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EDITORIAL

D e um início tímido, repleto de desconfianças; de um sonho que parecia 

distante, até a realidade de hoje, muitos fatos contribuíram para cons

truir a historia vitoriosa destes vinte anos de existência da Fenacon.

Aquele início de trabalho, onde tudo era mais difícil, onde superar bar

reiras internas era mais impor tante do que se mostrar para o mundo; onde 

conse guir adesões e votos de confiança, eram tarefas ár duas e complica

das, vem mostrando, ao longo do tempo, que cada etapa que foi vencida, se 

mostrou necessária para a consolidação de sua existência.

Disputas políticas algumas vezes trouxeram algu ma turbulência e al

guns desagrados, mas a alti vez dos envolvidos e a firmeza de propósito de 

pes soas dotadas de verdadeiro caráter, foram se afir man do e se sobrepon

do aos interesses pessoais, para dar lugar ao coletivo, de encontro ao que 

real mente sempre importou: uma represen tatividade digna e forte.

Cada um, à seu modo, ombreado com direto rias de peso e compro

metidas, colocou o seu talento e sua competência, em prol da consolidação 

da entidade.

Nossos profundos agradecimentos a todos os presidentes e suas res

pec tivas diretorias, pela inegá vel e grandiosa colaboração neste tempo que 

hoje come  moramos.

Ter sido conduzido pela segunda vez a coman dar esta instituição, 

é representativo de muito orgulho e muita honra. Talvez do mesmo ta

manho da respon sabilidade que o cargo nos impõe, mas que aceitamos 

com muita humildade e com enorme vontade de manter a entidade nos 

trilhos do sucesso.

Por isso tudo, temos sim, muito a comemorar. Não se faz necessário, 

neste momento, descrever tudo o que conquistamos, pois os fatos são de 

conhe cimento e julgamento de todo o segmento. 

Mas, se tivéssemos que eleger um único fato para sintetizar nosso rol 

de conquistas, eu diria que o respeito e a credibilidade de nossa instituição 

se constituem, hoje, no nosso maior patrimônio.

Obrigado a todos que fizeram e fazem parte desta historia de vida re

cheada de sucesso!

Uma justa 
comemoração

Valdir Pietrobon
Presidente da Fenacon

presidente@fenacon.org.br
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E ra final da década de 80, época em que sur

giam os primeiros questionamentos acerca da 

necessidade de criação de uma federação que agru

passe sindicatos de empresas contábeis brasileiras. 

A ideia partiu de alguns pioneiros visionários, como 

os contadores Ivan Carlos Gatti, do Rio Grande do 

Sul, e Orlando Lima, do Rio de Janeiro. Depois dos 

primeiros entendimentos, os dois iniciaram as trata

tivas em vários estados brasileiros com o objetivo de 

convencer os sindicatos da importância e da neces

sidade de se criar essa Entidade.

Um marco para essa articulação foi a Conven

ção Nacional das Empresas de Serviços Contábeis 

(Conesc), promovida em janeiro de 1988 pelo Sescon

SP. Durante a Convenção, ocorreu a primeira reunião 

oficial para tratar da criação da Federação, da qual 

participaram os sindicatos que apoiavam a realização 

ideia: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 

Distrito Federal e Santa Catarina.

Nesse evento, Ivan Carlos Gatti propôs formal

mente que se criasse uma Federação, e sugeriu que a 

iniciativa fosse liderada pelo SesconSP, por ser aquele 

um sindicato forte, bem estruturado, com condições 

de fornecer o suporte necessário à consolidação da 

Federação. Gatti sugeriu, ainda, que a primeira di

retoria a ser eleita, tivesse à sua frente os dirigentes 

daquele sindicato, com o contador Annibal de Freitas 

como presidente; secretário e tesoureiro também de

veriam ser de São Paulo, a fim de facilitar o trabalho 

da Federação nos primeiros tempos.

Naquela primeira Conesc, foi lançada a se

mente da Federação; mas nem tudo ocorreu como 

esperado, pois ainda foram necessários mais de três 

anos para fundação da Fenacon. 

O COMEÇO

O início de uma 

          grande jornada

Acima: Irineu Thomé e Annibal de 

Freitas em reuniões da recém criada 

Fenacon; à direita: Irineu Thomé em 

eventos da Entidade
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O então presidente do SesconSP, José Serafim 

Abrantes, a exemplo de Gatti, revelouse um entu

siasta da ideia de se criar a Federação. Ele se dedicou, 

durante aqueles tempos pioneiros, às negociações 

políticas com as demais entidades de São Paulo, para 

viabilizar a nova Federação. Coubelhe 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 SesconSP se fi

liasse à nova federação, ela teria de abranger todos 

os segmentos por ele representados, um contingen

te que abrigava muitas outras empresas, além das de 

contabilidade. Em consequência, era necessário que 

os demais sindicatos que viessem a fazer da Fede

ração 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 Con

tábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e 

Pesquisas (Fenacon). A 1ª Assembleia Geral ocorreu 

na sede do SesconSP, 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 

diretoria da Fenacon, tendo à frente os empresários 

Annibal de Freitas (SP), presidente, e Luiz Fernando 

Vieira (RS), vicepresidente. A partir daí, o próximo 

passo seria a obtenção do registro no Arquivo das 

Entidades Sindicais Brasileiras (Aesb), do Ministé

rio do Trabalho. Annibal de Freitas, com a ajuda do 

então presidente do Sescon  RJ, Orlando Lima, pre

parou e encaminhou ao Ministério do Trabalho o 

pedido de registro da Fenacon. 

Entretanto, após o início do processo de regis

tro várias outras entidades já consolidadas pediram 

impugnação para criação da Fenacon. Para vencer 

essa barreira, Annibal de Freitas começou um proces

so de grande articulação e, após muita dedicação e 

trabalho, conseguiu que as entidades retirassem qua

se todas as impugnações. Exceto a Federação dos 

Agentes Autônomos e o Sindicato dos Contadores, 

ambos do Rio Grande do Sul, que não concordaram 

em retirar as impugnações.

O COMEÇO

À esquerda: Irineu Thomé; acima: 

Annibal de Freitas e Eliel Soares de 

Paula em reunião



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 SesconRS e também vicepresidente da Fenacon, 

Luiz Fernando Vieira, decidiu desfiliar aquele sindica

to 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, 

presidida por Annibal de Freitas, foram principal

mente para conseguir o registro da entidade no 

Ministério do Trabalho. Mas os problemas não se 

resumiam à obtenção do registro no Ministério do 

Trabalho, protelado pelos pedidos de impugnação. 

Era preciso obter recursos necessários para iniciar, 

de fato, os projetos necessários para defesa dos in

teresses do setor empresarial de serviços. 

Apesar de ser fruto da mobilização de várias 

entidades, a Fenacon ainda não possuía recursos 

necessários para tocar os próprios projetos, uma vez 

que os potenciais contribuintes, isto é, os sindica

tos fundadores, não podiam repassar a contribuição 

sindical até que a Fenacon fosse formalizada. 

Assim, a primeira sede da Fenacon foi uma 

sala cedida pela empresa de seu então presidente, 

contador Annibal de Freitas. Mas, como essa infraes

trutura ainda era insuficiente, lançouse mão de um 

empréstimo, concedido pelo SesconSP. 

Base representativa 

Se em sua fundação eram nove os sindica

tos da base, 20 anos depois são 36, distribuídos em 

todo o território nacional. Esses sindicatos represen

tam mais de 400 mil empresas que atuam nas áreas 

de contabilidade, assessoramento, perícias, informa

ções e pesquisas.

O COMEÇO

Jornais que noticiaram 

a criação da Fenacon

REVISTA FENACON anos208
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O segredo para alcançar esse expressivo cres

cimento em duas décadas pode ser resumido em 

uma palavra: empenho. Annibal de Freitas, no car

go de delegado confederativo, no período de 1995 

a 1997, percorreu todo o Brasil com a missão de 

convencer os empresários de contabilidade, asses

soramento, perícias, informações e pesquisas a se 

organizar em sindicatos. Já ao final do ano 2000, a 

Fenacon já contava com 30 sindicatos filiados.

Mais que a criação de novos sindicatos era 

preciso fortalecer a base e tornála atuante, repre

sentativa, requisito de extrema importância para 

a afirmação perante os parlamentares, nas de

mandas que apresentasse ao Congresso Nacional. 

Surgia aí outra grande linha de atuação da Entida

de: 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 prin

cipais referências na representação nacional do setor 

empresarial de serviços. 

O COMEÇO

Participantes da primeira reunião 

para criação da Fenacon

 
José Serafim Abrantes
Presidente do SesconSP

Irineu Thomé
Vicepresidente do SesconSP

Annibal de Freitas
Delegado do SesconSP

Ivan Carlos Gatti
SesconRS

Orlando Lima
SesconRJ

João Batista de Almeida
SesconMG

Carlos Celso da Silva
SesconDF
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Annibal Freitas

Assim que a Fenacon foi oficialmente criada, 

ou seja, tão logo obteve seu registro no Ministé

rio do Trabalho, deu início às primeiras atividades 

políticas. Graças ao árduo trabalho do presiden

te Annibal de Freitas, a Fenacon passou a adquirir 

condições necessárias para cumprir a missão para 

a qual fora criada, que é representar os empresá

rios de contabilidade, assessoramento, perícias, 

informações e pesquisas.

Durante a primeira gestão, de 1991 a 1994, a 

Fenacon ocupava uma sala nas dependências das 

empresas do presidente Annibal de Freitas. No perí

odo de 1995 a 1998, instalouse em uma sala cedida 

pelo Sescon São Paulo, ocasião em que foi possível 

contratar os primeiros funcionários. 

Nesse período, Annibal percorreu o Brasil, con

vencendo os empresários contábeis a se organizar 

em sindicatos. Assim, a Fenacon passa a se consoli

dar como entidade representativa nacional.

Irineu Thomé

Era o momento de começar efetivamente o 

trabalho. E a segunda diretoria da entidade, presidida 

por Irineu Thomé, não perdeu tempo. Nessa gestão, a 

preocupação dos dirigentes da Fenacon foi além da 

criação de novos sindicatos. Havia também a consci

ência de que era preciso ter uma base forte, atuante 

e representativa, requisitos de extrema importância 

para afirmação perante os parlamentares, nas de

mandas que apresentasse ao Congresso Nacional.

Núcleo Parlamentar de Estudos 

Contábeis e Tributários

A maneira encontrada para sistematizar a atu

ação da Entidade perante o Congresso Nacional foi 

criar o Núcleo Parlamentar de Estudos Contábeis e 

Tributários em 1996. 

O intuito do núcleo, que tinha como presi

dente o deputado Luiz Gonzaga Mota (PSDBCE), 

Atuação Política

REVISTA FENACON anos2010
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era estabelecer maior intercâmbio de informações 

técnicas entre as entidades de classe contábil e 

legisladores. As entidades ofereciam assessoria 

técnica dando pareceres sobre projetos de lei en

volvendo questões tributárias e fiscais. 

