fenacon em relação às proposições em an-
damento, foi entregue aos parlamentares extenso 
material de apresentação da entidade.

Grupo de Trabalho do eSocial

A Fenacon participa ativamente do Grupo 
de Trabalho (GT) do Sistema de Escrituração Digital 
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas 
(eSocial). Uma conquista recente foi a prorrogação 
da obrigatoriedade, que passou para 1º de janeiro 
para os empregadores e contribuintes com fatura-
mento no ano de 2016 acima de R$ 78.000.000,00 
(setenta e oito milhões de reais) e 1º de julho de 
2018 para os demais empregadores e contribuintes.

Medida Provisória 275/2005

A Fenacon encaminhou ao deputado Arnaldo 
Faria de Sá (PTB-SP) sugestões à Medida Provisória 
nº 275, de 29 de dezembro de 2005. A ideia era que 
o parlamentar incluísse as sugestões no texto da MP. 
A MP 275 definia novos limites para adesão das mi-
croempresas e das empresas de pequeno porte ao 
Simples Nacional.

Medida Provisória nº 232

Em 12 de janeiro de 2005, as entidades re-
presentativas do setor de serviços, com a parti-
cipação efetiva da Fenacon, iniciaram a luta pela 
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derrubada da MP nº 232, que pretendia aumentar 
a carga tributária.

Aperfeiçoamento constante da Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa

Após aprovação da Lei Geral da Micro e Pe-
quena Empresa em dezembro de 2006, a Fenacon 
estabeleceu como prioridade o aperfeiçoamento da 
Lei Geral para garantir maior número de benefícios 
aos micro e pequenos empreendedores brasileiros. 

Anexo III

A principal mudança na Lei Geral da Micro e 
Pequena Empresa defendida pela Fenacon era a re-
dução da carga tributária enfrentada pelos escritórios 
de serviços contábeis. A categoria estava enquadrada 
no Anexo V e lutava para ser transferida para Anexo III, 
menos oneroso. 

A Fenacon não poupou esforços para con-
quistar a aprovação do Projeto de Lei Complemen-
tar que previa a mudança do setor contábil para o 
Anexo III. E conseguiu. No dia 18 de dezembro de 
2008 a Lei Complementar nº 128/08 foi sancionada 
pelo presidente da República. 

Redesim

A Fenacon articulou a aprovação da Redesim, 
sistema que simplifica os procedimentos de aber-
tura, manutenção e encerramento de empresas, no 
Congresso Nacional até a última votação do Plená-
rio do Senado. 

A Redesim integra os órgãos federais, estadu-
ais e municipais, interligando todos os processos 
por meio de sistemas informatizados, diminuindo o 
período de abertura e de fechamento de empresas 
para, no máximo, 15 dias.

Sistema Público de Escrituração Digital (Sped)

Eliminar informações redundantes, acabar 
com o inútil retrabalho, diminuir a papelada sem-
-fim, estancar a proliferação de obrigações acessó-
rias, entre outros ônus burocráticos, são alguns obje-
tivos esperados com a implantação do Sped.

Pensando nisso, a Fenacon apoiou desde o 
início a implantação do Sped Contábil, Sped Fiscal 



e Nota Fiscal Eletrônica, além de trabalhar para dis-
seminar as suas vantagens. 

Campanha contra a CPMF

Uma das grandes lutas vencidas pela Fena-
con foi a derrubada contra a CPMF. A Fenacon par-
ticipou dos movimentos, discussões e audiências 
contra esse imposto. A CPMF atingia todos os bra-
sileiros e estava presente em tudo que você con-
sumia.  Com o fim do imposto, o brasileiro ficou 
livre de pagar uma alíquota de 0,38% toda vez que 
fizesse uma operação bancária.

Medida Provisória nº 507

A Fenacon atuou pela derrubada do artigo 
5ª da Medida Provisória nº 507/10, que exigia a 
apresentação de procuração pública para o con-
tribuinte conferir poderes a terceiros para, em seu 
nome, praticar atos perante a Receita Federal e ou-
tros órgãos públicos. 

No dia 1º de fevereiro, a MP foi aprovada na 
Câmara dos Deputados, com a retirada do artigo nº 
5. No Senado Federal, a Medida foi aprovada, tornan-
do-se o Projeto de Lei de Conversão nº 4, de 2011. 

Estudo PIS/Cofins 

A Fenacon encomendou estudo sobre os 
impactos que a unificação do PIS/Cofins acarreta-
rá à vida das empresas.

O estudo foi encomendado devido à preten-
são do governo de unificar os dois tributos – o que 
na visão de empresas aumentará ainda mais o peso 
tributário imposto ao empreendedorismo – e teve 
grande divulgação em vários meios de comunicação, 
gerando grande debate nacional.

12 de janeiro – Dia do Empresário Contábil

Uma das grandes bandeiras da atuação políti-
ca da Fenacon é a busca da valorização e reconheci-
mento dos serviços prestados pela classe empresarial 
contábil nacional. Com esse objetivo, foi defendida 
no Congresso Nacional a instituição de uma data 
comemorativa em homenagem à classe. No dia 3 
de março de 2011 foi sancionada a Lei nº 12.387, que 

25 ANOS DE CONQUISTAS
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institui o Dia Nacional do Empresário Contábil, 12 de 
janeiro.

Em 30 de maio de 2011, a Câmara dos Depu-
tados promoveu sessão solene para homenagear a 
categoria. “Este é mais um troféu que a Fenacon con-
tabiliza no seu rol de conquistas marcantes. Foi um 
feito que custou muito esforço e reconhecimento 
por parte dos poderes constituídos”, avaliou o presi-
dente da entidade à época.

MP 575 – Escalonamento das multas sobre 
obrigações acessórias

Uma das grandes conquistas do Sistema Fena-
con foi a aprovação do Projeto de Lei de Conversão 
– PLV 25/12 (com a Medida Provisória 575/12), que, 
entre outros assuntos, incluiu emenda que reduz e 
escalona as multas por descumprimento de obriga-
ções tributárias acessórias. 

De acordo com o texto aprovado, o seu artigo 
9º expressa os valores estipulados por apresentação 
extemporânea e por não atendimento na apresen-
tação de declarações, demonstrativos e escrituração 
digital, entre outros.

Criação da Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa

No início de 2013, uma das grandes bandei-
ras que a Fenacon defendeu nas duas últimas ges-
tões se tornou realidade: a Secretaria da Micro e 
Pequena Empresa. A pasta prevê a formulação de 
políticas de apoio a microempresas e empresas de 
pequeno porte, além de promover a qualificação, 
aumentar a competitividade e incentivar as expor-
tações de bens e serviços.

Multas da Gfip são extintas

O Sistema Fenacon conseguiu uma impor-
tante conquista para as empresas brasileiras: a 
sanção da Medida Provisória 656/14 que, entre 
outras alterações, extingue multas da Gfip para 
empresas. Com isso, deixou de produzir efeitos em 
relação aos fatos geradores ocorridos no período 
de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, 
no caso de entrega de declaração sem ocorrência 
de fatos geradores de contribuição previdenciária.
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25 ANOS DE CONQUISTAS

Outras conquistas importantes

2009 – A Fenacon solicitou insistentemente a 
prorrogação do prazo para transmissão da DCTF e do 
Dacon. A Fenacon pediu, ainda, a dispensa de eventual 
cobrança de multa por atraso no envio, sendo divulga-
do o Ato Declaratório nº 90, determinando que a DCTF 
e o Dacon entregues até o dia 8 de outubro não sofre-
riam multas. Com este Ato, a Receita Federal deixou de 
aplicar multas de aproximadamente R$ 60 milhões. 

 � Prazo para opção do Simples – antecipação;
 � Prazo para entrega do DASN – emenda PL 591 – 

Fundo de Participação dos Municípios;
 � Senhas para consulta de pendências na RFB;
 � Certificação Digital – escalonamento e adiamento de 

obrigações – lucro presumido e conectividade social;

 � Adiamento da Declaração de Ajuste Anual – MEI;
 � Rais MEI;
 � Dirf – MEI;
 � Cancelamento de multas – Dacon 9/3/2011;
 � Antecipação do Programa IRPF;
 � Prorrogação da DCTF de setembro/2011 para 

30/11/2011;
 � Prorrogação do Dacon de abril a julho/2011 para 

outubro/2011;
 � Prorrogação da DAS 6/2011 para 29/7/2011;
 � Prorrogação da Fcont de 30/6 para 30/11;
 � Aprovação da LC 139/2011, alterando a Lei Geral;
 � Conectividade Social – dispensa para empresas com até 

dez empregados até junho 2011 e uso de procuração;
 � EFD PIS/Cofins – dispensa de entrega do ano de 

2011 para empresas do lucro real e adiamento para 
empresas do lucro presumido.



IFEN
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Diversificação 

O Instituto Fenacon (IFen) reúne a Fenacon Certifi-
cação Digital e a UniFenacon, agregando o traba-

lho de Certificação Digital e de Educação Corporativa.
Desde 2007, quando foi iniciado o processo de 

credenciamento da Autoridade Certificadora Fena-
con, no Instituto Nacional de Tecnologia da Informa-
ção (ITI), os Certificados Digitais A1 e A3 começaram a 
ser emitidos por meio da rede de associados do Siste-
ma FenaconSescap/Sescon.

Em 2010, a Fenacon implantou seu projeto de 
instituir uma universidade corporativa e passou a ofe-
recer cursos voltados para capacitar a classe contábil.

Ou seja, há mais de nove anos a Fenacon am-
plia sua sua atuação em todo o país e disponibiliza 

produtos diversificados para as categorias que repre-
senta e para o público em geral.

A prova da representatividade da Federação e 
da tentativa de ampliar e diversificar seu campo de 
atuação é a criação do Instituto Fenacon, que, com 
responsabilidade e eficiência, oferece certificado digi-
tal e cursos a distância a todos os cidadãos.

O instituto carrega o legado da Fenacon, uma 
federação que defende a geração de emprego e ren-
da no País, a redução da burocracia, a boa aplicação 
dos recursos públicos e o crescimento econômico do 
Brasil. Desta forma, o IFen tem em sua marca o com-
promisso com o País e, em sua atuação, a seriedade e 
o profissionalismo.

de produtos



IFEN

Autoridade Certificadora –  
Fenacon Certificação Digital

Autoridade Certificadora (AC), o Instituto Fe-
nacon, denominado Fenacon|CD, gerencia, renova, 
revoga e emite certificado digital para pessoas físi-
cas e jurídicas. Criada em 2010, está habilitada pela 
Receita Federal do Brasil e de acordo com as nor-
mas da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 
(ICP-Brasil).

