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SOBRE O EVENTO

A cada dois anos, o Estado de São Paulo sedia o maior evento da área contábil paulista: a

Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Estado de São Paulo (CONVECON), que, a

partir deste ano, contará com uma grande novidade.

Além do tradicional evento que reúne importantes nomes da contabilidade no país, o

Instituto Paulista de Contabilidade (IPC), as Entidades Congraçadas do Estado de São Paulo

e a MCI Brasil estão lançando o Summit Contábil, evento com um dia de duração que

ocorrerão em diversas cidades paulistas.

Confira o que está agendado:

– Criação da comunidade CRCSP Razão de Ser, que se iniciará em dezembro de 2018 e que

promoverá conteúdo, relacionamento e networking;

– A partir de 2019, a área de exposição da CONVECON ganhará outra dimensão.

Serão seis edições dos Summit Contábil pelo interior do Estado de São Paulo, cujos

resultados ajudarão na composição da grade da programação da CONVECON. Um processo

evolutivo e colaborativo.

“Queremos inovar! Por isso, estamos trabalhando para oferecer ao profissional da

contabilidade eventos modernos e em consonância com o que o mercado demanda”,
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declarou a presidente da Comissão Organizadora da CONVECON, Marcia Ruiz Alcazar.

O Estado de São Paulo acolhe o maior contingente de profissionais da contabilidade do país,

com 150 mil profissionais registrados ativos e mais de 20 mil empresas de serviços

contábeis. Para a 26ª CONVECON espera-se um público de 2.500 pessoas, entre

convencionais e visitantes.

A Convenção acontecerá entre os dias 4 e 6 de novembro de 2019 no Expo Center Norte,

Pavilhão Azul, situado na Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme em São Paulo.

Mais informações sobre a 26ª Convecon serão divulgadas nos próximos meses.

Profissionais e estudantes da contabilidade interessados podem acompanhar as novidades

pelo portal do CRCSP – www.crcsp.org.br.

São 75 anos a separar a 1ª da 26ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Estado

de São Paulo. De 1944 a 2019 construímos uma fortíssima classe profissional, ao conquistar

o direito a uma profissão reconhecida pela legislação e legitimada pela sociedade. Em sete

décadas de realização das Convenções, os profissionais da contabilidade puderam

testemunhar e viver acontecimentos que pontuaram a história da Contabilidade. Momentos

marcantes, emocionantes e eternos. Momentos de vida.

L 1944 - 1ª CONVENÇÃO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO. AQUI NASCERAM O CFC E OS CRCS

L  1946 - 2ª CONVENÇÃO NACIONAL DE CONTABILISTAS. DISCUSSÃO
SOBRE O EXERCÍCIO PROFISSIONAL

L 1965 - 3ª CONVENÇÃO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO. CRC SP PASSA A SER UM DOS ORGANIZADORES

Histórico das CONVECONS