Simples

Dando início efetivamente à atuação política, 

em sua segunda gestão, a Entidade reivindicava a in

clusão das profissões regulamentadas no Simples. O 

presidente da Fenacon, Irineu Thomé, na companhia 

do vicepresidente Eliel Soares, participou de diversas 

reuniões com os deputados para tratar do assunto.

Eliel Soares de Paula

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 Paula, a Fenacon adquiriu sua primeira sede pró

pria, ainda em São Paulo, porém isso já representava 

grande avanço para a Federação. 

Núcleo Parlamentar

O Núcleo Parlamentar de Estudos Contábeis 

e Tributários entrou em sua segunda legislatura, 

assumindo a presidência o deputado federal Max 

Rosenmann, e tendo como integrantes cerca de du

zentos parlamentares, entre deputados e senadores. 

Fotos 1 a 4: Atuação política durante as 

gestões dos presidentes Anníbal Freitas, 

Irineu Thomé e Pedro Coelho.

REVISTA FENACONanos20 11
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Audiência Pública

Um trabalho muito positivo de conscientiza

ção para a mudança da Lei do Simples realizado pela 

Fenacon foi a audiência pública Câmara Federal para 

reivindicar a inclusão de novas categorias econômicas 

no regime de recolhimento simplificado – Simples.

A audiência foi importante passo para uma rá

pida definição do aperfeiçoamento da Lei nº 9317/97, 

visando à desburocratização e à diminuição da car

ga tributária de algumas categorias econômicas que 

ainda se encontravam excluídas do regime simplifi

cado de tributação. 

Intervenções perante o Governo

Em permanente contato com órgãos gover

namentais, a Fenacon procurou dirimir dúvidas, 

levar sugestões, críticas e reivindicações ao go

verno. 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 Fede

ral, Ministério da Previdência Social e instituições 

como Caixa Econômica Federal.

Pedro Coelho Neto 

Ocupar mais intensamente os espaços políti

cos, marcando presença nos órgãos federais e onde 

quer que tramitem matérias de interesse foi uma 

das principais frentes. Por essa razão, na gestão do 

presidente Pedro Coelho Neto foi realizada a trans

ferência da Fenacon para Brasília. 

Reforma Tributária

A luta pela Reforma Tributária, pela expansão 

e consolidação do Simples, assim como por toda e 

qualquer medida de desburocratização que contri

bua para melhorar o desempenho dos prestadores 

de serviço em duas relações com o Estado esteve 

presente nos propósitos dessa gestão.

Simples

A Fenacon entregou aos principais represen

tantes do governo federal cerca de 15.600 assinaturas 

a favor da inclusão das prestadoras de serviços no 

Simples. O abaixoassinado fez parte do “Movimento 

Nacional pelo Simples para as empresas prestadoras 

de serviços”. 

Cerca de 80 mil estavam impedidas de aderir ao 

sistema simplificado de tributos, apesar da Constitui

ção Federal, em seu artigo 179, assegurar tratamento 

tributário diferenciado e simplificado às micro e pe

quenas empresas, sem distinção.

Alteração ISS

Diante de protestos da Fenacon e de outras 

entidades representativas de diversos segmentos, o 

Senado aprovou o projeto de lei para a Lei Comple

mentar nº 116 (LC 116), que alterava a legislação do 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

Com a aprovação do novo texto, os profissionais 

liberais continuaram pagando um valor fixo por pro

fissional. A redação apresentada originalmente pelo 

PL revogava a tributação diferenciada para profissio

nais liberais. 

Burocracia

Facilitar a abertura de novas empresas no 

País já era uma preocupação. Os Ministérios do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

e da Fazenda realizaram seminário para debater o 

projeto “Simplificação e Racionalização do Regis

tro e da Legalização de Empresas”. Na ocasião, a 

Fenacon apresentou 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. 

A Fenacon esteve presente em diversas discussões 

20 ANOS DE HISTÓRIA
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em torno do projeto da Lei Geral das Micro e Peque

nas Empresas. 

O presidente da Fenacon, Pedro Coelho Neto, 

participou dos debates e apresentou propostas da 

federação para mudanças na legislação, principal

mente quanto à extensão do sistema simplificado 

para o setor de serviços.

Carlos José de Lima Castro 

Visando a dar continuidade ao trabalho de for

talecimento do Sistema SescapSescon, nesta gestão 

foram eleitas algumas prioridades. Grande parte do 

trabalho foi direcionado para fortalecer a Entidade no 

âmbito do Poder Legislativo, com adoção de acom

panhamento sistemático de todas as proposições 

legislativas de interesse do setor de serviços.

Audiências com Parlamentares

No decorrer do ano de 2005, o presidente, o vi

cepresidente institucional e a diretora de assuntos 

legislativos estiveram presentes diversas vezes em 

Brasília, em reuniões com os parlamentares envolvi

dos com os projetos de interesse do setor de serviços.

Nesses encontros, além de defender a posição 

da Fenacon em relação às proposições em anda

mento, foi entregue aos parlamentares extenso 

material de apresentação da Entidade.

Desburocratização

Simplificar os procedimentos de abertura, ma

nutenção e baixa de empresas no Brasil foi uma das 

principais bandeiras dessa diretoria da Fenacon. No 

decorrer do último ano, foram várias reuniões com a 

diretoria do Departamento Nacional de Registro do 

Comércio – DNRC. Desses encontros, resultou a ela

boração do Projeto de Lei que cria a Redesim. 

Lei Geral da Micro e Pequena Empresa

Outra frente de luta da Fenacon foi pela apro

vação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. 

A Fenacon acompanhou de perto a votação da Lei 

Geral na Comissão Especial da Câmara dos Depu

tados. Nesses encontros, além de pedir agilidade 

na votação da Lei Geral, a Fenacon aproveitou para 

explicar aos deputados o quanto era importante a 

inclusão, no Simples, de todas as empresas inde

pendentemente do ramo de atividade.

Fenacon articula pelo Simples 

e Reforma Tributária
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Fotos de 1 a 4: Articulação dos presidentes Carlos Castro e 

Valdir Pietrobon pela aprovação e aperfeiçoamento da Lei 

Geral da Micro e Pequena Empresa. 

Página seguinte: Valdir Pietrobon discursa em evento que 

marcou os três anos de existência da Lei Geral.

Medida Provisória 275/2005

A Fenacon encaminhou ao deputado Arnaldo 

Faria de Sá (PTBSP) 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.

Projeto de Lei nº 1.129/2003

Durante a tramitação do Projeto de Lei nº 

1.129/2003, que dispunha sobre a distribuição de 

lucros, a Fenacon também acompanhou de perto 

a votação do parecer do deputado Carlos Willian ao 

PL nº 1.129/2003, que alterava a Lei nº 9.249/95, que 

trata do imposto de renda das pessoas jurídicas. O 

relator acatou a sugestão da Fenacon, e seu parecer 

foi pela compatibilidade e adequação financeira e 

orçamentária e, no mérito, pela rejeição. 

Medida Provisória nº 232

Em 12 de janeiro de 2005, as entidades repre

sentativas do setor de serviços, com a participação 

efetiva da Fenacon, iniciaram a luta pela derrubada da 

MP nº 232, que pretendia aumentar a carga tributária.

Valdir Pietrobon

Durante a gestão 20072010, a atuação política 

foi uma das principais linhas de trabalho da Fenacon. 

Foram diversas audiências, reuniões nos gabinetes 

dos deputados, senadores, ministros e entidades em 

20 ANOS DE HISTÓRIA
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busca dos interesses do setor de serviços e melhoria 

de condições das empresas brasileiras.

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 

redução da carga tributária enfrentada pelos es

critórios de serviços contábeis. A categoria estava 

enquadrada no Anexo V e lutava para ser transferi

da para Anexo III, menos oneroso. 

A Fenacon não poupou esforços para conquis

tar a aprovação do Projeto de Lei Complementar 

que previa a mudança do setor contábil para o Ane

xo III. E conseguiu. No dia 18 de dezembro de 2008 

a Lei Complementar nº 128/08 foi sancionada pelo 

presidente da República. 

Empreendedor individual

Beneficiados pela carga tributária do Sim

ples Nacional, os empresários contábeis tiveram a 

oportunidade de protagonizar um grande trabalho 

social no País. Os escritórios de contabilidade fica

ram responsáveis por fazer gratuitamente o registro 

do Empreendedor Individual e a primeira declara

ção anual da categoria.

 

Mudanças na Lei Geral à vista

A Fenacon ainda está em busca da Lei Ge

ral da Micro e Pequena Empresa ideal. A Federação 

propõe a inclusão de todas as micro e pequenas 

empresas brasileiras no Simples Nacional, além da 

ampliação do limite de faturamento, estimulando a 

atividade empresarial nesse importante segmento 

da economia brasileira. 

A Entidade defende também o limite de fatu

ramento para até R$ 3,6 milhões, a inclusão de todas 

as atividades econômicas, independentemente da 

área de atuação e novas normas para participação 

das MPEs em licitações.

20 ANOS DE HISTÓRIA
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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

Eliminar informações redundantes, acabar com 

o inútil retrabalho, diminuir a papelada semfim, es

tancar a proliferação de obrigações acessórias, entre 

outros ônus burocráticos, são alguns objetivos espe

rados com a implantação do Sped.

Pensando nisso, a Fenacon apoiou desde o iní

cio a implantação do Sped Contábil, Sped Fiscal e 

Nota Fiscal Eletrônica, além de trabalhar para disse

minar as suas vantagens. 

Núcleo Parlamentar de Estudos 

Contábeis e Tributários

Com a finalidade de apoiar tecnicamente os par

lamentares nas matérias tributárias, a Fenacon reativou 

o Núcleo Parlamentar de Estudos Contábeis e Tributá

rios, criado em 1996. O núcleo hoje tem o deputado 

Arnaldo Faria de Sá escolhido como coordenador. 

Proposta de Ementa  

Constitucional nº 231

Sempre alerta a qualquer medida que possa pre

judicar o empresariado brasileiro, a Entidade propôs 

melhor discussão sobre a PEC nº 231/95, que reduz a 

carga horária semanal de 44 para 40 horas semanais. 

A Fenacon prevê reflexos negativos caso a 

proposta seja aprovada. Um dos maiores temores é 

de que essa decisão não apenas diminua o poder de 

compra do brasileiro, como diminua os postos de 

trabalhos formais no País. 

Campanha contra a CPMF

Uma das grandes lutas vencidas pela Fenacon 

foi a derrubada contra a CPMF. A Fenacon participou 

dos movimentos, discussões e audiências contra 

esse imposto. A CPMF atingia todos os brasileiros e 

estava presente em tudo que você consumia. Com 

o fim do imposto, o brasileiro ficou livre, ainda, 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 apresenta

ção de procuração pública para o contribuinte conferir 

poderes a terceiros para, em seu nome, praticar atos pe

rante a Receita Federal e outros órgãos públicos. 

No dia 1º de fevereiro, a MP foi aprovada na Câ

mara dos Deputados, com a retirada do artigo nº 5. 