Na qualidade deautoridade certificadora, a 
Fenacon|CD está apta a credenciar Autoridades de Re-
gistro (ARs) e ainda oferece dois tipos de certificação: 
A1, com validade de um ano e com armazenamento 
direto no computador, e A3, que pode ter validade de 
um a três anos e requer um hardware específico para 
ser armazenado. Além disso, oferece serviços e siste-
mas para o uso do Certificado Digital.

Com mais de 380 pontos de atendimento es-
palhados em todo o País, a Fenacon|CD se empenha 
para que os benefícios da Certificação Digital estejam 
cada vez mais ao alcance do cidadão brasileiro. Afinal, 
o certificado auxilia no cumprimento de uma série de 
obrigações com órgãos do governo, permite a emis-
são de notas fiscais e facilita o acesso a serviços como 

cartórios, laboratórios e bancos. Sempre com garantia 
de autenticidade e segurança.

UniFenacon

A Universidade Corporativa da Fenacon atua 
com foco no desenvolvimento e atualização de em-
presários e profissionais contábeis.

Com diversos cursos em modalidade de ensino 
a distância, em plataforma web própria, a UniFenacon 
apresenta aulas com conteúdos exclusivos e atuali-
zados, oferecendo a flexibilidade de que o mercado 
precisa, acompanhando o ritmo de cada profissional.

Além de o aluno poder escolher o melhor am-
biente e o horário ideal para o seu aprendizado, a Uni-
Fenacon conta com profissionais experientes e mate-
rial exclusivo para apoiar o desenvolvimento pessoal 
e profissional dos contabilistas.

Para isso, a UniFenacon ainda conta com o apoio e 
o suporte dos sindicatos filiados ao Sistema FenaconSes-
cap/Sescon, distribuídos por todo o território nacional.

A universidade corporativa trabalha para facilitar 
a disseminação do saber específico para profissionais 
e empresários contábeis, construindo competências e 
aprimorando a capacidade de trabalho e do nível de 
excelência do desempenho organizacional.
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25 anos de apoio 

H oje, com 25 anos de existência o Sistema Fenacon 
tem abrangência nacional e conta com 37 sindi-

catos, distribuídos nos 26 estados e no Distrito Federal. 
Esses sindicatos representam aproximadamente 400 mil 
empresas que atuam nas áreas de contabilidade, assesso-
ramento, perícias, informações e pesquisas.

Tempos atrás isso era bem diferente. Quando 
tudo começou, em 1991, o sistema contava com ape-
nas nove sindicatos, e sua abrangência era de oito es-
tados. Mas com o passar do tempo o Sistema Fenacon 
foi tomando proporções maiores. No ano de 2000, no 
número de entidades cresceu significadamente, eram 
30 entidades espalhadas pelo País.

O compromisso da Fenacon é investir em uma 
base sólida para garantir melhor qualidade nos serviços 
prestados. A diretoria da Fenacon mostra sua preocu-
pação nesse sentido, oferecendo suporte necessário ao 
bom andamento das atividades em todos os sindicatos.

Sistema de Excelência em Gestão 
Sindical (Segs)

Preocupado com o profissionalismo, o Sistema 
adotou o Sistema de Excelência em Gestão Sindical 
(Segs) para desenvolver uma base de conhecimen-
to e realizar o diagnóstico sobre a gestão nos sindi-
catos filiados. 

O Segs é um programa desenvolvido pela Con-
federação Nacional do Comércio (CNC) que incentiva 
o desenvolvimento da excelência na gestão de fede-
rações e sindicatos, de acordo com os critérios do Pro-
grama Nacional de Qualidade (PNQ). 

Nos últimos anos, dos 37 sindicatos, 94,4% par-
ticiparam do sistema de avaliação Segs, a meta da Fe-
nacon é alcançar os 100% de participação.  No novo 
modelo de avaliação, o Sistema Fenacon apresenta os 
seguintes números:

aos sindicatos



GESTÃO SINDICAL

 � Construindo a excelência – até 180 pontos – 18 
sindicatos

 � Compromisso com a excelência – até 250 pontos – 
9  sindicatos filiados

 � Rumo à excelência – até 500 pontos – 7 sindicatos 
filiados.

 A medida adotada é essencial para analisar o 
desenvolvimento e as oportunidades de melhoria na 
administração. As capacitações do Segs permitem 
que os representantes das entidades conheçam e 
desenvolvam as melhores ferramentas para o sucesso 
de uma entidade de representação empresarial. A Fe-
nacon já entregou o certificado a vários sindicatos do 
sistema que concluíram a avaliação. 

Treinamentos de aperfeiçoamento, 
seminários, encontros de gerentes

Outro ponto marcante na atuação da Fenacon 
com o objetivo de fortalecer os sindicatos filiados 
ao sistema é o apoio em ações de desenvolvimento, 
como treinamentos de aperfeiçoamento, seminários 
regionais, encontro de gerentes, entre outros even-
tos. O objetivo é proporcionar a troca de experiências 
entre os sindicatos e levar apoio ao desenvolvimento 
das atividades de cada um.

REVISTA FENACON NOVEMBRO-DEZEMBRO DE 2016 23



O Sistema Fenacon Sescap/Sescon nasceu do 
esforço de empresários visionários com o ob-

jetivo de criar uma entidade forte que representasse 
o setor de serviços em todo o País. Como toda enti-
dade recém-criada, os primeiros anos foram de traba-
lho árduo para construir um ideal de modernização e 
desenvolvimento.

Tão importante quanto o passado é planejar o 
futuro para que, no mínimo, os próximos 25 anos ga-
rantam a manutenção da trajetória de sucesso que 
tem se tornado a Fenacon.

Para o presidente Mario Elmir Berti, são dois os 
maiores desafios de sua gestão na atualidade: for-
talecimento sindical e mudanças na legislação. “Pri-
meiro temos uma preocupação muito grande com 
a queda constante nos volumes da arrecadação 
da contribuição sindical, o que tem enfraquecido, 
de certa forma, os sindicatos filiados e, por conse-
quência, também a Fenacon. Alguns esforços nes-
te sentido vêm sendo implementados, mas ainda 
sem o desfecho satisfatório. Outra questão se refe-
re às intensas e constantes modificações na legis-
lação que atinge nossos representados, por causa 
da crise econômica que atinge o País, o que força 
os governantes a lançar mão das mais intrincadas 

modificações legais, e o acompanhamento dessas 
matérias e eventuais intervenções tem se tornado 
cada dia mais difícil”, avalia.

Para os próximos anos, os grandes desafios da 
Fenacon são o fortalecimento do sistema e garantir 
que a Fenacon continue sua caminhada acumulando 
mais vitórias ao longo de sua existência. Outro obje-
tivo é fortalecer mais ainda os sindicatos que com-
põem o sistema.

Atuação política 

Desde sua criação, há 25 anos, a Fenacon tem 
conquistado o respeito e a admiração tanto da classe 
empresarial quanto política. Hoje a Federação é con-
sultada a respeito de determinadas matérias, além de 
ajudar a formar opinião. “Entendo que a atuação polí-
tica deva ser incrementada, mais ainda. Deve ser uma 
política mais agressiva no que diz respeito às matérias 
que tramitam nas esferas governamentais, procuran-
do oferecer subsídios para que determinada legisla-
ção, caso venha a ser aprovada, seja compatível com 
as necessidades de nossos representados. E para tan-
to haveremos de fazer um investimento maior nesta 
área”, afirma.

Desafios
DESAFIOS FUTUROS

futuros
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maioria deles. Entendo que, para que os representa-
dos se unam aos sindicatos, é preciso uma gama cada 
vez maior de serviços oferecidos. Pois, infelizmente, o 
associado primeiro espera para ver o que o sindicato 
oferece para depois se associar”, afirma Berti.

Para ele, ainda há muito a ser feito para aumentar 
a representatividade do sistema, mas, com trabalho e 
boa vontade, esse objetivo poderá ser alcançado.

“O grande problema é a falta de conscientização 
das empresas que fazem parte de nosso rol de repre-
sentados. Elas preferem economizar valores irrisórios, 
deixando de pagar suas contribuições e não se asso-
ciando, esquecendo todas as conquistas do sistema 
que as fizeram economizar valores consideráveis. As-
sim, penso que uma grande campanha de aumento 
de arrecadação, mediante o associativismo pode ser 
a saída”, finaliza.

DESAFIOS FUTUROS

Sindicatos

Em uma entidade como a Fenacon, a atuação 
política é um dos principais pilares de sua razão de 
existir. Mas outro ponto também essencial é a exis-
tência de uma base representativa sólida e com ações 
bem definidas.

Investir na estrutura dos sindicatos que com-
põem o Sistema Sescap/Sescon é uma das metas 
da Fenacon para os próximos anos. “Infelizmente, 
com algumas boas exceções, os sindicatos passam 
por dificuldades no que diz respeito a associações 
e arrecadação da contribuição sindical, motivadas 
por uma série de fatores, qual seja o econômico, as 
isenções previstas em lei e as discussões judiciais. Por 
outro lado, a venda de certificados digitais vem sen-
do a tábua de salvação, no aspecto financeiro, para a 
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Imagem e atuações marcantes

Completar um ano de existência é uma grande 
conquista, o que falar, então, quando uma instituição 
completa 25 anos de crescimento diário?

Ao longo desses anos, com o intuito de torná-la 
cada vez mais reconhecida em todas as esferas da socie-
dade, a Fenacon elaborou várias ações de fortalecimen-
to de sua imagem. No início da criação da instituição, 
a logomarca, que era em alto-relevo, deu lugar a uma 
marca mais contemporânea, que simboliza a agilidade 
de uma instituição que, apesar de jovem, é de grande 
importância para vários segmentos da economia.

Com a necessidade de, cada vez mais, fortalecer a 
atuação, ao longo dos 25 anos foram criados veículos de 
comunicação para atender seu público com qualidade.  

Revista Fenacon em Serviços

No início era em formato de jornal, posterior-
mente, a Revista Fenacon foi se tornando referência 
como fonte de informações do Sistema Sescap/Ses-
con. Hoje, conta com 52 páginas, uma linha editorial 
mais abrangente, além de buscar constantemente a 
interatividade com o leitor.

Sua periodicidade é bimestral e a tiragem, de 
38 mil exemplares. Além de distribuição em formato 
físico, ela é disponibilizada no portal da Fenacon, nas 
redes sociais e no aplicativo.

Portal Fenacon

O site da Fenacon, www.fenacon.org.br, é outro 
difusor de informação que passou por mudanças para 
melhor atender o leitor. O principal objetivo do portal é 
sempre levar o que há de mais atualizado e inovador, alia-
do com o melhor conteúdo histórico e de notícias diárias. 

Fenacon Notícias e Press Clipping

Os principais meios de comunicação da Fe-
nacon são o Fenacon Notícias e o Press Clipping. O 
primeiro tem como objetivo levar de forma rápida e 
objetiva as principais ações realizadas pela entidade, 
bem como assuntos de interesse que necessitem de 
divulgação rápida e eficaz. 

Um dos mais importantes informativos da Fenacon 
é o Press Clipping. Ele traz todos os dias úteis da sema-
na o resumo com as principais notícias do dia que inte-
ressam o Sistema. Dinâmico e moderno, com excelente 

IMAGEM INSTITUCIONAL
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Prêmios

Com o intuito de cada vez mais estreitar o vín-
culo com todas as esferas da sociedade, a Fenacon 
elaborou algumas premiações, tais como:

Prêmio Fenacon de Jornalismo

A fim de valorizar trabalhos jornalísticos sobre 
questões contábeis e tributárias relacionadas ao de-
senvolvimento do setor de serviços e das MPEs, a Fe-
nacon, em parceria com a Fenaj, promove a cada dois 
anos, durante a Conescap, o Prêmio Fenacon de Jor-
nalismo. Nas duas edições do prêmio, 235 jornalistas 
de todo o Brasil inscreveram 400 trabalhos para con-
correr a prêmios de até R$ 15 mil. A próxima edição do 
prêmio acontecerá em 2017, durante a 17ª Conescap.

“Empresário Brasileiro de Serviços”

Distribuída a cinco empresários do setor de ser-
viços, a primeira premiação teve por objetivo enaltecer 
o trabalho realizado por esses empresários em prol do 
setor de serviços em suas respectivas regiões. 

27

qualidade e credibilidade, esse informativo é enviado 
para um público de mais de 85 mil pessoas, além de ser 
divulgado no site e nas redes sociais da entidade.

Assessoria de imprensa

O trabalho da assessoria de imprensa foi primor-
dial, para fortalecer o nome da Fenacon como mode-
lo na representação do setor de serviços do Brasil. A 
assessoria de comunicação está sempre buscando 
melhor visibilidade para a instituição. 

A Fenacon vem ocupando importantes espaços 
em veículos diários, como jornais, revistas, tv, internet, 
em programas de entrevistas e de debates com ampla 
participação popular. Nesses programas, a Fenacon co-
labora discutindo temas de grande relevância nacional. 

Campanhas institucionais 

As campanhas institucionais responsáveis por 
difusão de importantes ideias foram o que mais for-
taleceu a representação do Sistema Fenacon. Ações 
que tinham como foco chamar atenção para alta car-
ga tributária, redução da burocracia, queda da CPMF 
e Lei Geral da Micro e Pequena Empresa tornaram a 
Fenacon uma das principais entidades em defesa do 
setor de serviços dentro do Congresso Nacional. 

Outras campanhas de grande reverberação fo-
ram a da aprovação da Reforma Tributária e a da não 
aprovação da proposta de Emenda a Constituição n° 
231, que reduz a jornada de trabalho. Todas as ações 
marcantes tiveram como objetivo defender posicio-
namentos da entidade.  

Nos últimos anos, a Fenacon tem promovido 
também ações de marketing para sensibilizar quanto 
à importância da contribuição sindical.

IMAGEM INSTITUCIONAL
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EVENTOS

Grandes 
realizações

A o longo de sua existência a Fenacon vem re-
alizando eventos de sucesso que marcaram 

época. O principal deles é a Convenção Nacional das 
Empresas de Contabilidade e das Empresas de Asses-
soramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Cones-
cap). Promovida pela Fenacon e realizada pelos sindi-
catos que compõem o sistema, a convenção ocorre a 
cada dois anos e é um dos principais eventos do setor 
empresarial de serviços do País.

A última edição do evento ocorreu em 2015, em 
Recife (PE) e a próxima, em 2017, será realizada em 
Manaus (AM).

Histórico Conescap

1ª Conescap
14 a 16 de janeiro de 1988
São Paulo (SP)
“Empresários trocando experiências, buscan-
do soluções para todas as áreas da atividade 
contábil”

2ª Conescap
17 a 19 de agosto de 1989
Gramado (RS)
“A ética e as empresas de serviços contábeis”

3ª Conescap 
12 a 13 de outubro de 1990 
Águas de Lindoia (SP) 
“Empresa contábil – o contrato de prestação de 
serviços”

4ª Conescap 
19 a 21 de outubro de 1992
Salvador (BA) 
“A organização, estrutura e administração das em-
presas contábeis e o crescimento da utilização da 
informática nos escritórios de contabilidade”

5ª Conescap 
21 a 23 de agosto de 1994 
Caxias do Sul (RS) 
“A dinâmica das empresas de serviços contá-
beis, num mercado em constantes mudanças”

 6ª Conescap 
22 a 24 de outubro de 1995
Brasília (DF) 
“Excelência: o desafio da atualidade”

7ª Conescap
13 a 15 de agosto de 1997 
Rio de Janeiro (RJ)
“Empresa contábil, controle com progresso, fu-
turo com sucesso”

8ª Conescap 
20 a 22 de outubro de 1999.
Curitiba (PR)
“O empresário na era dos serviços”

9ª Conescap  
25 a 27 de novembro de 2001 
Recife (PE)
“Empresa de serviços – instrumento de desen-
volvimento social”
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O seminário tem o intuito de discutir ações e 
estratégias jurídicas que envolvem o dia a dia do sis-
tema Sescap/Sescon. Além de debater as estratégias, 
o evento preza pela integração, diagnóstico, análise e 
discussão das ações sob responsabilidade das asses-
sorias jurídicas dos sindicatos.  

Agenda Legislativa

A Agenda Política e Legislativa é mais um dos 
projetos da Fenacon que vêm dando certo. Há quatro 
anos, ela é lançada durante evento junto aos parla-
mentares e apresenta os projetos que tramitam no 
Congresso Nacional. O livro é um documento que 
formaliza os temas de interesse do setor de serviços 
do país. Em 2016 a grande inovação do evento foi o 
lançamento do aplicativo da Fenacon, uma ferramen-
ta simples de usar e que faz o acompanhamento em 
tempo real dos projetos. 

Aniversários

 Para celebrar sua existência, a Fenacon realiza 
jantares comemorativos, sempre marcados pela pre-
sença de parlamentares, representantes de entidades 
e diversas autoridades do governo federal. A solenida-
de é uma forma de homenagear o trabalho prestado 
a todo o Sistema Sescap/Sescon.

EVENTOS

10ª Conescap 
15 a 17 de outubro de 2003 
Florianópolis (SC) 
“A excelência na gestão das empresas de serviços”

11ª Conescap 
21 a 23 de setembro de 2005 
Natal (RN) 
“Empresas de serviços: desafios e perspectivas”

12ª Conescap
17 a 19 de outubro de 2007
Foz do Iguaçu (PR)
“Brasil: a evolução através dos serviços”

13ª Conescap
14 a 16 de outubro de 2009
Goiânia (GO)
“Serviço: gestão do conhecimento e do social”

14ª Conescap
30 de outubro a 1° de novembro de 2011
Costa do Sauípe (BA)
“Organizações inteligentes: o mundo mudou”

15ª Conescap
 21  a 23 de agosto de 2013
Gramado (RS)
 “Empresário de serviço: credibilidade sensibili-
dade e visão estratégica” 

16ª Conescap
11 a 13 de novembro 2015
Olinda (PE)
“As empresas de serviço, o governo e sociedade 
em debate”

Seminário Jurídico 

Uma das grandes inovações do sistema Fena-
con foi a criação de seminários jurídicos voltados para 
advogados, gestores e presidentes dos sindicatos fi-
liados à federação. Realizado anualmente, o evento 
vai para sua sexta edição contando com bom público 
e palestrantes de peso, como ministros de Tribunais 
Superiores e advogados.
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Annibal de Freitas
Gestão 1991/1994

Pioneiro que ajudou a fundar a Fenacon. Nos primeiro 
anos de vida da entidade, percorreu o país com o ob-
jetivo de organizar o sistema e consolidar a Fenacon 
como entidade representativa nacional.

Diretoria
Vice-Presidente: 
Luiz Fernando Vieira
1º Diretor-Administrativo: 
Sérgio Nohara Teruya
2º Diretor-Administrativo: 
Adão Loureiro
1º Diretor-Financeiro: 
Iracélio Perez
2º Diretor-Financeiro: 
José Carlos Gomes Pinto
Diretor Adjunto: 
Eliel Soares de Paula
Suplentes
Moisés Antônio Bortolotto
Nestor João Biehi
Carlos Kinas Sobrinho
Álvaro Rosas Madruga
Antônio Carlos Moraes Silva
Armandio Ferreira dos Santos

Conselho Fiscal
Efetivos
Luiz Carlos Santana
Pedro Coelho Neto
Nestor Dal Corno
Suplentes
José Xavier Cunha
Francesco Carnevale
Gil Nazareno Losso

Delegação Confederativa
Efetivos

Annibal de Freitas
Luiz Fernando Vieira
Suplentes:
Irani Onofre Rodrigues
Antônio Sabino Sobrinho

 

Irineu Thomé
Gestão 1995/1997

Sob sua gestão houve ampliação da base de repre-
sentatividade e criação de vários sindicatos. A atuação 
política ficou marcada pela criação do Núcleo Parla-
mentar de Estudos Contábeis e Tributários. 