No Senado Federal, a Medida foi aprovada, tornando

se o Projeto de Lei de Conversão nº 4, de 2011. 

20 ANOS DE HISTÓRIA
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José Pimentel • Senador

“Quero parabenizar a Fenacon pelos seus 20 anos de existência. Um trabalho  bri

lhante, que acompanho há muitos anos, na organização, capacitação e mobilização 

dos contabilistas brasileiros. Com a criação do Simples Nacional e, posteriormente, a 

instituição do Empreendedor Individual ficou ainda mais evidente o compromisso 

dessa entidade com o Estado Nacional, no fortalecimento do empreendedorismo. 

Parabéns e muito sucesso nessa caminhada. Contem comigo”!

DEPOIMENTOS

Fenacon e empreendedorismo

Silas Santiago • SecretárioExecutivo
Comitê Gestor do Simples-Nacional (CGSN)

“A Fenacon é uma das entidades mais atuantes em nível nacional, articulando

se ativamente junto ao Congresso Nacional e ao Governo Federal na busca dos 

interesses não somente das empresas contábeis, mas também para o bem do 

país. É também um dos grandes parceiros do Comitê Gestor do Simples Nacio

nal, debatendo temas e auxiliandonos na construção de soluções relativas à 

administração do Simples Nacional”. 

Pepe Vargas • Deputado Federal 

“A FENACON vem cumprindo um papel de vanguarda no processo de simpli

ficação das obrigações tributárias das empresas, na exitosa Lei Geral das Micro 

e Pequenas Empresas e na defesa de uma Reforma Tributária que reduz a car

ga de impostos. Suas  propostas têm enorme credibilidade junto ao Congresso 

Nacional. Parabéns a FENCON pelos seus 20 anos”.  
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Pedro Eugêncio • Deputado Federal

“A Fenacon tem papel de grande relevância no fortalecimento da Micro e Peque

na Empresa no Brasil. É a entidade que mais vem ajudando na implementação 

do Simples, especialmente do MEI, em todo o território nacional. Conquistas 

estas que trazem ganhos inestimáveis à formalização da força de trabalho e na 

geração de oportunidades de trabalho no país, já que são as micro e pequenas 

empresas responsáveis por 58% dos empregos com carteira assinada.”
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CONQUISTAS

A o longo de sua existência, a Fenacon tem con

quistado junto aos órgãos governamentais 

importantes vitórias na solução de eventuais pro

blemas que atrapalhem o dia a dia dos empresários 

brasileiros. Sempre atenta aos fatos e em contato 

permanente para que haja solução de impasses, o ob

jetivo da Entidade é evitar prováveis prejuízos, além de 

sempre buscar medidas que simplifiquem as ações 

junto ao poder público.

Veja algumas conquistas: 

RAIS – Relação Anual de Informações Sociais

2011 – Foi publicada no Diário Oficial da União, dia 

25 de fevereiro, a Portaria nº 371, do Ministério do 

Trabalho e Emprego, que dispensa o empreendedor 

individual da entrega da Relação Anual de Informa

ções Sociais – Rais Negativa (sem empregados).

DASN – Declaração Anual do Simples Nacional 

2011 – O Comitê Gestor do Simples Nacional alterou 

para 15/04/2011 o prazo de entrega da Declaração 

Anual do Simples Nacional (DASN), para a ME ou 

EPP optante pelo Simples Nacional em 2010. Inicial

mente o prazo final para a entrega era até 31/03.

2010 – A Fenacon solicitou a prorrogação, por 15 

dias, para entrega da DASN. Inicialmente o prazo fi

nal para entrega era até 31/03. No dia 30 o prazo foi 

prorrogado, para o dia 15 de abril.

 

2009 – Outro pedido atendido foi a prorrogação do 

prazo para entrega da DASN para o dia 4/5/2009.

Multas – A Federação lutou pelo cancelamento das 

multas referentes à entrega da DASN fora do prazo. 

Cerca de 70 mil empresários ficam isentos de arcar 

Principais Conquistas

Reunião em prol dos interesses da classe contábil
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com a multa de no mínimo R$ 200,00 (duzentos Re

ais), cada um. 

2008 – A Fenacon conseguiu junto à secretária

executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional a 

prorrogação do prazo para a entrega da Declaração 

Anual do Simples Nacional (DASN). 

DIPJ - Declaração de Informações Econômico-

fiscais da Pessoa Jurídica

 

2009 – As empresas tinham até o dia 30 de junho 

para apresentar a DIPJ. Entretanto, o programa ain

da não tinha sido disponibilizado. Por essa razão, a 

Fenacon solicitou a prorrogação e o prazo foi adia

do para o dia 15 de julho.

DAS - Documento de Arrecadação do Simples

 

2009 – Devido a problemas tecnológicos, a Fena

con conseguiu também a prorrogação do prazo 

para entrega da DAS para o dia 24/7/2009 

2008 – A Fenacon solicitou a prorrogação para o dia 

30 de maio o prazo para o pagamento do DAS. O ven

cimento do DAS foi prorrogado para o dia 15 de junho. 

DASN-EI - Declaração Anual do Simples Nacional 

para o Empreendedor Individual 

2011 – Atendendo mais um pedido da Fenacon, o Co

mitê Gestor do Simples Nacional prorrogou o prazo de 

entrega da DASNEI de 28 de fevereiro para 31 de maio. 

2010 – O prazo final para entrega da primeira DASN

EI foi alterado para o dia 31/03/2010. 

DCTF e DACON - Declaração de Contribuições 

e Tributos Federais e Demonstrativo de Apura-

ção de Contribuições Sociais

2011 – Multas – Atendendo solicitação da Fenacon , 

a Receita Federal publicou no dia 11de março, co

municado informando que as multas geradas nas 

transmissões do DACON realizadas até o dia 09 de 

CONQUISTAS

ANUNCIO 

E-CONTAB



março serão canceladas automaticamente. Na épo

ca foram recebidos relatos de diversos empresários 

contábeis que ao realizar o envio do DACON, dentro 

do prazo, tiveram multas geradas por atraso. 

2010 – Após inúmeros contatos de empresas de todo 

o País que relataram a cobrança de multa para entre

ga do DACON, até o dia 08/06, a Fenacon entrou em 

contato com a Receita Federal do Brasil, sendo infor

mada que declarações entregues até aquela data teria 

eventuais cobranças de multas desconsideradas. 

Outra grande conquista: a publicação da Instrução 

Normativa nº 1036, de 01/06/2010, que isentou a 

obrigatoriedade da Certificação Digital do Dacon 

e da DCTF às empresas que optaram pelo regime 

tributário de lucro presumido, referente aos fatos 

gerados em abril de 2010. 

2009 – A Fenacon solicitou insistentemente a pror

rogação do prazo para transmissão da DCTF e do 

DACON, com dispensa de eventual cobrança de 

multa por atraso no envio. No dia 12/10 foi divul

gado o Ato Declaratório nº 90, determinando que 

a DCTF e o DACON entregues até o dia 8 de outu

bro não sofreriam multas. Com este Ato, a Receita 

Federal deixou de aplicar multa de aproximada-

mente R$ 60 milhões. 

DIRF - Declaração de Imposto de Renda Retido 

na Fonte

 

2011 – No dia 22 de fevereiro, durante reunião   no 

Ministério da Previdência Social, a Receita Federal pu

blicou a Instrução Normativa nº 1132 que dispensa   

apresentação da   Declaração do Imposto Retido na 

Fonte  Dirf por parte do Empreendedor Individual, 

quando o único fator de obrigação seja o pagamento 

de comissões a administradoras  de cartão de crédito.

2008 – O presidente da Fenacon, Valdir Pietrobon, 

solicitou ao então Secretário da Receita Federal, Jor

ge Antônio Deher Rachid, a prorrogação do prazo 

para a entrega da DIRF. A Instrução Normativa RFB 

CONQUISTAS

Articulação para ampliar prazos das 

obrigações acessórias presentes no 

dia a dia dos empresários brasileiros

REVISTA FENACON anos2020
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nº 784 de 19 de novembro de 2007 estabelecia que 

o prazo para a entrega da DIRF, ano calendário de 

2007, vai até 15 de fevereiro de 2008. 

DIRF, DACON e DARF - Declaração de Imposto de 

Renda Retido na Fonte, Demonstrativo de Apu-

ração de Contribuições Sociais e Documento de 

Arrecadação de Receitas Federais

 

2010 – A Fenacon protestou junto a Receita Federal 

do Brasil ao fato dos transtornos no sistema informa

tizado, para transmissões da DIRF, DACON e DARFs. 

Em resposta a questionamento da Fenacon feito so

bre o sistema de transmissão de dados, a Receita 

Federal do Brasil informou que o mesmo já está fun

cionando normalmente.

1997 – Pautada em várias sugestões oferecidas pe

los empresários de contabilidade de todo o país, a 

Fenacon encaminhou ofício ao secretário da Receita 

Federal solicitando ao órgão mudanças no layout 

do DARF. O documento teve seu layout modifica

do pela Instrução Normativa 81/96, trazendo alguns 

aspectos apontados pelos empresários como pos

síveis de melhoria, já que da forma como estavam 

ofereciam dificuldades em seu preenchimento. 

Adiamento no prazo de entrega da DCTF – De-

claração de Contribuição de Tributos Federais

1997 – A coordenadoria Técnica da Receita Federal, 

órgão do Ministério da Fazenda, acatou o pedido da 

Fenacon e prorrogou, por tempo indeterminado, o 

prazo de entrega da DCTF. Em ofício encaminhado 

ao coordenador da Receita Federal, o então presi

dente da Entidade, Irineu Thomé argumentou que 

as instruções para a elaboração da DCTF foram di

vulgadas com prazo exíguo da data para entrega, 

dada às dificuldades encontradas pelos empresários 

de contabilidade na execução das mesmas. 

ANUNCIO 

NASAJON

CONQUISTAS
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INSTITUTO FENACON

A tender a sociedade por meio de ações que vi

sem a beneficência, filantropia e assistência 

social. Com esses objetivos foi criado, em fevereiro 

de 2010, o Instituto Fenacon. 

O Instituto tem como meta ainda prestar assis

tência social por meio de educação, cultura, estudo, 

tecnologia e pesquisa, visando à defesa e à proteção 

de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Tudo em 

consonância com a Lei Orgânica da Assistência So

cial (Loas), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LBD) e o Estatuto da Criança e do Adoles

cente (ECA).

Sem fins econômicos e lucrativos, o Instituto 

é um meio para implementar políticas setoriais de 

governo, promover o desenvolvimento econômi

co, social e o combate à pobreza, prestar assistência 

jurídica gratuita, fomentar pesquisas científicas e 

buscar a inserção e a integração de pessoas no mer

cado de trabalho, entre outras finalidades. Exemplo 

dessas ações são, atualmente, seus principais 

produtos: Fenacon Certificação Digital e UniFena

con – Educação Corporativa (leia páginas 22 e 23). 