Diretoria
Vice-Presidente: 
Eliel Soares de Paula
1º Diretor-Administrativo: 
Luiz Carlos Santana
2º Diretor-Administrativo: 
Adão Loureiro
1º Diretor-Financeiro: 
José Carlos Gomes Pinto
Diretor Adjunto: 
Nestor Dal Corno
Suplentes
Bruno Ricardo de Souza Lopes
Sérgio Nohara Teruya
Moacir Corso
Isabel Rodrigues Lipke
Florisval Craveiro dos Santos
Pedro Nunes Ferras da Silva
Lúcia de Fátima Ribeiro Confessor

Conselho-Fiscal
Efetivos
Sérgio Approbato Machado
Amandio Ferreira dos Santos
Alba Rosa Nunes Ananias

DIRETORIAS ANTERIORES
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Suplentes
Oscar Waldemar Breitenvieser
William de Paiva Motta Alba
Irany Onofre Rodrigues

Delegação Confederativa
Efetivos
Annibal de Freitas
Irineu Thomé
Suplentes
José Carlos Gomes Pinto
Eliel Soares de Paula

Eliel Soares
Gestão 1998/2000

Em sua gestão a Fenacon adquiriu a sua primeira sede 
própria, em São Paulo. Além disso a consolidação da 
atuação política foi presente com o fortalecimento do 
Núcleo Parlamentar de Estudos Contábeis e Tributá-
rios, entre outras ações.

Diretoria 
Vice-Presidente – Região Sudeste: 
Anníbal de Freitas
Vice-Presidente – Região Nordeste: 
Pedro Coelho Neto
Vice-Presidente – Região Sul: 
Carlos Kinas Sobrinho
Vice-Presidente – Região Centro-Oeste/Norte: 
Luis Antonio Travaina
1º Diretor Administrativo: 
Helio Cezar Donin
2º Diretor Administrativo: 
Euclides Locatelli
1º Diretor Financeiro: 
Sérgio Nohara Teruya
2º Diretor Financeiro: 
Moacir Corso
Diretor para Assuntos Internacionais: 

José Antônio de Godoy
Representante da Fenacon na CNC: 
Irineu Thomé
Suplentes Diretoria
Durval Alves
José Geraldo Lins de Queirós
Horizon Donizett Faria de Almeida
Aguinaldo Mocelin
Gerivaldo Pereira da Silva
Izabel Rodrigues Liipke
Jodoval Luiz dos Santos
Moisés Antonio Bortolotto
Mauro Gonçalves Cardoso
Antonio Jonas

Conselho Fiscal
Efetivos
Iracélio Perez
Paulo Bento
José Rojo Alonso
Suplentes
Alfredo Alexandre De Miranda Coutinho
Aluizio Beserra de Mendonça
Flávio Jair Zanchin

Representação Confederativa
Efetivos
Irineu Thomé
Eliel Soares de Paula
Suplentes
Horizon Donizett Faria de Almeida
Helio Cezar Donin

 

Pedro Coelho 
Gestão 2001/2004

Transferência da sede da entidade para Brasília. Sua 
gestão ainda ficou marcada por tornar a Fenacon mais 
conhecida e respeitada no Congresso Nacional. Esti-
mulou a criação de sindicados filiados e investiu na 
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comunicação com os filiados e associados, por meio 
da Revista e do Press Clipping.

Diretoria 
Vice-Presidente – Região Sudeste: 
Antônio Marangon
Vice-Presidente – Região Nordeste: 
José Geraldo Lins de Queirós
Vice-Presidente – Região Sul: Mário Elmir Berti
Vice-Presidente – Região Centro-Oeste/Norte: 
Antonio Gutenberg Morais de Anchiêta
Diretor Administrativo: 
Roberto Wuthstrack
Diretor Financeiro: 
Horizon Donizeth Faria de Almeida 
Diretor Social e de Eventos: 
José Rosenvaldo Evangelista Rios
Diretor de Relações  Institucionais: 
Haroldo Santos Filho
Diretor de Assuntos Legislativos e do Trabalho: 
Sauro Henrique de Almeida
Diretor de Tecnologia, Qualidade e Produtividade: 
Nivaldo Cleto
Suplentes
1º Suplente: Horizon Donizeth Faria de Almeida
2º Suplente: José Eustáquio da Fonseca
3º Suplente: Luiz Valdir Slompo de Lara
4º Suplente: Anastácio Costa Mota
5º Suplente: Maciel Breno Schiffler
6º Suplente: Orival da Cruz
7º Suplente: Cleodon de Brito Saraiva
8º Suplente: Izabel Rodrigues Liipke
9º Suplente: Carlos Alberto do Rego Correa
10º Suplente: Leomir Antonio Minozzo
11º Suplente: William de Paiva Motta

Conselho Fiscal
Efetivos
Jodoval Luiz dos Santos
José Carmelo Faria
Antonio José Papior
Suplentes
Irany Barroso de Oliveira Filho
Aluisio Beserra de Mendonça
Luis Carlos Freitas

Representantes na CNC
Efetivos
Pedro Coelho Neto
Eliel Soares de Paula

Suplentes
José Augusto de Carvalho
Maria Elzira da Costa

 

Carlos Castro
Gestão 2004/2007

Deu continuidade ao trabalho de fortalecimento do 
Sistema. Fortaleceu a entidade no âmbito do Poder 
Legislativo, com o acompanhamento sistemático de 
todas as proposições legislativas de interesse do setor 
de serviços.

Diretoria
Vice-Presidente Institucional: 
Valdir Pietrobon
Vice-Presidente Região Sudeste: 
Sauro Henrique de Almeida
Vice-Presidente Região Sul: 
Renato FranciscoToigo
Vice-Presidente Região Nordeste: 
José Geraldo Lins de Queirós
Vice-Presidente Região Centro-Oeste: 
Laércio José Jacomelli
Vice-Presidente Região Norte: 
Carlos Alberto do Rego Correa
Diretor-Administrativo: 
Antonio Gutenberg Morais de Anchieta
Diretor-Financeiro: 
Roberto Wuthstrack
Diretor de Relações Institucionais: 
Urubatam Augusto Ribeiro
Diretor de Eventos: 
Carlos Roberto Victorino
Diretor de Tecnologia e Negócios: 
Nivaldo Cleto
Diretora de Assuntos Legislativos e do Trabalho:
Aparecida Terezinha Falcão
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Suplentes
Osias Chasin
Bruno Ricardo de Souza Lopes
Reinaldo Aparecido Domingos
Paulo Bento
Fernando César Passos Lopo
Antonino Ferreira Neves
Ronaldo Geraldo de Castro
Luiz Valdir Slompo de Lara
Antonio Luiz Amorim Araújo
João Aramayo da Silva
Wladimir Alves Torres
Aderaldo Gonçalves do Nascimento Junior
Anastácio Costa Mota

Conselho-Fiscal
Efetivos
Sérgio Approbato Machado
Haroldo Santos Filho
Vilson Wegener
Suplentes
Maciel Breno Schiffler
Valmir Madázio
Almir Dias de Souza

Representação na CNC
Efetivos
Carlos José de Lima Castro
Pedro Coelho Neto
Suplentes
Irineu Thomé
Valdir Pietrobon

 

Valdir Pietrobon
Gestão 2007/2010 e 2010/2013

Suas duas gestões ficaram marcadas pelo intenso tra-
balho realizado junto aos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, tornando a Fenacon referência como formadora 

de opinião para diversas ações. Importantes conquistas 
como a inclusão das empresas de Serviços Contábeis 
no Anexo III da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e 
a criação do Instituto Fenacon.

2007/2010

Vice-Presidente Institucional: 
Antonio Marangon
Vice-Presidente Região Sudeste: 
Guilherme Bottrel Pereira Tostes
Vice-Presidente Região Sul: 
Luiz Antonio Martello
Vice-Presidente Região Nordeste: 
Adelvani Braz da Silva
Vice-Presidente Região Centro-Oeste: 
Antonino Ferreira Neves
Vice-Presidente Região Norte: 
Carlos Alberto do Rego Correa
Diretor Administrativo: 
Antonio Gutenberg Morais de Anchieta
Diretor Financeiro: 
Paulo Bento
Diretora de Eventos: 
Aparecida Terezinha Falcão
Diretor de Tecnologia e Negócios: 
Carlos Roberto Victorino
Diretor de Assuntos Legislativos e do Trabalho:
Fábio Oliveira Filho
Diretor de Relações Institucionais: 
Urubatam Augusto Ribeiro
Diretor Adjunto de Comunicação: 
Maurício Melo
Diretor Adjunto Educacional: 
Renato Francisco Toigo
Suplentes
Laércio José Jacomélli
José Geraldo Lins de Queirós
Pedro Ernesto Fabri
Paulo César Terra
José Weber Oliveira de Carvalho
Auxiliadora Oliveira de Araújo
Celestino Oscar Loro
Irineu Thomé
Ana Lúcia Sales dos Santos
João Carlos de Oliveira

Conselho Fiscal
Efetivos
Patrícia Maria dos Santos Jorge
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Flávio Jair Zanchin
Rider Rodrigues Pontes
Suplentes
Valdir Campos Costa
Maciel Breno Schiffler
Gelásio Francener

Representação na CNC
Efetivos
Valdir Pietrobon
Carlos José de Lima Castro
Suplentes
Pedro Coelho Neto
Renato Francisco Toigo

2010/2013 

Vice-Presidente Institucional: 
Irineu Thomé
Vice-Presidente Região Sudeste: 
Guilherme Bottrel Pereira Tostes
Vice-Presidente Região Sul: 
Luiz Antonio Martello
Vice-Presidente Região Nordeste: 
Edson Oliveira da Silva
Vice-Presidente Região Centro-Oeste: 
Antonino Ferreira Neves
Vice-Presidente Região Norte: 
Ronaldo Marcelo Hella
Diretor Administrativo: 
José Félix de Souza Júnior
Diretor Financeiro: 
Paulo Bento
Diretora Social de Eventos: 
Aparecida Terezinha Falcão
Diretor de Tecnologia e Negócios: 

Carlos Roberto Victorino
Diretor de Assuntos Legislativos e do Trabalho: 
Ricardo Roberto Monello
Diretora de Relações Institucionais: 
Simone da Costa Fernandes
Diretor Adjunto de Comunicação: 
Maurício Melo
Diretor Adjunto Educacional: 
Renato Francisco Toigo
Diretor Adjunto de Gestão: 
Carlos José de Lima Castro
Diretor Adjunto de Políticas Estratégicas: 
Mario Elmir Berti
Diretora Adjunta de Políticas Intersindicais: 
Maria Heloísa de Mendonça Nunes

Suplentes
Antonio Timóteo da Silva Neto
Carlos Alberto do Rego Correa
Celestino Oscar Loro
Dorywillians Botelho de Azevedo
José Raulino Castelo Branco Filho
José Cicinato Vieira Mello
Pedro Ernesto Fabri
Ruberlei Bulgarelli
Adriano Rodrigues Farias
Fábio Oliveira Filho

Conselho Fiscal
Efetivos
Dolores de Fatima Moraes Zamperlini
Leomir Antonio Minozzo
Adelvani Braz da Silva
Suplentes
Renato Carlos Pedrosa
Eduardo Serbaro Tostes
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REGIONAIS • 25 ANOS

SESCON-AMAZONAS

REGIÃO NORTE

SESCON-RORAIMA

José Soares Belido 
 

A Fenacon, por intermédio do sistema Sescon/Ses-
cap, tem sido instrumento de defesa e voz política do 
segmento empresarial contábil no Brasil. Isso, é claro, me-
diante as conquistas adquiridas ao longo desses 25 anos. 
A importância da união entre o sistema Fenacon tem pro-
porcionado excelentes ganhos a todos, graças ao interesse 
pelo bem maior, a melhoria do ambiente dos negócios das 
micro e pequenas empresas no Brasil. Isso mostra que esta-
mos no caminho certo, sempre buscando o melhor para os 
interesses do empresariado no Brasil. Um sistema cada vez 
mais forte e unido sempre com o objetivo de atender às de-
mandas do segmento que representa. Parabéns à Fenacon, 
que venham os próximos 25 anos.

Maria Cristina de Souza Gonzaga 
 

Asseguro, sem o menor receio, que, em matéria de 
representação, a Fenacon desenvolveu, nos últimos 25 
anos, importantíssimo papel em prol de toda a categoria 
representada.

Procurando sempre manter-se conectada com seus 
filiados, hoje existe um canal de acesso extremamente im-
portante, que facilita a comunicação entre todo o âmbito 
federal, facilitando a chegada de informações e fazendo 
que elas cheguem com maior velocidade a todos nós. 
Esperamos, para os anos vindouros, é que a Fenacon e o 
Sistema Sescap/Sescon cresçam, pois desta forma a classe 
empresarial será beneficiada cada vez mais.

SESCAP-RONDÔNIA

Eder Miranda 

A Fenacon, nesses 25 anos de existência, tem atuado 
ante os anseios do empresariado em geral, agindo princi-
palmente para melhorar a carga tributária em nosso país, 
problema que é um dos que mais assolam nossa sociedade. 
Com grande participação hoje perante o governo federal, a 
Fenacon, a cada dia, ganha mais espaço, força e credibilidade. 
Nesses 25 anos, muito foi feito e, com certeza, muito ainda 
há pela frente, prova disso é a agenda parlamentar, diaria-
mente acompanhada por pessoas determinadas e com co-
nhecimento, para buscar o melhor para nosso Brasil. Nesse 
momento de novos rumos, o papel da Fenacon tem sido de 
suma importância, tanto em Brasília quanto em todos os es-
tados brasileiros. Parabéns, Sistema Fenacon.
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SESCON-PARÁ SESCAP-ACRE 

José Eduardo da Silva 
 

Uma entidade sindical que conseguiu perceber seu pa-
pel e responsabilidade ante os problemas comuns aos repre-
sentados e à sociedade. Des ta cando-se na defesa no Congres-
so Nacional, lutando por justiça tributária e simplificação nos 
negócios, permitindo ambiente mais favorável para o desen-
volvimento da economia local e nacional.

Espera-se, de quem conhece o ambiente dos negó-
cios no País, que seja ouvida sobre temas nacionais e locais 
que tratem de desenvolvimento 
econômico, concorrendo para a 
solução de interesses dos agen-
tes e mostrando a capacidade 
do segmento em cooperar com 
Estado brasileiro, em suas várias 
esferas de representação.

Natalício Gomes Silva 
 

A jovem Fenacon brilha no auge dos seus 25 anos, 
exaltando vigor na batalha diária da classe contábil, que ne-
cessita de um defensor incansável, “Fenacon”.

Nos próximos 25 anos, tenho a certeza de que estará 
tecnologicamente anos luz à frente e desempenhando o 
papel mágico de defesa dos interesses da classe contábil, 
em especial o empresário contábil.

REGIÃO SUL

Jefferson Pitz 

Reconhecemos que sua participação não ficou li-
mitada a seu estatuto social e atribuições, foi muito mais 
além. Com sua presença forte junto no cenário nacional 
(representativo, econômico e político), a Fenacon con-
quistou grandes espaços e colocou nossa profissão em 
destaque por muitas vezes. A federação obteve grandes 
conquistas, e não podemos deixar de destacar nova-
mente nossa inclusão no Simples Nacional e, ainda, sua 
importante contribuição pela melhoria de leis e normas, 
bem como a articulação perante o Fisco em geral na 
desburocratização.

Esperemos conseguir participar e contribuir ainda 
mais no sistema econômico, fiscal e político, com objeti-
vo de melhorar os atuais modelos, desburocratizar ainda 
mais os processos púbicos, intensificar o fortalecimento 
das bases (Sescons e Sescaps) e, ainda, dar o destaque 
no cenário nacional de nossa tão importante profissão.

SESCON-BLUMENAU
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SESCON-GRANDE FLORIANÓPOLIS

Fernando Baldissera  

A Fenacon foi uma das entidades mais atuantes dos 
últimos anos, tanto em representatividade quanto em vo-
lume de prestação de serviços aos representados, agindo 
sempre em defesa das empresas do setor de serviços. É cer-
to que nos próximos anos terá ascensão ainda maior, fruto 
da preparação contínua de seus diretores e representantes 
e de uma filosofia de trabalho aplicada com muita serieda-
de e dedicação.

SESCON-SERRA GAÚCHA

Ronaldo Tomazzoni 

A Fenacon é referência em atuação conquistada com 
dedicação ao longo de seus 25 anos, consolida-se como a 
principal entidade em representação no Brasil do setor de 
serviços, composta por pessoas comprometidas, que traba-
lham com austeridade pelo melhor da classe empresarial 
das empresas de serviços contábeis e afins.

Desejamos, para os próximos 25 anos, a continuidade 
do sucesso e da liderança na representatividade no setor 
de serviços, prosseguindo com ações que tiveram êxito, 
buscando sempre inovar e fortalecer suas bases, que são os 
sindicatos filiados. Com planejamento e profissionalização, 
a entidade certamente se tornará ainda mais forte. 

SESCON-RIO GRANDE DO SUL

Diogo Chamun

A Fenacon sempre atuou com protagonismo e trouxe 
conquistas para o nosso segmento. Podemos citar a maior 
delas, que foi a inclusão das empresas de contabilidade no 
anexo III do Simples Nacional. Além disso, proporciona capa-
citação e integração com todos Sescons e Sescaps do sistema. 
Vejo um futuro de ainda mais conquistas para a Federação e 
seus braços regionais. Uma evolução constante nas ações e 
fortalecimento da sua imagem para que seja cada vez mais 
reconhecida nos órgãos públicos e no ambiente legislativo. 
Essa exposição e participação em debates de relevância para 
o País certamente vão fortificar ainda mais nosso segmento, 
ampliando a visibilidade de nossas empresas e dando a elas 
o destaque que merecem no contexto econômico nacional.
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SESCON-SANTA CATARINA

Eugenio Vicenzi  

Como empresário contábil há 25 anos e atual presiden-
te do Sescon-SC, vejo a Fenacon como nossa grande aliada, 
com atuação de excelência na defesa dos interesses dos sin-
dicatos filiados e, consequentemente, dos associados e repre-
sentados destes.

Espero que a Fenacon seja uma entidade com gestão 
enxuta e de representatividade cada vez maior para defender 
com afinco os interesses de seus representados. 

SECAP-PARANÁ

Mauro Kalinke 

Parabéns a todos os que fazem parte dos 25 anos de his-
tória da Fenacon! Temos orgulho de ser um dos braços fortes 
dessa entidade responsável, ativa e com muita credibilidade 
em todas as esferas do poder. Esperamos que a Fenacon siga 
nesta linha de trabalho atuante, conquiste cada vez mais es-
paço na sociedade e continue participando ativamente das 
decisões políticas nacionais, com sua firme atuação dentro do 
Congresso Nacional.

SESCAP-LONDRINA

Jaime Júnior Silva Cardozo 

A Fenacon tem sido imprescindível para a manuten-
ção e o equilíbrio do sistema, que possibilitou, inclusive, 
tributação mais justa para a maioria das empresas por nós 
representadas, garantindo-lhes a sobrevivência que até 
então parecia impossível  e, principalmente, a emprega-
bilidade de milhões de pessoas! 

Esperamos que esse trabalho vigoroso dos primei-
ros 25 anos seja mantido nos próximos 25 anos, fortale-
cendo ainda mais as atividades por nós representadas e, 
principalmente, intercedendo por nós, na difícil tarefa de 
garantir nossos direitos adquiridos com tanto custo e au-
mentar, ainda mais, nossa visibilidade no cenário nacional!
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REGIÃO CENTRO-OESTE

SESCAP–TOCANTINS

Gildivam Miranda Maques 

 Vejo como essencial na luta por políticas públicas 
que proporcionaram às empresas de serviços do País o de-
senvolvimento, a desburocratização, a geração de mais em-
prego e renda, o conhecimento, inclusive tecnológico, jurí-
dico e societário, nos seus diversos encontros, congressos, 
seminários, reuniões, debatendo com todo o sistema. O 
fortalecimento e a união de todo o Sistema Sescap/Sescon 
também tem sido de grande relevância nestes 25 maravi-
lhosos anos de Fenacon. 

 Espero que, nos próximos 25 anos de Fenacon, to-
dos os Sescaps e Sescons possam se igualar no crescente 

O estado do Tocantins está situado na Região Norte do país. Porém, por questões de 
logística, para o Sistema Fenacon ele é considerado na Região Centro-Oeste. 

avanço de representação e autossustentabilidade. Tenho 
certeza de que, além de tudo que já se propuseram a fazer, 
nossos gestores trabalharão para construir caminhos de su-
cesso para nosso segmento empresarial.