Para cumprimento de sua finalidade o Institu

to visa, ainda, a formalizar parcerias com o governo 

e com a sociedade civil organizada. Segundo o pre

sidente da Fenacon, Valdir Pietrobon, esse é mais um 

grande passo do Sistema no sentido de cumprir o 

seu papel perante a sociedade. “Agora, com a cons

tituição do Instituto Fenacon chegamos a mais uma 

etapa importante. Além de lutarmos pelas causas de 

nossos filiados, agora poderemos contribuir também 

com a formação de uma sociedade melhor, com as 

ações sociais que vamos promover”, disse. 

O Conselho de Administração do Instituto é 

constituído pelos sindicatos filiados à Fenacon e a 

diretoria executiva será comandada pelo próprio 

presidente da Federação. Haverá ainda a escolha de 

um vicepresidente e de um diretorsecretário. A sede 

do Instituto Fenacon está localizada no Centro de Con

venções Brasil 21, num total de 300 metros quadrados. 

Um projeto audacioso
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INSTITUTO FENACON

U
m sonho que começou a tomar forma no final 

de 2007 e que hoje já é uma realidade: a Fe-

nacon Certificação Digital. Após quase três anos em 

busca da permissão de ser uma Autoridade Certifica-

dora (AC), a Federação, por meio do Instituto Fenacon, 

está habilitada desde o início deste ano como AC pe-

rante a Receita Federal do Brasil, de acordo com as 

normas da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasilei-

ra (ICP-Brasil). 

Na prática, isso significa que, na condição de 

Autoridade Certificadora, habilitada pela Receita 

Federal do Brasil e credenciada pela ICP-Brasil, o Ins-

tituto Fenacon está apto a credenciar Autoridades 

de Registro (AR) e a emitir Certificados Digitais para 

pessoas físicas e jurídicas. 

A Fenacon Certificação Digital é fruto de 

parceria com a Certisign Certificadora Digital S.A., 

responsável pela infraestrutura de tecnologia, segun-

do as normas da Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira (ICP-Brasil). 

As próximas metas serão traçadas com o ob-

jetivo de massificar o uso da Certificação Digital e 

ampliar o atendimento aos diversos segmentos. Com 

isso, pessoas físicas e jurídicas poderão utilizar todos 

os serviços que a Receita já disponibiliza na internet. 

Esse é mais um importante passo da Fenacon em 

contribuir para a ampliação de novas tecnologias e 

difusão de ações que diminuam a burocracia no País.

M
ais um importante produto do Instituto Fe-

nacon, a UniFenacon Educação Corpo rativa 

surgiu da necessidade de ampliar a qualificação 

profissional dos funcionários das empresas re-

presentadas pelo Sistema Sescap-Sescon e dos 

colaboradores internos. 

O sucesso dos cursos ministrados pode ser 

medido pelo número de participantes nos quatro 

primeiros meses de existência da UniFenacon: mais 

de 20 mil pessoas. Esses números mostram que a 

ação foi acertada, uma vez que tem levado a to-

dos os cantos do País cursos de qualidade e grande 

relevância para o dia a dia dos profissionais das mais 

variadas áreas de atuação. 

Os próximos objetivos contemplam a realiza

ção de treinamentos seriados com até 200 horas de 

duração, além de cursos presenciais que poderão 

ser ministrados nas cidades dos sindicatos filiados. 

Outra frente de atuação prevista para um futuro 

próximo será a criação de uma plataforma de auxí

lio a todo o Sistema Fenacon em questões culturais, 

tais como realização de eventos culturais, palestras, 

seminários e convenções. Estimase ainda a criação 

de uma TV Corporativa para o segmento. 

Excelência de ensino 
na qualificação 
profissional

Fenacon CD em foco



Em todas as gestões Fenacon sempre pautou 

a mídia com temas de interesse nacional

Em 20 anos de existência muitas foram as ações 

de comunicação e fortalecimento de imagem 

criadas pela Fenacon com o objetivo de tornála 

reconhecida em todas as esferas da sociedade. A 

marca tridimensional dos primeiros anos deu lugar 

a uma marca moderna e que simboliza a agilidade 

de uma entidade jovem, mas que possui atuação 

extremamente importante para a melhoria do dia a 

dia de vários segmentos econômicos da sociedade. 

E seguindo esse objetivo de fortalecer a ima

gem quanto à atuação da Fenacon, ao longo dos 

anos vários foram os veículos de comunicação cria

dos e aprimorados para melhor atender o seu público. 

Revista Fenacon em Serviços

Inicialmente em formato jornal, a Revista Fe-

nacon em Serviços aos poucos foi se tornando 

referência como fonte de informações do Sistema 

SescapSescon. Desde sua criação, ela passou por 

sensíveis modificações editoriais. Com 44 páginas, o 

veículo passou a ter linha editorial mais abrangente, 

o que tornou a leitura mais leve, aumentando, assim, 

a interatividade com o leitor.

E as novidades não param por aí. Aguarde. 

Portal Fenacon

O site da Fenacon www.fenacon.org.br é outro 

veículo que vem passando por importantes atuali

zações de conteúdo e formato nos últimos anos. O 

objetivo principal é sempre levar o que há de mais 

atualizado e inovador, aliado com o melhor conteú

do histórico e notícias diárias. 

Fenacon Notícias e Press Clipping

Sem dúvida um dos principais veículos de comu

nicação da Fenacon, o Fenacon Notícias é o prin    ci pal 

responsável por levar, com maior rapidez e objetivida

de, todas as ações diárias da Entidade, servindo como 

pauta para demais informativos do País. O informativo 

também passou por algumas modificações em seus 

mais de 500 números.

Com dez anos de existência e de veiculação 

diária, o Press Clipping da Fenacon traz as principais 

notícias do dia que interessam ao segmento. Assim 

como o Fenacon Notícias, passou por reformula

ções de layout, mas sempre com a garantia de levar 

o melhor conteúdo aos seus mais de 107 mil leito

res cadastrados.

IMAGEM INSTITUCIONAL

Imagem e atuações marcantes

REVISTA FENACON anos2024
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IMAGEM INSTITUCIONAL

Assessoria de imprensa

Se por um lado as ações institucionais se en

contravam fortalecidas a cada dia, se tornava cada 

vez mais necessário levar isso ao conhecimen

to do grande público externo. Com esse objetivo, 

o trabalho da assessoria de imprensa foi funda

mental para consolidar o nome da Fenacon como 

referência nacional na representação do setor de 

serviços do Brasil. 

Reflexo disso é que as ações e ideias defendi

das pela Fenacon pautaram grandes jornais de todo 

o País. Sempre discutindo temas de grande relevân

cia nacional, como a diminuição da carga tributária, 

desburocratização e assuntos que mereciam desta

que na grande mídia. 

Campanhas institucionais 

Entre as ações que mais fortaleceram a ima

gem do Sistema Fenacon diante as organizações 

governamentais estão as campanhas institucionais 

responsáveis por difusão de importantes ideias. 

Ações que tinham como foco chamar aten ção 

para alta carga tributária, redução da buro cracia, que

da da CPMF e Lei Geral da Micro e Pequena Empresa 

tor naram a Fenacon uma das principais en ti    dades em 

defesa do setor de serviços dentro do Congresso 

Nacional. 

De atuação sempre marcante, seja com a pro

dução de cartilhas, cartazes, buttons, flyers, seja de 

outros materiais que tiveram por objetivo defender 

posicionamento diante dos principais assuntos en

campados pela Entidade. 



REVISTA FENACON anos2026

O Sistema Fenacon é formado atualmente por 

36 sindicatos, distribuídos em todo territó

rio nacional. Porém, em sua fundação, o quadro era 

diferente, quando apenas nove sindicatos de oito 

estados fizeram parte da primeira reunião. Em 2000, 

era 30 o número de entidades espalhadas pelo País.

Essa forte presença regional pode ser explica

da devido ao compromisso da Fenacon de investir 

em uma base sólida para garantir melhor qualida

de nos serviços prestados. Esse também foi um dos 

pilares na atuação da última gestão em relação aos 

sindicatos filiados ao Sistema. A diretoria da Fenacon 

mostrou sua preocupação nesse sentido, oferecendo 

suporte necessário ao bom andamento das ativida

des em todos os sindicatos. 

Alguns projetos desenvolvidos pela Fenacon 

em apoio aos sindicatos durante seus 20 anos de 

existência: 

Projeto Estruturar

A necessidade de um maior apoio para que 

pudessem desenvolver suas atividades com quali

dade é a base para existência do Projeto Estruturar. 

O objetivo é dar apoio financeiro, treinamento aos 

funcionários dos sindicatos e acompanhamento 

dos resultados. Dos 36 sindicatos filiados, atualmen

te 26 participam do Projeto Estruturar. 

Sistema de Excelência em 

Gestão Sindical – Segs

A preocupação com o profissionalismo na ges

tão nos sindicatos já não é novidade para muitas 

entidades. A Fenacon deu o primeiro passo e adotou o 

Sistema de Excelência em Gestão Sindical – Segs para 

desenvolver uma base de conhecimento e realizar o 

diagnóstico sobre a gestão nos sindicatos filiados.

O Segs é um programa desenvolvido pela 

Confederação Nacional do Comércio – CNC que in

centiva o desenvolvimento da excelência na gestão 

de federações e sindicatos, de acordo com os crité

rios do Programa Nacional de Qualidade (PNQ). 

Essa medida é essencial para identificar o de

senvolvimento e as oportunidades de melhoria na 

administração. As capacitações do Segs permitem 

que os representantes das federações e dos sindica

tos conheçam e desenvolvam as melhores ferramentas 

para o sucesso de uma entidade de representação 

em presarial. Com o mérito de ser uma das primeiras 

entidades a finalizar as atividades do Segs, a Fenacon já 

entregou o certificado a vários sindicatos do Sistema.

GESTÃO SINDICAL

Excelência no apoio aos
sindicatos do Sistema

Presidentes do Sistema Fenacon recebem certificação do Segs
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DESAFIOS

N ascida do esforço de modernização do Brasil, 

a Fenacon  e todos os segmentos modernos 

da economia representados por ela – tem com

promisso com o desenvolvimento tecnológico, 

educacional, econômico e social. 

E os desafios, na visão daqueles que presidiram, 

e ainda fazem parte da gestão atual, são inúmeros:

 “O principal desafio da Fenacon é conquistar 

maior inserção política. Para tanto, precisamos atuar 

perante o Executivo e o Legislativo, para aperfeiçoar 

a legislação e, com isso, melhorar nossas condições 

de trabalho. Outra frente, ainda não explorada, é 

a ampliação da rede de contatos da Fenacon no 

exterior. Assim como é importante conhecer o tra

balho de nossos colegas aqui no Brasil, é também 

fundamental saber como os empresários contá

beis trabalham em outros países. Devemos procurar 

maior intercâmbio de informações com entidades 

internacionais”. Irineu Thomé

“É necessário capacitar as lideranças locais, 

ajudálas a atuar perante as secretarias estaduais, 

assembléias e câmaras de vereadores. Deve existir 

uma educação política para os dirigentes dos sin

dicatos. A Fenacon não pode ser considerada uma 

entidade contábil apenas. Um dos pontos impor

tantes, um desafio que sempre existiu desde a 

primeira gestão e permanece até hoje é fazer com 

que ela se torne uma entidade multiempresarial, 

com representatividade de todos os segmentos. E, 

com a qualidade de nossa atuação política, atraire

mos outros segmentos.” Eliel Soares

“A Fenacon tem um desafio permanente, que é 

a luta pelo reconhecimento da sua representativida

de no âmbito confederativo”. Pedro Coelho Neto

“Redefinir estratégias depois de cumprida 

uma missão é sempre necessário. A Fenacon pre

cisa contar com sindicatos bem estruturados e 

fortes. Mesmo com uma base ampla de filiados, os 

sindicatos necessitam se projetar para serem in

terlocutores de destaque em seus estados. Além 

disso, a Entidade não trabalha somente para os 

seus filiados, a Fenacon também tem um trabalho 

social, um trabalho para o crescimento da nação 

brasileira”. Carlos Castro

“Que o Sistema Fenacon possa continuar unin do 

esforços em prol de ações voltadas ao crescimento e, 

principalmente, que visem fortalecer o setor empre

sarial de serviços do Brasil”. Valdir Pietrobon

Próximas metas
a serem alcançadas
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Em 20 anos de história são muitos eventos, con

venções e comemorações que marcaram épo ca 

ou conquistas importantes do Sistema Fenacon. Entre 

elas, destacase o maior e mais importante aconte ci

mento do setor de serviços nacional: a Cones cap. 

Realizada a cada dois anos, a Convenção Nacio

nal das Empresas de Contabilidade e das Empresas 

de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas 

(Conescap) é promovida pela Fenacon e realizada pe

los Sindicatos. Nascida sob o nome de Conesc, as 13 

edições já realizadas do evento foram realizadas em 

várias cidades diferentes.

A cada edição é definido um tema central re

lacionado ao setor de serviços, a ser debatido nos 

EVENTOS

Contribuição marcante ao

três dias de convenção. É realizado um ciclo de 

palestras que abrange temas da atualidade vol

tados para o debate político, econômico e social.

O encontro proporciona, ainda, aprimoramen

to, atualização de conceitos e troca de experiências. 

Um espaço para debates, troca de ideias, novos ne

gócios e descoberta de tecnologias.

Paralelamente ao encontro, é realizada a Fei

ra Nacional de Negócios para o Setor de Serviços 

(Feiness), com diversos expositores. Entre um se

minário e outro, os participantes aproveitam para 

conhecer as novidades das empresas, receber 

brindes e material de divulgação e confraternizar 

com pessoas do país inteiro.

segmento representado
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EVENTOS

Aniversários

Todos os anos, para celebrar a sua existência, 

a Fenacon realiza jantares comemorativos, sempre 

marcados pela presença de parlamentares, repre

sentantes de entidades e diversas autoridades do 

governo federal. Destaque para o aniversário de 17 

anos, que prestou uma homenagem aos expre

sidentes e fundadores da Federação pelo grande 

trabalho realizado em busca da consolidação e do 

reconhecimento da Entidade.

1ª CONESC – SãO PAULO/SP

14 a 16 de janeiro de 1988

“Empresários trocando experiências, buscando 

soluções para todas as áreas da atividade contábil”

2ª CONESC – GRAMADO/RS

17 a 19 de agosto de 1989

“A Ética e as empresas de Serviços Contábeis”

3ª CONESC – ÁGUAS DE LINDOIA/SP 

12 a 13 de outubro de 1990 

“Empresa Contábil – O Contrato de Prestação de Serviços”

4ª CONESC – SALVADOR/BA 

19 a 21 de outubro de 1992

“A organização, estrutura e administração das 

empresas contábeis e o crescimento da utilização 

da informática nos escritórios de contabilidade”

5ª CONESC – CAXIAS DO SUL/RS  

21 a 23 de agosto de 1994 

“A Dinâmica das Empresas de Serviços Contábeis, 

num mercado em constantes mudanças”

 6ª CONESC – BRASíLIA/DF 

22 a 24 de outubro de 1995

“Excelência: O Desafio da Atualidade”

7ª CONESC – RIO DE JANEIRO/RJ 

13 a 15 de agosto de 1997 

“Empresa contábil, Controle com 

Progresso, Futuro com Sucesso”

8ª CONESC – CURITIBA/PR

20 a 22 de outubro de 1999. 

“O Empresário na Era dos Serviços”

9ª CONESCAP – RECIFE/PE  

25 a 27 de novembro de 2001 

“Empresa de Serviços – Instrumento 

de Desenvolvimento Social”

10ª CONESCAP – FLORIANóPOLIS/SC 

15 a 17 de outubro de 2003 

“A Excelência na Gestão das Empresas de Serviços”

11ª CONESCAP – NATAL/RN  

21 a 23 de setembro de 2005 

“Empresas de Serviços: Desafios e Perspectivas”

12ª CONESCAP – FOZ DO IGUAçU/PR

17 a 19 de outubro de 2007

“Brasil: a evolução através dos serviços”

13ª CONESCAP – GOIâNIA/GO

14 e 16 de outubro

“Serviço: Gestão do Conhecimento e do Social”

14ª CONESCAP – COSTA DO SAUíPE/BA

A ser realizada de 30 de outubro a 

1º de novembro de 2011, sob o tema

“Organizações inteligentes: o mundo mudou” 

Informações: www.conescap.com.br

HISTóRICO CONESCAP
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“Como líder sindical temos que referenciálo 

ainda mais, pois foi um dos precursores do nos

so sistema, tanto no âmbito profissional quando 

empresarial, participando das lutas pelos inte

resses de todos os profissionais, fossem eles do 

seu estado ou de qualquer outro do nosso país, 

e, em especial, da criação das entidades repre

sentativas da classe contábil”. 

Eliel Soares de Paula, expresidente da Fenacon.

“Ele ajudou bastante para que a Fenacon per

corresse aqueles caminhos burocráticos. Os três 

primeiros anos do Annibal foram dedicados à 

institucionalização”. 

Irineu Thomé, expresidente da Fenacon.

Gestão 1991/1994

Diretoria

Luiz Fernando Vieira

Sérgio Nohara Teruya

Adão Loureiro

Iracélio Perez

José Carlos Gomes Pinto

Eliel Soares de Paula

“Aprendi muito viajando e conversando com 

meus companheiros, empresários de contabili

dade, visitando escritórios. Me sinto um devedor 

da categoria por ter dito essa oportunidade”. 

Irineu Thomé

Gestão 1995/1997

Diretoria

Eliel Soares de Paula

Luiz Carlos Santana

Adão Loureiro

José Carlos Gomes Pinto

Nestor Dal Corno

Annibal de Freitas Irineu Thomé
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“Um dos pontos mais marcantes da minha ges

tão foi a aquisição da primeira sede própria da 

Fenacon, localizada no centro financeiro da ci

dade de São Paulo. Graças a essas instalações 

pudemos criar uma estrutura administrativa e 

ampliar o quadro de funcionários, imprescindí

veis ao bom funcionamento da entidade”. 

Eliel Soares de Paula

Gestão 1998/2000

Diretoria 

Anníbal de Freitas

Pedro Coelho Neto

Carlos Kinas Sobrinho

Luis Antonio Travaina

Helio Cezar Donin

Euclides Locatelli

Sérgio Nohara Teruya

Moacir Corso

José Antônio de Godoy

“A mudança da sede da Fenacon para Brasília 

aconteceu em etapas sucessivas. Primeiramen

te a Entidade abriu um escritório, o que facilitou 

o processo de transferência que posteriormen

te culminou com a aquisição e a inauguração da 

sede própria na capital federal, com o intuito de 

ampliar a atuação política da entidade. Também 

desenvolvemos um trabalho de aproximação 

com entidades congêneres de outros segmentos 

empresariais e assumimos a liderança de movi

mentos nacionais em defesa do setor de Serviços”. 

Pedro Coelho

Gestão 2001/2004

Diretoria

Antônio Marangon

José Geraldo Lins de Queirós

Mário Elmir Berti

Antonio Gutenberg Morais de Anchiêta

Roberto Wuthstrack

Horizon Donizeth Faria de Almeida 

José Rosenvaldo Evangelista Rios

Haroldo Santos Filho

Sauro Henrique de Almeida

Nivaldo Cleto

Eliel Soares de Paula Pedro Coelho Neto
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“Sem um propósito firme, não surge nenhuma 

solução. A Fenacon é hoje uma instituição não 

apenas reconhecida e apoiada por seus associa

dos, mas com uma visibilidade que nos habita 

a atuar como interlocutores no Congresso Na

cional e perante outras instituições nacionais 

para implantar verdadeiras políticas de desen

volvimento. Eu me dediquei por três anos para 

coordenar uma Federação N acional para tentar 

devolver um pouco aos meus pares o que a pro

fissão contábil sempre proporcionou”. 

Carlos Castro

Gestão 2004/2007

Diretoria

Valdir Pietrobon

Sauro Henrique de Almeida

Renato FranciscoToigo

José Geraldo Lins de Queirós

Laércio José Jacomelli

Carlos Alberto do Rego Correa

Antonio Gutenberg Morais de Anchieta

Roberto Wuthstrack

Urubatam Augusto Ribeiro

Carlos Roberto Victorino

Nivaldo Cleto

Aparecida Terezinha Falcão

Carlos Castro

“É um orgulho ter lutado diuturnamente pela 

concretização de todos esses objetivos, o que a 

tornou mais sólida, conhecida e respeitada em 

todas as esferas governamentais”. 

Valdir Pietrobon

Gestão 2007/2010 e 2010/2013 

Diretoria

Antonio Marangon

Guilherme Bottrel Pereira Tostes

Luiz Antonio Martello

Adelvani Braz da Silva

Antonino Ferreira Neves

Carlos Alberto do Rego Correa

Antonio Gutenberg Morais de Anchieta

Paulo Bento

Aparecida Terezinha Falcão

Carlos Roberto Victorino

Fábio Oliveira Filho

Urubatam Augusto Ribeiro

Maurício Melo

Renato Francisco Toigo

Valdir Pietrobon
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Norte

SESCAP AMAPÁ • VILMA SERVAT

Duas décadas é motivo de grande comemoração. Um marco plantado na história da 

representatividade no segmento de serviços, em todo o Brasil por meio dos Sescap

Sescon. Para o Amapá, considerando a dificuldade de acesso, devido à localização 

geográfica do estado, a contribuição da Fenacon no período tem sido imensurável. 

Parabéns!

SESCON AMAZONAS • EDIVALDO MENDONçA SOUZA

20 anos parece muito tempo. Entretanto, se olharmos para trás, parece que foi on

tem que tudo começou. Hoje a Fenacon desempenha papel da maior relevância 

para o bem do Brasil, sobretudo para a classe contábil e seus afiliados. 