SESCON-DISTRITO FEDERAL 

Eliés de Paula Soares 

A Fenacon é uma federação que há 25 anos trabalha 
em defesa do setor contábil e seus sindicatos filiados sem 
medir esforços, buscando melhorias para todos que estão 
inseridos direta e indiretamente nas empresas representadas 
do nosso país.

O Sescon/DF espera que os esforços continuem em busca 
de novas conquistas e que todos os resultados almejados sejam 
alcançados. Parabenizamos a Fenacon pelos seus 25 anos.

SESCAP-CAMPOS GERAIS

Rita de Cássia

A Fenacon vem, ao longo dos seus 25 anos, mantendo 
atuação decisiva em prol do setor de serviços, defendendo e 
valorizando as categorias representadas em seus anseios. Al-
guns dos grandes feitos da Fenacon forama criação do Instituto 
Fenacon e da Unifenacon, que trouxe cursos online para a ca-
pacitação e atualização do profissional contábil e sua expansão 
na esfera política, que vem agregando conquista para toda clas-
se representada.

Para os próximos anos, esperamos que a Fenacon mante-
nha a continuidade na destacada contribuição para as catego-
rias que representa, explorando os novos caminhos da era vir-
tual, que é um desafio ao profissional contábil, e que continue 
combatendo bravamente a alta carga tributária e defendendo 
a diminuição da burocracia. 
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SESCON-SUDOESTE GOIANO

Denimarcio Borges de Oliveira 

No dia 19 de agosto de 2016, o Sescon-Sudoeste 
Goiano realizou, em Jataí, o curso ICMS – Alterações In-
troduzidas pela Emenda Constitucional 87/2015 e Subs-
tituição Tributária, com o instrutor Edione José Santos. O 
evento contou com uma excelente participação de mais 
de 50 profissionais de Jataí, Mineiros, Chapadão do Céu e 
Rio Verde, levando benefícios aos associados, represen-
tados e reforçando a atuação do Sescon em sua base 
territorial.

SESCON-MATO GROSSO DO SUL

Francisco Pereira Gonçalves 

Uma entidade atuante na representação das empresas 
de serviços em várias frentes. Tem crescido de forma rápida 
eficiente e com responsabilidade, pois suas ações são de in-
teresse comum em prol de um país melhor. Esperamos que 
esse crescimento não pare e que, nesse avanço, a entidade 
possa contribuir cada vez mais para o desenvolvimento e a 
desburocratização do País. 

SESCON-MATO GROSSO 

Ironei Marcio Santana 

Comprometimento é a palavra que define a atuação 
da Fenacon em seus 25 anos de história, sempre à frente, 
nas defesas de importantes matérias relacionadas ao setor 
de serviços do País, a Fenacon vem atuando de forma eficaz 
em prol de melhorias para as empresas brasileiras, com for-
te posicionamento perante as esferas do poder Legislativo 
e Fiscal, inclusive no cenário político, obtendo maior ampa-
ro e fortalecimento para seus representados. Dessa forma, 
vem progredindo significativamente na desburocratização 
de muitas proposições legislativas que visam somente a 
aumentar a carga tributária e, por consequência, dificultar 
a vida saudável e sustentável das empresas.

Para os próximos 25 anos, espero que a Fenacon con-
tinue com o mesmo entusiasmo e empenho, para continu-
ar participando amplamente e de forma legítima na defesa 
das empresas contábeis e de setor de serviços como um 

todo. Sua competência para essa tarefa árdua vem nos dan-
do ânimo para prosseguir, com a certeza de que dias me-
lhores virão para o empresariado brasileiro.
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REGIÃO NORDESTE

SESCAP-ALAGOAS

Carlos Henrique do Nascimento 

Ao longo de sua trajetória a Fenacon, por meio de ini-
ciativas, vem garantindo conquistas para as empresas repre-
sentadas de todas as regiões. É prestigioso mencionar que a 
nossa federação, principalmente na área contábil, fortaleceu 
ainda mais a nossa classe, representando mais de 388 mil 
empresas nas áreas de contabilidade, assessoramento, perí-
cias, informações e pesquisas, com a finalidade de fomentar o 
crescimento dos escritórios de contabilidade. 

Nessa labuta incessante, esperamos continuar con-
tando com a ajuda dessa fiel entidade, no mais puro mo-
delo participativo de liderança, para que consigamos 
atingir os resultados esperados, tendo sempre como me-
tas a valorização e o destaque da profissão contábil como 
agente transformador da sociedade e catalisador do de-
senvolvimento socioeconômico do País. Como presiden-
te do Sescap-AL, tenho orgulhoso de participar de um 
sindicato tão vitorioso. Como contador, sinto-me honra-
do em acompanhar e participar do desenvolvimento la-
tente proporcionado pela Fenacon.

SESCON-GOIÁS 

Francisco Canindé Lopes  

Tenho sempre dito que é necessário lutar pela existên-
cia da Fenacon, porque foi a única entidade que deu visão 
nacional ao mundo das empresas de serviços. Tendo como 
atuação mais forte o mundo contábil, a Fenacon tem uma 
visão global do mundo dos serviços. No entanto, notamos 
que, a cada dia, há uma sofisticação na sociedade brasileira, 
e, em nosso entendimento, a Fenacon tem acompanhado 
com muita competência essa evolução. Acreditamos que o 
sistema como um todo, com o passar dos anos, tem melho-
rado a passos largos. Notadamente sendo extremamente 
útil aos sindicatos menores. 

Não apenas esperamos como teremos de ajudar, como 
dirigente sindical e empresário contábil, para que a Fenacon, 
daqui a vinte e cinco anos esteja mais forte e mais pujante. Uma 
entidade é feita de pessoas, feita de normas éticas, precisas e 
fortes. A cúpula diretora sempre será muito importante. Ao di-
zer isto, não temos dúvidas de que a Fenacon será sempre uma 
entidade cada vez mais forte no cenário nacional.
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SESCAP-PERNAMBUCOSESCAP-SERGIPE 

Albérico de Morais 

Acompanho desde o início a trajetória de sucesso e as-
censão desta entidade que representa, de forma íntegra, ética 
e respeitosa, os empresários do setor de serviços do País. A Fe-
nacon vem cada vez mais se posicionando como protagonista 
no cenário político e se tornando imprescindível nas tomadas 
de decisões do nosso país, com atuação no combate ao au-
mento da carga tributária, busca pela desburocratização de 
processos e geração de empregos. Uma entidade que trabalha 
diariamente pensando no desenvolvimento econômico da na-
ção. Ao olhar para o futuro, antevejo para os próximos 25 anos 
a Fenacon como uma das entidades mais atuantes na busca 
pela recuperação da dignidade financeira e econômica de um 
país, representando e protegendo os interesses dos sindicatos 
filiados e suas respectivas categorias econômicas perante os 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Acredito que nos 
próximos 25 anos de história da Fenacon, assim como nos anos 
anteriores, grandes e significativas conquistas virão. 

Susana Souza Santos Nascimento 

Vejo de forma muito positiva a Fenacon, que cresceu 
muito e, com sua atuação no Congresso Nacional, tem pro-
movido grandes benefícios não só aos empresários do ramo 
da prestação de serviços, mas para toda a classe empresária de 
nosso País. E que ela continue atuante e que tenha representa-
ção ainda mais forte entre nossos governantes.

SESCON-PIAUÍ

José Raulino Castelo Branco Filho

Vejo a atuação da Fenacon, nesses 25 anos de existên-
cia, com muitos serviços prestados às empresas filiadas, um 
trabalho atuante, produtivo, responsável, com qualidade e 
que, com certeza, tem tido seu reflexo na valorização, na qua-
lificação e no reconhecimento das empresas de serviços re-
presentadas pela entidade. A Fenacon tem sido uma grande 
entidade e nos representa, em nível nacional, muito bem. 
Que continue o trabalho que vem sendo realizado e bus-
que cada vez novas ações dirigidas à melhoria das empre-
sas filiadas.
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SESCAP-CEARÁ

Joelmarx Silva de Oliveira Sobrinho 

A Fenacon, em seus 25 anos de existência, vem, a cada 
ano, conquistando mais representatividade e força no cenário 
político e econômico de nosso País. Em seu jubileu de prata, 
coroa sua atuação como a federação de maior prestígio no 
meio político, pela proteção das micro e pequenas empresas e 
por ser parceira inconteste para desburocratização dos proces-
sos empresariais. Para os próximos 25 anos, esperamos que a 
Fenacon se consolide de forma perene no contexto político, 
social e econômico, e que esteja na vanguarda das entidades 
representativas empresariais, com transparência, probidade e 
inovação na proteção e representação sindical no Brasil.

SESCON-PARAÍBA

Daniel Mesquita Coêlho 

Nos últimos 25 anos, a Fenacon tem contribuído de for-
ma decisiva para o desenvolvimento do País. Seu relevante 
trabalho de apoio aos sindicatos do sistema e na busca de 
um melhor ambiente negociável, principalmente para as mi-
cro e pequenas empresas, são ações dignas de menção. Pelos 
relevantes resultados conquistados nesses anos, coloco a Fe-
nacon como uma das melhores federações empresariais do 
País e como exemplo de atuação sindical.

Para os próximos 25 anos espero que possamos profis-
sionalizar a gestão da Fenacon, permitindo seu crescimento 
estrutural, maior apoio aos pequenos sindicatos e que consi-
gamos emplacar um representante oriundo da classe contá-
bil. Também tenho a expectativa de que nossa relevância e re-
conhecimento no cenário político-empresarial nacional possa 
aumentar, permitindo-nos influenciar de forma mais objetiva 
nas decisões que afetam os segmentos que representamos. 

SESCAP-BAHIA

Altino Alves 

Nos seus 25 anos de existência, a Fenacon tem desenvol-
vido papel importante para a classe empresarial que represen-
ta, empenhando esforços em sua defesa e criando, também, 
alternativas que facilitem a vida dos empresários de serviços.