O respeito pela categoria é evidente, pois temos uma federação forte e atuante nos 

órgãos dos poderes Legislativo e Executivo federal, e temos certeza de que não ha

verá pausas nem paradas para as próximas conquistas que por certo hão de vir. 

SESCON PARÁ • MARCELO AFONSO DE SOUSA MATOS

Fenacon, que, no auge dos seus 20 anos, desponta como uma das instituições mais 

respeitadas do País. Entidade responsável por grandes conquistas para a classe em

presarial contábil, coleciona inúmeras ações perante os órgãos governamentais e a 

sociedade civil. Hoje a Fenacon faz parte da história do Brasil. Parabéns a todos nós que 

fazemos parte do sistema Fenacon. 

SESCAP RONDôNIA • DIDMAR DUWE 

Nos 20 anos da Fenacon lembramos o pensamento: “Só podemos compreender o 

todo se entendermos o mínimo e só podemos compreender o mínimo se enten

dermos o todo”. Acreditamos que o sucesso da Fenacon, como entidade, ocorreu 

em função desse comportamento, isto é, o SescapRO, um dos menores, nunca dei

xou de receber a atenção da Fenacon. Somente quem é empresário contábil neste 

rincão distante sabe da importância de ter acesso aos projetos da Fenacon. Muito 

há que se fazer, por isso agradecemos a deferência de toda a diretoria da Fenacon, 

expressando nosso desejo de muito sucesso.

 

SESCAP ACRE • JOSé MAURíCIO BATISTA DO PRADO

Os 20 anos de existência da Fenacon evidenciam a importância de seu posicionamento 

sempre à frente como agente fomentador no crescimento das categorias econômicas 

representadas e a excelência no atendimento aos sindicatos filiados. Os desafios atuais 

enfrentados para cumprir a missão institucional podem ter adquirido dimensões bem 

mais complexas, devido aos valores éticos com que a Fenacon vem servindo a socieda

de ao longo dessas décadas de existência, sempre buscando a justiça social.
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SESCON RORAIMA • JOSé SOARES BELIDO

O Sescon Roraima comemora juntamente com a Fenacon esses 20 anos de muito tra

balho e muitas vitórias. Ao longo desses anos observamos que a atuação da Fenacon 

para o bom desenvolvimento das políticas públicas e para a diminuição da burocracia. 

O SesconRR tem o privilégio de ser representado por esse sistema, que contribui re

levantemente com grandes conquistas para as categorias econômicas. O que mais 

nos gratifica é ter a garantia de uma entidade que está todos os dias trabalhando a 

nosso favor. 

SESCAP TOCANTINS • MARCOS ARMINO KOCHE

A presença da Fenacon visando à redução e à simplificação da carga tributária e 

das exigências de obrigações acessórias é, sem dúvida, importante bandeira da en

tidade. Cabe ressaltar também o importante apoio da Fenacon à estruturação dos 

pequenos sindicatos.

Entendemos que o caminho é longo e complexo, mas o rumo é este. Uma entidade 

representativa, atuante, dinâmica e ágil na busca de seus objetivos! Parabéns, Fena

con, por seus 20 anos.

Nordeste

SESCAP ALAGOAS • CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO

A dignidade e o compromisso dessa entidade séria e atuante refletem efetiva e po

sitivamente em todos nós que fazemos os Sescaps e Sescons em todo o Brasil. Em 

nome de toda a nossa Diretoria, congratulome com este momento: os 20 anos de 

existência e atuação, altamente relevantes, da nossa entidade.

SESCON PARAíBA • JOãO PEREIRA ALVES JUNIOR 

A Fenacon ao longo dos anos vem trabalhando na defesa dos direitos das categorias 

econômicas que representa de maneira eficiente e eficaz, tem sua história marca

da por ações que visam à redução da burocracia, da carga tributária e ao apoio às 

pequenas e microempresas. Parabéns a todos que ao longo desses 20 anos cola

boraram de maneira direta e indireta para o desenvolvimento do sistema Fenacon.

SESCAP SERGIPE • JÁDSON RICARTE

A história dos empresários contábeis deve ser contada em duas etapas. Antes e de

pois da fundação da Fenacon. Antes, nós, empresários éramos aqueles profissionais 

que raramente eram lembrados. Depois da fundação da Fenacon, passamos a ter o 

respeito e a admiração não só da classe empresarial, mas de toda a sociedade. 
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SESCAP PERNAMBUCO • ALBA ROSA NUNES ANANIAS

A Fenacon não só presta esses serviços a seus inúmeros associados por todo o País, 

mas construiu, ao longo dessas duas décadas, um merecido respeito da sociedade 

civil e, sobretudo, dos poderes constituídos. 

Ouvir e prestar atenção ao que pensa a Fenacon, sobre os mais variados temas 

relacionados aos legítimos interesses nacionais, configurase, atualmente, como 

uma atitude de bomsenso. 

SESCON RIO GRANDE DO NORTE • JOSE WEBER OLIVEIRA DE CARVALHO

A Fenacon detém um histórico crescente de lutas, ao longo dessas duas décadas de 

existência, que se traduziram em grandes vitórias, fruto de muito trabalho e dedicação. 

Hoje, a meu ver, é uma das entidades mais bemconceituadas e, acima de tudo, res

peitadas do País, responsável por importantes ações que beneficiam milhares de 

empresários nas áreas de comércio e serviços em todo o território nacional.

SESCON CEARÁ • CARLOS AUGUSTO CARVALHO MAPURUNGA

Falar da Fenacon ficou fácil. Aqui no Sescap Ceará já se percebe o quanto o trabalho 

desenvolvido nesses últimos anos vem gerando dividendos para todo o Sistema. 

Reputo como principal ação e, ao mesmo tempo, conquista alcançada, a incessante 

e intransigente luta em defesa das micro e pequenas empresas. Hoje é praticamente 

impossível dissociar o nome do sistema FenaconSescap e Sescon desse segmento. 

Hoje temos um sistema com sindicatos muito mais atuantes e conscientes do de

ver que temos a cumprir. 

SESCAP MARANHãO • GILBERTO ALVES RIBEIRO

A Fenacon tem uma trajetória de sucesso construída com maestria, profissionalismo 

e muita competência por todas as diretorias que a comandaram. 

Tenho muito orgulho de todas as ações que já empreendemos sob o comando da 

Fenacon e acredito que as conquistas desses 20 anos nos motivam a continuar jun

tos, trabalhando pelo Brasil com que sonhamos.

SESCON PIAUí • RAIMUNDO NONATO FILHO

Parabenizo a Fenacon pelos 20 anos de conquistas em prol dos empresários con

tábeis. Uma entidade forte e preocupada com a melhoria do setor contábil, seja na 

qualificação profissional, seja na luta pela desburocratização do País. 

Uma federação que tem travado incessantes batalhas na busca de solução definitiva 

para os entraves de impostos. A mais recentemente vitória foi a revogação do arti

go 5º da Medida Provisória 507, que beneficiará não apenas as empresas contábeis, 

mas também o contribuinte, que ficará livre de mais custo.

REVISTA FENACONanos20 35



REVISTA FENACON anos2036

SESCAP BAHIA • PATRíCIA JORGE

Defender, representar e informar o setor empresarial de serviços com agilidade, ob

jetividade, competência e a qualidade que o mundo atual exige não é trabalho fácil. 

Vitórias foram obtidas e a Fenacon assumiu uma posição de destaque no panorama 

políticosindical brasileiro, tornandose uma das entidades mais bemconceituadas 

em nosso país.

Confiança, respeito e admiração são valores que solidificaram, ao longo dessas 

duas décadas, a representatividade da Federação dentro e fora do sistema Sescaps

Sescons. Que as próximas décadas sejam de resultados muito mais fortes e mais 

próximos dos valores éticos e justos por que a sociedade brasileira tanto anseia. En

fim, o mundo mudou. Parabéns, Fenacon!

Sudeste

SESCON BAIXADA SANTISTA • ARIOVALDO FELICIANO

A Fenacon, ao longo dos seus 20 anos de existência, vem somando vitórias e con

quistas a favor de seus representados. Há muito tempo que a Fenacon vem lutando 

perante o governo federal e os órgãos públicos para minimizar a carga tributária e a 

burocracia que assolam a classe empresarial contábil. 

Está de parabéns o presidente Valdir Pietrobon e toda sua diretoria, que vêm de

senvolvendo, a exemplo das diretorias anteriores, um brilhante trabalho à frente da 

nossa Fenacon.

SESCON CAMPINAS • JOSé HOMERO ADABO

A atuação da Fenacon nestas duas décadas foi decisiva, para que o segmento da 

contabilidade em nível nacional tivesse o reconhecimento que tem hoje. O apreço 

do setor contábil brasileiro pela classe parlamentar também foi obtido graças à pre

sença da Fenacon no Congresso Nacional.

SESCON RIO DE JANEIRO • MÁRCIA TAVARES

Vinte e quatro horas após a comemoração do Dia da Contabilidade, a Fenacon com

pletou 20 anos de história. A proximidade no calendário revela apenas uma parte da 

importância da federação na vida do profissional contábil. 

Durante todos os outros dias, em duas décadas de existência, a entidade sempre es

teve presente, defendendo não apenas uma categoria, mas uma causa. O SesconRJ 

agradece e parabeniza todos os expresidentes que ajudaram a construir a história 

da Fenacon, em especial o atual presidente, Valdir Pietrobon. 
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SESCON MINAS GERAIS • LUCIANO ALVES DE ALMEIDA

A Fenacon está comemorando 20 anos com uma larga folha de serviços presta

dos aos sindicatos a ela filiados. A federação vem sempre defendendo melhoria dos 

prazos de cumprimento de obrigações acessórias, além de pregar uma reforma tri

butária que desafogue o empresário.

O SesconMG, fazendo parte dessa ideia, cumprimenta e parabeniza o pre

sidente Valdir Pietrobon e seus pares pelo excelente trabalho ao longo 

desses 20 anos.

SESCON ESPíRITO SANTO • JACINTHO SOELLA FERRIGHETTO

Ao decorrer de duas décadas, a Fenacon foi responsável por grandes marcos na 

história da categoria contabilista. Entre eles, vale ressaltar o desenvolvimento da Uni

versidade Corporativa da Fenacon, a UniFenacon. Os cursos e treinamentos, visando 

à atualização e à formação das empresas contábeis e dos sindicatos afiliados, têm le

vado o setor a uma excelência na qualificação e nos serviços prestados à sociedade.

REGIONAIS
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SESCON SãO PAULO • JOSé MARIA CHAPINA ALCAZAR

Nos últimos anos, a classe contábil brasileira tem conquistado muitas vitórias em de

corrência da união das entidades em torno de objetivos comuns. Nesse contexto, a 

Fenacon tem papel de extrema relevância, por fazer o elo entre todos os sindicatos, 

ampliando para âmbito nacional nossas lutas em favor do fortalecimento das cate

gorias e ainda de todo o segmento produtivo.

Dessa forma, temos grande satisfação em fazer parte desta federação, que está sem

pre a postos para somar esforços conosco em busca de menos burocracia e impostos 

e de melhorias de condições para o exercício da nossa atividade. Parabéns, Fenacon!

SESCON SUL-FLUMINENSE • WILLIAM DE PAIVA MOTTA

Ao comemorarmos o aniversário deste grande órgão de importantes realizações 

perante as autoridades governamentais, que tem prestado, no decorrer dos anos, 

relevantes serviços aos nossos sindicatos e demais segmentos, cumprimentamos 

todos os componentes do Conselho e colaboradores, desejando que continuem 

desenvolvendo tão importante trabalho. Sois a mola mestra de nossa classe contábil.

SESCON TUPã • JOSé DO CARMO BASTOS

A Fenacon, nos últimos anos, vem se destacando e valorizando suas ações práticas, 

com mudanças de atitude de sua institucionalidade estrutural, impulsionando seus 

filiados para um associativismo moderno. 

A grande foi o reconhecimento nacional, instituindo o Dia da Categoria Empre

endedor Contábil, 12 de janeiro. A Região da Nova Alta Paulista e a Diretoria do 

SesconTupã e região parabenizam pelos 20 anos de Fenacon e, como parte dessa 

história, vem agradecer o apoio pelo surgimento do SesconTupã e região. Para

béns, Fenacon!

Sul

SESCAP LONDRINA • MARCELO ODETTO ESQUIANTE

Essa é uma época para se comemorar. Comemorar todas as conquistas que o Sis

tema Fenacon vem acumulando nos últimos tempos. Durante os últimos 20 anos a 

Fenacon se consolidou como uma das mais atuantes federações de sindicatos em

presariais do País. São inúmeras vitórias conquistadas.

Parabéns pelas lutas, pelo empenho, pela organização e pela determinação. 

REGIONAIS



SESCON BLUMENAU • DANIELA ZIMMERMANN  SCHMITT

Ao longo de seus 20 anos, a Fenacon vem se destacando como uma das mais 

importantes entidades de representação profissional do País. Sua representativi

dade ultrapassa os limites restritos ao âmbito profissional da categoria contábil, 

abrangendo também questões estratégicas relacionadas ao desenvolvimento so

cioeconômico do Brasil.

Agradecemos o incentivo da Fenacon no desenvolvimento das estruturas dos Ses

cons e Sescaps do Brasil. Apoiar a Fenacon e contribuir para seu fortalecimento é 

dever de todos nós, não apenas como contadores, mas também como cidadãos 

brasileiros.

SESCON-SERRA GAúCHA • TIAGO DE BONI DAL CORNO

Ao longo desses 20 anos de fundação, foram muitas as lutas e conquistas realizadas 

pela Fenacon, representando os seus sindicatos filiados e toda a classe de empresá

rios contábeis do Brasil, proporcionando uma interatividade entre profissionais de 

norte a sul do País. 

E, se hoje podemos contar com o apoio dessa Federação, é por conta da iniciativa 

de homens de visão como os fundadores da entidade, os empresários Annibal de 

Freitas e Irineu Thomé, entre outros, que não mediram esforços na execução des

se projeto. 

SESCON SANTA CATARINA • ELIAS NICOLETTI BARTH

A Fenacon nos enche de orgulho nesses seus 20 anos de atuação. Além de traba

lhar na defesa dos interesses do setor contábil, a federação desenvolveu um grande 

serviço aos empresários das micro e pequenas empresas brasileiras de todos os se

tores da economia. 

A racionalização e a simplificação de processos para a redução da burocracia e da 

carga tributária são as duas bandeiras principais dessa luta. Restanos parabenizar 

os presidentes, vicepresidentes, diretores e colaboradores de todas as gestões pelo 

empenho e dedicação para com a entidade.

SESCAP PARANÁ • MAURO CESAR KALINKE

O SescapPR parabeniza a Fenacon pela passagem do seu 20° aniversário e reconhece 

que foram duas décadas de trabalho ininterrupto por melhores condições das empre

sas de serviços. 

Só uma entidade séria e com bons propósitos consegue ser referência nacional na 

representatividade sindical. Só uma entidade forte conhece os caminhos para inter

ferir em defesa de 400 mil empresas do setor de serviços no Brasil. Só uma entidade 

como a Fenacon consegue cobrar mudanças e colher resultados. Parabéns!

REGIONAIS
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SESCON RIO GRANDE DO SUL • JAIME GRüNDLER SOBRINHO

A Fenacon mostra ao longo destes 20 anos a força da sua representatividade e 

abrangência nacional. A entidade passou nessas duas décadas por várias gestões e 

sempre buscou um contínuo crescimento, não se afastando das grandes ideias do 

seu presidente fundador, Annibal de Freitas.

A Federação conseguiu promover ações, sempre auxiliando no desenvolvimento 

dos seus sindicatos filiados de todo o Brasil, em especial nas gestões do presiden

te Valdir Pietrobon, que tem demonstrado dedicação e lucidez no desempenho do 

seu mandato. 

SESCAP CAMPOS GERAIS • ELISETE APARECIDA SCHOEMBERGER PRESTES

O Sescap Campos Gerais sentese honrado em pertencer ao Sistema Fenacon. Nos

sa federação, nesses 20 anos de atuação, vem se mostrando cada vez mais uma 

entidade forte e representativa, incentivando todos os sindicatos pertencentes ao 

sistema na busca pela melhoria contínua.

Queremos dar os parabéns a toda a equipe da Fenacon pelos 20 anos de sucesso! 

SESCON GRANDE FLORIANóPOLIS • AUGUSTO MARQUART NETO

Após 20 anos, a classe contábil e, em especial os empresários contábeis, têm a certe

za de que estão amparados pelo comprometimento e a seriedade da Fenacon. Com 

o apoio singular dessa federação, pudemos obter grandes vitórias. 

A diretoria do Sescon Grande Florianópolis parabeniza o trabalho exemplar do pre

sidente Valdir Pietrobon à frente da Fenacon. 

Centro-Oeste

SESCON GOIÁS • EDSON CANDIDO PINTO

Parabéns a Fenacon pelos trabalhos realizados. Sempre inovando e lutando para o 

reconhecimento da classe. A Fenacon no seus 20 anos fez muito mais para o Brasil 

do que outras entidade centenárias.

SESCON-MATO GROSSO • ADãO ALONçO DOS REIS

A Fenacon, que sempre esteve à frente na defesa dos interesses e dos direitos dos em

presários do setor de serviços, perante os órgãos federais, estaduais e municipais, tem 

seus pleitos merecidamente reconhecidos em sua atuação política e social. A história, 

construída por todos aqueles que dedicaram partes de suas vidas para o bem comum 

é neste momento reverenciada por todos nós que hoje somos beneficiados, nesta 

ocasião de transformações e mudanças de mercado.
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SESCON-MATO GROSSO DO SUL • RUBERLEI BULGARELLI

Nesses 20 anos de existência a Fenacon cresceu visivelmente e seus avanços pela ca

tegoria foram e continuam sendo notáveis. O trabalho político desenvolvido com 

extrema competência e habilidade pela Fenacon tem tornado federação e sindicatos 

conhecidos e respeitados no mundo político e diante de diversas entidades de varia

dos segmentos. Com esse excelente trabalho desenvolvido pela Fenacon, os sindicatos 

que o compõe também ganham, como é o caso do SesconMS. 

SESCON-DISTRITO FEDERAL • FRANCISCO CLÁUDIO MARTINS JúNIOR

A história desses 20 anos de existencia da Fenacon está intimamente atrelada à histó

ria do SesconDF. Nosso sindicato era um dos sete presentes na reunião que oficializou 

a criação da Federação. Além disso, Brasília abriga a sede da Fenacon e já teve um de 

seus associados, o empresário Eliel Soares de Paula, na presidência da entidade.

Por isso, para nós do SesconDF é motivo de grande orgulho testemunhar o crescimen

to e a consolidação da Fenacon como uma das entidades de maior representatividade 

e influência política do segmento de serviços no País. 

REGIONAIS



REVISTA FENACON anos2042

SESCAP - ACRE
Presidente: José Maurício Batista do Prado
Rua Marechal Deodoro 197  Galeria 
1° Andar, Sala 02 Centro 
CEP: 69900210  Rio Branco/AC
Tel.: (68) 32441005  sescapac@hotmail.com
www.sescapac.org.br 
Cód. Sindical: 002.365.979747

SESCAP - ALAGOAS
Presidente: Carlos Henrique do Nascimento
Rua Rivadávia Carnaúba, 880, 
Empresarial Belo Horizonte, Sala 107 
Pinheiro. Maceió/AL  CEP: 57057260
Tel: (82) 32232503  sescap.al@hotmail.com
Cód. Sindical: 002.365.896388

SESCAP - AMAPÁ
Presidente: Vilma Servat
End.: Rua Jovino Dinoá n° 1770
Centro  Cep: 68.900075  Macapá/AP
Tel.: (96) 32229604  secretaria@sescapap.org.br
www.sescapap.com.br 
Cód. Sindical: 002.365.000007

SESCON - AMAZONAS
Presidente: Edivaldo Mendonça de Souza
End.: Av. Eduardo Ribeiro, 520, Br. 
Centro Manaus Shopping
Center, 17ª andar – CEP69010000 
Manaus/AM  Tel.: (92) 30874613 
sesconam@fenacon.org.br
www.sesconam.org.br
Cód. Sindical: 002.365.910720

SESCAP - BAHIA
Presidente: Patrícia Maria dos Santos Jorge
End.: Av. Antonio Carlos Magalhães, 2.573,
sala 1.205/6, Ed. Royal Trade, Candeal de Brotas
CEP: 40289900  Salvador/BA  Tel.: (71) 34529945
sescapba@sescapbahia.org.br
www.sescapbahia.org.br
Cód. Sindical: 002.365.908580

SESCON - BAIXADA SANTISTA
Presidente: Ariovaldo Feliciano
End.: Av. Conselheiro Nébias, 592, Boqueirão 
CEP: 11045002  Santos/SP  Tel.: (13) 32224839
sesconbs@sesconbs.org.br 
www.sesconbs.org.br
Cód. Sindical: 002.365.971940

SESCON - BLUMENAU
Presidente: Daniela Zimmermann Schmitt
End.: Rua 15 de Novembro, 759, Ed. Hering, 
Shopping H, 4° andar, Sl. 403 a 405 
CEP: 89010902  Blumenau/SC
Tel.: (47) 33260236
sesconblumenau@sesconblumenau.org.br
www.sesconblumenau.org.br
Cód. Sindical: 002.365.895020

SESCON - CAMPINAS
Presidente: José Homero Adabo
End.: Av. Irmã Serafina, 863, 2° andar, 
sala 21/22, Ed. Sada Jorge, Centro
CEP: 13015201  Campinas/SP
Tel.: (19) 32391845  sesconcampinas@uol.com.br
www.sesconcampinas.org.br 
Cód. Sindical: 002.365.971932