Espero a ratificação das conquistas alcançadas, o alinha-
mento com os poderes Legis-lativo e Executivo e a ampliação 
de ações que possibilitem o fortalecimento da representativi-
dade da nossa categoria.
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Edilson Ferreira Rodrigues 

Por ser uma federação, a Fenacon aglutina 37 sindicatos 
e, em função disso, todo nosso trabalho se torna muito mais 
eficaz, uma vez que a federação padroniza a ação dos sindica-
tos que ela representa. Além disso, ela participa fortemente 
como influenciadora no mundo político dos assuntos que 
interessam a nossa classe. A exemplo do trabalho que desen-
volvemos no Sescon Campinas, esperamos que a Fenacon 
também continue realizando um ótimo trabalho, aglutinan-
do cada vez mais profissionais da área, porque assim nos tor-
naremos muito mais fortes e influentes, conseguindo resolver 
os problemas da nossa classe mais facilmente. 

SESCON-CAMPINAS

REGIÃO SUDESTE

Sauro Henrique de Almeida 

Posso dizer que sinto muito orgulho dessa entidade, 
pois ela é pujante e de vanguarda. Tem defendido os interes-
ses de seus filiados e sempre procurou atender aos anseios de 
seus representados, seja na busca de mudanças de procedi-
mentos, representação institucional perante o governo, seja 
na proposição de alterações da legislação, sempre em prol, de 
seus representados e da sociedade num todo.

A Fenacon, nesse lapso temporal, procurou modernizar 
e buscar o melhor, seja em prestação de serviços, seja em pro-
dutos que possam melhorar a prestação de serviços de seus 
representados. Necessário destacar que, por sua atuação, a 
Fenacon é lembrada para participar, de modo pontual, das 
mudanças que influenciam nossos representados e a socie-
dade num todo. Espero que continue este trabalho.

SESCON-MINAS GERAIS

Roberto Pereira da Silva 

Entendo ser de fundamental importância o papel da 
Fenacon no cenário nacional, pelo fato de que é difícil para as  
regiões  obterem,  perante o  poder  central,  as reivindicações 
em que a Fenacon tem obtido sucesso. Várias já foram as 
ações em que, com sua participação, a Fenacon demonstrou 
seu prestígio, no âmbito político e no administrativo.

Nossa expectativa é que, nesse processo de represen-
tação nacional de nossa entidade, ela continue atuando de 
forma pujante, para que possamos oferecer às empresas, de 
modo geral, a oportunidade de crescimento sustentável 
por anos.

Passamos por um momento difícil, em que a repre-
sentatividade coerente e firme busca sempre oferecer 
oportunidade ao empreendedorismo, por isso temos a cer-
teza de que é muito importante que a Fenacon continue 
atuante politicamente e administrativamente como repre-
sentação reconhecida e valorizada de nosso segmento.

SESCON-BAIXADA SANTISTA 
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José do 
Carmo Bastos 

A Fenacon, nesses 
últimos 25 anos, trouxe 
grandes avanços e con-
quistas que atingiram 
todo o setor de serviços 
contábeis e de assesso-
ramento, perícias, pes-
quisas e informações em 
todas as regiões do País, 
solidificando o sistema federativo sindical caracterizando cons-
trutivamente o desenvolvimento, sob uma visão diferente de 
sindicalismo patronal moderno, com a essência do associativis-
mo empresarial brasileiro.

Esperamos uma Fenacon mais forte, atuante, e com a 
presença e a participação marcante do empresário contábil e 
também do asses so ramento, principalmente do interior, no 
sistema federativo Sescap-Sescon, na busca da disseminação 
do sindicalismo associativo moderno, com o desenvolvi-
mento de atividades que valorizem o pequeno empresário.

SESCON-TUPÃ

SESCON-SÃO PAULO

William de 
Paiva Motta

Vejo a atuação da Fe-
nacon de forma dinâmica 
com diversos setores, pug-
nando com maestria pelos 
interesses da classe empre-
sarial na área tributária e no 
desenvolvimento social e 

cultural dos membros das empresas associadas e filiadas dos 
Sescons e Sescaps.

A entidade, em 25 anos, conseguiu tornar-se reconheci-
da e respeitada pelo poder público setorial, fico a imaginar os 
benefícios e o poder positivo em suas bodas de ouro.

Parabéns a todos que trabalham com afinco e hones-
tidade pela grandeza da Fenacon.

SESCON-SUL FLUMINENSE 

SESCON-ESPÍRITO SANTO 

Dolores de Fátima 
Moraes Zamperlini 

A valorização do profissional da contabilidade é um fator 
de grande relevância e papel importante das entidades de clas-
se. Neste aspecto, a Fenacon tem empenhado seus melhores 
esforços atuando ativamente no Congresso Nacional e em de-
mais órgãos governamentais com muito sucesso.

Em momentos de crise, os empresários de serviços preci-
sam de alternativas para ser competitivos e se manter no mer-
cado oferecendo serviços de qualidade a seus clientes. A conti-
nuidade dos trabalhos de proximidade da Fenacon com os 
entes governamentais no sentido de simplificação da legisla-
ção tributária, bem como a redução das obrigações acessórias, 
tende a favorecer esse aspecto e oferecer melhores condições 
de trabalho para esse segmento da sociedade.

Márcio Massao Shimomoto  

Para o Sescon-São Paulo é uma satisfação ver o cresci-
mento da Fenacon, que nasceu em nosso estado com apenas 
nove sindicatos e hoje é composta por 37. Ao longo desses 25 
anos, conquistou credibilidade e respeito, não apenas de seus 
filiados, mas também da sociedade e das esferas públicas. Hoje, 
participa e tem voz ativa em debates sobre importantes ques-
tões nacionais, defendendo os segmentos representados, bem 
como buscando a melhoria do ambiente de negócios. Por isso, 
parabenizamos a federação pelo seu jubileu de prata e deseja-
mos muito mais sucesso nos próximos 25 anos, que abrace 
muitas vitórias para as categorias e o empreendedorismo. Con-
te sempre com o Sescon-São Paulo.
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Selma Gama 

Nesses 25 anos, a federação cumpriu o que se 
propôs, com excelência na representatividade em to-
dos os âmbitos governamentais. Foram muitos desa-
fios e conquistas nesse período. Além de muitos ou-
tros exemplos, podemos citar a inclusão das empresas 
contábeis no Simples Nacional e a luta contínua pela 
diminuição da burocracia para o empresário contábil.

Acredito que a desburocratização para a empre-
sa contábil deve continuar, assim como a valorização 
do contador perante a sociedade de um modo geral. 
Prevejo também um fortalecimento dos sindicatos 
com a oferta de serviços, repassando e multiplicando 
as boas práticas de todos os Sescons-Sescaps.

SESCON-RIO DE JANEIRO 
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SINDICATOS FILIADOS 
SESCAP-ACRE
Presidente: Natalício Gomes Silva 
End: Avenida Ceará, 2351 – Dom Giocondo
CEP: 69900-303 – Rio Branco/AC
Telefone: (68) 3244-1005
www.sescap-ac.org.br - sescapac@hotmail.com
Cód. Sindical: 002.365.97974-7

SESCAP-ALAGOAS
Presidente: Carlos Henrique do Nascimento
Rua Rivadávia Carnaúba, 880, Empresarial Belo 
Horizonte, Sala 107 – Pinheiro – Maceió/AL 
CEP: 57057-260 – Tel: (82) 3223-2503 
sescapal@sescapal.org.br / gerencia@sescapal.org.br
www.sescapal.org.br
Cód. Sindical: 002.365.89638-8

SESCAP-AMAPÁ
Presidente: Ivanduy Agno Silva Bezerra
End.: Rua Jovino Dinoá n° 1770
Centro - Cep: 68.900-075 - Macapá/AP
Tel.: (96) 3222-9604 - secretaria@sescapap.org.br
www.sescapap.com.br 
Cód. Sindical: 002.365.00000-7

SESCON-AMAZONAS
Presidente: Maria Cristina de Souza Gonzaga
End.: Rua Maria Quitéria (antiga Rua 09), nº 324,  
Conjunto Castelo Branco, Parque Dez de Novembro 
Manaus/AM - CEP: 69055-270 
Telefone: (92)3304-1257 / 3234-1909 
sesconam@fenacon.org.br
www.sesconam.org.br
Cód. Sindical: 002.365.91072-0

SESCAP-BAHIA
Presidente: Altino do Nascimento Alves
End.: Av. Antonio Carlos Magalhães, 2.573,
sala 1.205/6, Ed. Royal Trade, Candeal de Brotas
CEP: 40280-902 - Salvador/BA - Tel.: (71) 3452-4082
sescapba@sescapbahia.org.br
www.sescapbahia.org.br
Cód. Sindical: 002.365.90858-0

SESCON-BAIXADA SANTISTA
Presidente: Roberto Pereira da Silva
End.: Av. Conselheiro Nébias, 592, Boqueirão 
CEP: 11045-002 - Santos/SP-Tel.: (13) 3222-4839
sesconbs@sesconbs.org.br 
www.sesconbs.org.br
Cód. Sindical: 002.365.97194-0

SESCON-BLUMENAU
Presidente: Jefferson Pitz
End.: Rua 15 de Novembro, 759, Ed. Hering, 
Shopping H, 4° andar, Sl. 403 a 405 
CEP: 89010-902 - Blumenau/SC
Tel.: (47) 3326-0236
sesconblumenau@sesconblumenau.org.br
www.sesconblumenau.org.br
Cód. Sindical: 002.365.89502-0

SESCON-CAMPINAS
Presidente: Edison Ferreira Rodrigues
End.: Rua Prof. Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, 1815, 
(entrada portão 1 e 4 da PUC) 
Pq. Rural Faz. Sta. Cândida 
CEP: 13087-571 – Campinas/SP – Tel.: (19) 3239-1845  
atendimento@sesconcampinas.org.br
www.sesconcampinas.org.br 
Cód. Sindical: 002.365.97193-2

SESCAP-CAMPOS GERAIS
Presidente: Rita de Cássia Dias Gomes
End.: Rua Comendador Miró, nº 860, 2º andar - Centro
CEP: 84010-160 - Ponta Grossa/PR
Tel.: (42) 3027-1096 - contato@sescapcg.com.br
Cód. Sindical: 002.365.91178-6

SESCAP-CEARÁ
Presidente: Daniel Mesquita Coêlho
End.: Rua Eduardo Sabóia, 399 – Papicu
CEP: 60175-145 - Fortaleza/CE
Tel.: (85)3273-2255 
secretaria@sescapce.org.br
www.sescapce.org.br
 Cód. Sindical: 002.365.88157-7