SESCAP - CAMPOS GERAIS
Presidente: Elisete Aparecida Schoemberger Prestes
End.: Rua XV de Novembro, 301, 6º andar, sala 67/68,
Ed. Dr. Elyseu  CEP: 84010020  Ponta Grossa/PR
Tel.: (42) 30281096  contato@sescapcg.com.br
Cód. Sindical: 002.365.911786

SESCAP - CEARÁ
Presidente: Carlos Augusto Carvalho Mapurunga
End.: Av. Washington Soares, 1.400, sala 401
Edson Queiróz  CEP: 60811341  Fortaleza/CE
Tel.: (85)32732255 
sescapce@sescapce.org.br
www.sescapce.org.br
 Cód. Sindical: 002.365.881577

SESCON - DISTRITO FEDERAL
Presidente: Francisco Cláudio Martins Junior
End.: SHCS CR, Qd. 504, Bl. C, subsolo, Lj. 60/64,
Asa Sul, Entrada W2  CEP: 70331535  Brasília/DF
Tel.: (61) 32261269  sescondf@sescondf.org.br
www.sescondf.org.br
Cód. Sindical: 002.365.043032

SESCON - ESPíRITO SANTO
Presidente: Jacintho Soella Ferrighetto
End.: Rua Neves Armond, Nº 535 – Bento Ferreira, 
Ed. Dakar  CEP: 29050705 – Vitoria/ES
Tel.:(27) 34344052  sescon@sescones.org.br
www.sescones.org.br 
Cód. Sindical: 002.365.049049

SESCON - GRANDE FLORIANóPOLIS
Presidente: Augusto Marquart Neto
End.: Rua Felipe Schmidt, 303, 9º andar, Ed. Dias Velho,
Centro  CEP: 88010903 Florianópolis/SC
Tel.: (48) 32221409  sescon@sesconfloripa.org.br
www.sesconfloripa.org.br
Cód. Sindical: 002.365.885114

SESCON - GOIÁS
Presidente: Edson Cândido Pinto
End.: Rua 107, nº 23, Qd. F22, Lote 03  Setor Sul
CEP: 74.085060  Goiânia/GO  Tel.: (62) 30915051
sescongoias@sescongoias.org.br  
www.sescongoias.org.br 
Cód. Sindical: 002.365.054743

SESCAP - LONDRINA
Presidente: Marcelo Odeto Esquiante
End.: Rua Senador Souza Neves, 289, sobreloja,
Ed. Euclides Machado  CEP: 86010914  Londrina/PR
Tel.: (43) 33293473  sescapldr@sescapldr.com.br
www.sescapldr.com.br 
Cód. Sindical: 002.365.901691

SESCAP - MARANHãO
Presidente: Gilberto Alves Ribeiro
End.: Av. dos Holandeses, QD. 09 n° 02 Salas 02/03
Calhau  CEP: 65071380  São Luiz/MA
Tel.: (98) 32361402  sescapma@sescapma.org.br
www.sescapma.org.br
Cód. Sindical: 002.365.900237

SESCON - MATO GROSSO
Presidente: Adão Alonço dos Reis
Av. Miguel Sutil, 9170  Santa Rosa
CEP: 78040365  Cuiaba/MT  Tel.: (65) 36348371
sesconmt@terra.com.br  www.sesconmt.org.br
Cód. Sindical: 002.365.860251

SESCON - MATO GROSSO DO SUL
Presidente: Ruberlei Bulgarelli
End.: Avenida Mato Grosso, 2170, Jardim dos Estados, 
CEP: 79020201  Campo Grande  MS
Tel.: (67) 30296094  sesconms@sesconms.org.br 
www.sesconms.org.br 
Cód. Sindical: 002.365.879246

SESCON - MINAS GERAIS
Presidente: Luciano Alves de Almeida
Endereço: End.: Av. Afonso Pena, 748, 24° andar, Centro
CEP: 30130003 Belo Horizonte/MG  Tel: (31) 32071700
sescon@sesconmg.com.br  www.sesconmg.com.br
Cód. Sindical: 002.365.049375

SESCON - PARÁ
Presidente: Marcelo Afonso de Souza Matos
End.: Av. Presidente Vargas, 640, 5º andar, sala 01,
Ed. Selecto, Campina  CEP: 66017000 – Belém/PA
Tel.: (91) 32122558  secretaria@sesconpa.org.br
www.sesconpa.org.br
Cód. Sindical: 002.365.901454

SESCON - PARAíBA
Presidente: João Pereira Alves Junior
Rua Dom Carlos de Gouveia Coelho, 335  Sala 102
Trincheiras (Centro)  CEP: 58.011130
João Pessoa/PB  Tel.: (83) 32214202 
sesconfiliadopb@hotmail.com
www.fenacon.org.br/sesconpb 
Cód. Sindical: 002.365.907550

SESCAP - PARANÁ
Presidente: Mauro César Kalinke
End.: Rua Marechal Deodoro, 500, 11° andar,
Edifício Império, Centro  CEP: 80010911  Curitiba/PR
Tel.: (41) 32228183  sescappr@sescappr.org.br
www.sescappr.org.br
Cód. Sindical: 002.365.882484

SESCAP - PERNAMBUCO
Presidente: Alba Rosa Nunes Ananias
End.: Rua José Aderval Chaves, 78, 4° andar,
salas 407/8, Boa Viagem  CEP: 51111030  Recife/PE
Tel.: (81) 33276324  sescappe@sescappe.org.br
www.sescappe.org.br
Cód. Sindical: 002.365.881453

SESCON - PIAUí
Presidente: Raimundo Nonato filho
End.: Av. José dos Santos e Silva, 2.090  sala 102
Centro/Sul, Teresina/PI  CEP: 64001300 
Tel.: (86) 32219557
sescon.pi@hotmail.com  www.sesconpiaui.org
Cód. Sindical: 002.365.908017

SESCON - RIO DE JANEIRO
Presidente: Márcia Tavares Sobral de Sousa
End.: Av. Passos, 120, 7° andar, Centro
CEP: 20051040 – Rio de Janeiro/RJ  Tel.: (21) 22165353
sesconrj@sesconrj.org.br  www.sesconrj.org.br
Cód. Sindical: 002.365.867671

SESCON - RIO GRANDE DO NORTE
Presidente: José Weber Oliveira de Carvalho
End.: Rua Romualdo Galvão, 986  Lagoa Seca
CEP: 59056100  Natal/RN  Tel.: (84) 32010708
sescon@sesconrn.com.br  www.sesconrn.com.br
Cód. Sindical: 002.365.910690

SESCON - RIO GRANDE DO SUL
Presidente: Jaime Gründler Sobrinho
End.: Rua Augusto Severo, 168, São João
CEP: 90240480 – Porto Alegre/RS  Tel.: (51) 33432090
sesconrs@sesconrs.com.br  www.sesconrs.com.br

SESCAP - RONDôNIA
Presidente: Didmar Duwe
End.: Av. Carlos Gomes, 1223  Porto Shopping
sala 414, 4° andar  Porto Velho/RO  CEP: 76801123
Tel.: (69) 32237577  sescaprondonia@amazonspeed.com
www.sescapro.com.br
 Cód. Sindical: 002.365.911263

SESCON - RORAIMA
Presidente: José Soares Belido
End.: Rua Jair Alves dos Reis, 118  Jardim Floresta
CEP: 69312148  Boa Vista/RR  Tel.: (95) 36244588
sesconrr@hotmail.com  www.sesconrr.org.br
Cód. Sindical: 002.365.049596

SESCON - SANTA CATARINA
Presidente: Elias Nicoletti Barth
End.: Av. Juscelino Kubitschek, 410,
3º andar, Bloco B, salas 306/308  CEP: 89201906
Joinville/SC  Tel.: (47) 34339849 
sesconsc@sesconsc.org.br  www.sesconsc.org.br 
Cód. Sindical: 002.365.028084

SESCON - SãO PAULO
Presidente: José Maria Chapina Alcazar
End.: Av. Tirandentes, 960, Luz
CEP: 01102000  São Paulo/SP  Tel.: (11) 33044400
sesconsp@sescon.org.br  www.sescon.org.br
Cód. Sindical: 002.365.862572

SESCAP - SERGIPE
Presidente: Jádson Gonçalves Ricarte
End.: Rua Terencio Sampaio, 309  Grageru
CEP: 49.025700  Aracaju/SE  Tel.: (79) 32215058
sescapse@infonet.com.br  www.sescapse.org.br
Cód. Sindical: 002.365.049995

SESCON - SERRA GAúCHA
Presidente: Tiago De Boni Dal Corno
End.: Rua Ítalo Victor Bersani, 1.134, Jardim América
CEP: 95050520  Caxias do Sul/RS  Tel.: (54) 32282425
administrativo@sesconserragaucha.com.br
www.sesconserragaucha.com.br
Cód. Sindical: 002.365.874902

SESCON - SUL FLUMINENSE
Presidente: William de Paiva Motta
End.: Rua Orozimbo Ribeiro, 14  2º andar, Sl 201/203
Centro  Barra MansaRJ  CEP: 27330420
Tel: (24) 33225627 sesconsulfluminense@hotmail.com
www.sesconsul.com.br 
Cód. Sindical: 002.365.050225

SESCAP - TOCANTINS
Presidente: Marcos Armino Koche
End.: QD. 206 Sul AV. LO 05 Lt 19, Salas 01. Plano Diretor Sul
Palmas/TO  CEP: 77.020504  Tel: (63)32152027
sescapto@uol.com.br 
Cód. Sindical: 002.365.911247

SESCON - TUPã
Presidente: José do Carmo Bastos
End.: Rua Carijós, 481, Centro  CEP: 17601010
Tupã/SP  Tel.: (14) 34966820 
sescontupan@unisite.com.br  www.sescontupa.org.br
Cód. Sindical: 002.365.908440

SINDICATOS FILIADOS 



60 módulos para empresas de contabilidade.
Mais de 17.000 usuários em todo o Brasil.
Centrais de atendimento em 150 cidades.
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Consiste na implantação do Sistema Exactus de Gestão Empresarial, 
específico para cada atividade de negócio, diretamente na empresa 

do seu cliente contábil.

Sistemas Exactus de
Gestão Empresarial:
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• Comércio atacadista;
• Lojas;
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Captadores no cliente:

Cenário Solução 100% - Importação através dos documentos armazenados 
nos Sistemas Exactus de Gestão Empresarial implantado no cliente e gerados no 
layout da Receita Federal.

Cenário Solução 70% - Dependendo dos documentos movimentados:
Para as empresas emitentes de documento eletrônico (NF-e e CT-e) 
atende as exigências. O mesmo vale para os documentos eletrônicos 
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Cenário menos de 50% - Importação através do 
arquivo atual do SINTEGRA com a conversão para os 
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necessário retrabalho para complementar os 
documentos com as informações que são exigidas 
para o SPED Fiscal e não atendidas pelo SINTEGRA.

Cenário 10% - o pior.
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etc).
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