SESCON-DISTRITO FEDERAL
Presidente: Eliés de Paula Soares
End.: SCS Qd. 2 Bloco B Edifício Palácio do Comércio  
3º andar Salas 310/311 - CEP: 70392-901 - Brasília/DF
Tel.: (61) 3226-1269 - sescondf@sescondf.org.br
www.sescondf.org.br
Cód. Sindical: 002.365.04303-2

SESCON-ESPÍRITO SANTO
Presidente: Dolores de Fátima Moraes Zamperlini
End.: Rua Neves Armond, 353 Sala 201 Bento Ferreira 
Ed. Dakar - CEP: 29050-705 – Vitoria/ES
Tel.:(27) 3434-4052 - sescon@sescon-es.org.br
www.sescon-es.org.br 
Cód. Sindical: 002.365.04904-9

SESCON-GRANDE FLORIANÓPOLIS
Presidente: Fernando Baldissera
End.: Rua Felipe Schmidt, 303, 9º andar, Ed. Dias Velho,
Centro - CEP: 88010-903 Florianópolis/SC
Tel.: (48) 3222-1409 - sescon@sesconfloripa.org.br
www.sesconfloripa.org.br
Cód. Sindical: 002.365.88511-4

SESCON-GOIÁS
Presidente: Francisco Canindé Lopes
End.: Rua 107, nº 23, Qd. F22, Lote 03 - Setor Sul
CEP: 74.085-060 - Goiânia/GO - Tel.: (62) 3091-5051
sescongoias@sescongoias.org.br - 
www.sescongoias.org.br 
Cód. Sindical: 000.365.05474-7

SESCAP-LONDRINA
Presidente: Jaime Júnior Silva Cardozo
End.: Rua Piaui, Nº 72, 2ºandar - Ed Itamaraty - Centro
CEP: 86010-420 - Londrina/PR
Tel.: (43) 3329-3473 - sescapldr@sescapldr.com.br
www.sescapldr.com.br 
Cód. Sindical: 002.365.90169-1

SESCAP-MARANHÃO
Presidente: Gilberto Alves Ribeiro
End.: Rua das Juçaras, Quadra 43, Nº 13 
Jardim Renascença - CEP: 65075-230 - São Luiz/MA
Tel.: (98) 3236-1402 - sescapma@sescapma.org.br
www.sescapma.org.br
Cód. Sindical: 002.365.90023-7

SESCON-MATO GROSSO
Presidente: Ironei Marcio Santana 
Av. Ipiranga, n. 1126, Bairro Goiabeiras
CEP: 78032-150 - Cuiaba/MT - Tel.: (65) 3634-8371
presidente@sescon-mt.com.br - www.sescon-mt.com.br
Cód. Sindical: 002.365.86025-1

SESCON-MATO GROSSO DO SUL
Presidente: Francisco Pereira Gonçalves 
End.: Avenida Mato Grosso, 2170, Jardim dos Estados, 
CEP: 79020-201 - Campo Grande - MS
Tel.: (67) 3029-6094 - sesconms@sesconms.org.br 
www.sesconms.org.br 
Cód. Sindical: 002.365.87924-6

SESCON-MINAS GERAIS
Presidente: Sauro Henrique de Almeida
Endereço: End.: Av. Afonso Pena, 748, 24° andar, Centro
CEP: 30130-003 Belo Horizonte/MG
Tel: (31) 3207-1700 – sescon@sescon-mg.com.br 
www.sescon-mg.com.br
Cód. Sindical: 002.365.04937-5

SESCON-PARÁ
Presidente: José Eduardo da Silva
End.: : Av. Pres. Vargas,158, 11º Andar, Sl. 1101,  
Ed. Antonio Martins Junior - CEP: 66010-000 – Belém/PA
Tel.: (91) 3212-2558 - secretaria@sescon-pa.org.br
www.sescon-pa.org.br
Cód. Sindical: 002.365.90145-4

SESCON-PARAÍBA
Presidente: Joelmarx Silva de Oliveira Sobrinho
Rua Rodrigues de Aquino, Nº 267, Edifício Asplan,  
4º andar, Sala 401 a 403 – Centro – Cep: 58013-030 
João Pessoa/PB - Tel.: (83) 3221-4202 
sindicatosesconpb@yahoo.com.br
www.fenacon.org.br/sescon-pb 
Cód. Sindical: 002.365.90755-0

SESCAP-PARANÁ
Presidente: Mauro César Kalinke
End.: Rua Marechal Deodoro, 500, 11° andar,
Edifício Império, Centro - CEP: 80010-911 - Curitiba/PR
Tel.: (41) 3222-8183 - sescap-pr@sescap-pr.org.br
www.sescap-pr.org.br
Cód. Sindical: 002.365.88248-4

SESCAP-PERNAMBUCO
Presidente: Albérico Xavier de Morais Pinto
End.: Rua José Aderval Chaves, 78, 4° andar,
salas 407/8, Boa Viagem - CEP: 51111-030 - Recife/PE
Tel.: (81) 3327-6324 - sescappe@sescappe.org.br
www.sescappe.org.br
Cód. Sindical: 002.365.88145-3

SESCON-PIAUÍ
Presidente: José Raulino Castelo Branco Filho
End.: Av. José dos Santos e Silva, 2.090 - sala 102
Centro/Sul, Teresina/PI - CEP: 64001-300 – Tel.: (86) 3221-9557 
sescon.pi@hotmail.com - www.sesconpiaui.org
Cód. Sindical: 002.365.90801-7

SESCON-RIO DE JANEIRO
Presidente: Selma Antônia Gama de Carvalho Ferreira 
End.: Av. Passos, 120, 6° e 7° andares, Centro – CEP: 20051-040
Rio de Janeiro/RJ - Tel.: (21) 2216-5353
sesconrj@sescon-rj.org.br - www.sescon-rj.org.br
Cód. Sindical: 002.365.86767-1

SESCON-RIO GRANDE DO NORTE
Presidente: João Antonio De Oliveira Matias
End.: Rua Romualdo Galvão, 470 – Barro Vermelho
CEP: 59022-100 - Natal/RN-Tel.: (84) 3201-0708
sescon@sesconrn.com.br – www.sesconrn.com.br
Cód. Sindical: 002.365.91069-0

SESCON-RIO GRANDE DO SUL
Presidente: Diogo Ferri Chamun
End.: Rua Augusto Severo, 168, São João
CEP: 90240-480 – Porto Alegre/RS - Tel.: (51) 3343-2090
sescon-rs@sescon-rs.com.br - www.sescon-rs.com.br

SESCAP-RONDÔNIA
Presidente: Eder Miranda
End.: Av. Carlos Gomes, 1223 - sala 217, 2° andar – Porto Shopping 
Porto Velho/RO - CEP: 76801-123 – Tel.: (69) 3223-7577 
sescaprondonia@amazonspeed.com – www.sescap-ro.com.br
Cód. Sindical: 002.365.91126-3

SESCON-RORAIMA
Presidente: José Soares Belido
End.: Rua Jair Alves dos Reis, 118 - Jardim Floresta
CEP: 69312-148 – Boa Vista/RR - Tel.: (95) 3624-4588 
sesconrr@hotmail.com - www.sesconrr.org.br
Cód. Sindical: 002.365.04959-6

SESCON-SANTA CATARINA
Presidente: Eugenio Vicenzi
End.: Avenida Dr. Albano Schulz, nº 815 –  
Edifício Aeon Business Le Village, 1º andar – Centro 
CEP: 89201-220 – Joinville/SC - Tel.: (47) 3433-9849 
sesconsc@sesconsc.org.br - www.sesconsc.org.br 
Cód. Sindical: 002.365.02808-4

SESCON-SÃO PAULO
Presidente: Márcio Massao Shimomoto
End.: Av. Tirandentes, 960, Luz – CEP: 01102-000 - São Paulo/SP
Tel.: (11) 3304-4400 – sesconsp@sescon.org.br - www.sescon.org.br
Cód. Sindical: 002.365.86257-2

SESCAP-SERGIPE
Presidente: Susana Sousa Santos Nascimento
End.: Rua Jacintho Uchôa de Mendonça nº 126 – Gragerú
CEP: 49026-160 - Aracaju/SE - Tel.: (79) 3221-5058
sescapse@infonet.com.br - www.sescap-se.org.br
Cód. Sindical: 002.365.04999-5

SESCON-SERRA GAÚCHA
Presidente: Ronaldo Tomazzoni
End.: Rua Ítalo Victor Bersani, 1.134, Jardim América
CEP: 95050-520 - Caxias do Sul/RS - Tel.: (54) 3228-2425
administrativo@sesconserragaucha.com.br
www.sesconserragaucha.com.br
Cód. Sindical: 002.365.87490-2

SESCON-SUDOESTE GOIANO
Presidente: Denimárcio Borges de Oliveira
End.: Avenida José Walter, nº 766, qd. 52, lt 14, 1º andar –  
Setor Morada do Sol - CEP 75908-740 – Tel.: (64) 3621-1730
sescon@sesconsudoeste.org.br 

SESCON-SUL FLUMINENSE
Presidente: William de Paiva Motta
End.: Av. Joaquim Leite, 604 apt º 211/212/213 - Ed. Genésio 
Miranda Lins (ao lado galeria da Lj Lealtex) – Centro 
CEP 27345-390 – Barra Mansa/RJ – Tel: (24) 3322-5627 
sesconsulfluminense2@hotmail.com – www.sesconsul.com.br 
Cód. Sindical: 002.365.05022-5

SESCAP-TOCANTINS
Presidente: Gildivam Miranda Marques
End.: 210 sul Av LO 05 LT 11 CASA 01 - Plano Diretor Sul
Palmas/TO - CEP: 77020-580 - Tel: (63) 3224-7194
sescapto@uol.com.br 
Cód. Sindical: 002.365.91124-7

SESCON-TUPÃ
Presidente: José do Carmo Bastos
End.: Avenida Tamoios, 1.260, Sobreloja – Centro
CEP: 17600-005 – Tupã/SP-Tel.: (14) 3496-3164 
sescontupan@unisite.com.br - www.sescontupa.org.br
Cód. Sindical: 002.365.90844-0






