
Discurso de abertura de Francisco Sérgio Nalini (*)


	 Primeiramente gostaria de agradecer a todos os presentes, pelo prestígio que 
está sendo atribuído ao 7.o Seminário Fazendário de Ribeirão Preto, é certo que, sem 
o apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria da Fazenda e da CODERP - Cia 
de Desenvolvimento de Ribeirão Preto, jamais conseguiríamos realizá-lo. Assim 
agradecemos e cumprimentamos sua excelência o prefeito Duarte Nogueira, tanto 
pelo seu trabalho e como por sua equipe, extensivo ao secretário Manoel Gonçalves e 
seu assistente Emerson.


	 Tanto os servidores da Secretaria da Fazenda, como os da CODERP, nos 
apoiam muito mais pelo amor ao evento do que por razões de obrigação profissional. 
Sou muito grato a toda a equipe deste Seminário.


	 Da mesma forma temos que ressaltar o apoio e incentivo do presidente Aurílio 
Caiado e dos demais colegas da Associação de Secretários e Diretores Municipais de 
Finanças e Fazenda do Estado de SP, a ASSEFIN, que carinhosamente já chamamos 
de “Fórum”. Se a instituição ainda não tem caráter jurídico e a sua independência 
financeira, tem algo que é fundamental para sua existência, união e o fator presencial, 
certamente não teríamos hoje mais de 800 inscrições se não fossem eles e elas.


	 Aos palestrantes, que estão nominados na programação, que não destacamos 
individualmente para não cometer injustiças, queremos dizer que sabemos como é 
duro deixar o convívio do lar, deslocar, depender de aeroportos, dormir em hotéis…. 
isso tudo para, num gesto de voluntariedade, levar o conhecimento para outrem, 
nosso MUITO OBRIGADO. É bom lembrar que nosso evento nunca remunerou por 
uma palestra e só será mantido enquanto puder ser gratuito. Isso só é possível com a 
dedicação e doação desses palestrantes.


	 Fomos ao dicionário para ver o significado de fundamental, encontramos “é 
algo de caráter essencial e determinante; básico e indispensável". É assim que vemos 
apoio dado pela Instituição Estácio de Ribeirão Preto, estamos aqui há 7 anos e não 
sei como seria nossa sobrevivência se não houvesse essa cessão, assim Érico aceite 
o nosso enorme agradecimento.


	 Ao vice presidente do CRC-SP, sr. José Donizete Valentina, peço que leve a 
todos os diretores e associados da entidade o nosso agradecimento, o Conselho, 
principalmente por ação das entidades de Ribeirão Preto, está conosco desde o 
início. A contabilidade pública consta na nossa programação desde o primeiro evento 
em 2012, hoje até atribui pontos para seus filiados participantes. Com isso, temos 
136 contadores inscritos, representando mais de 17% dos participantes.


	 Muitas entidades nos apoiam, caso da Receita Federal do Brasil, da 
Associação Municipal dos Procuradores Municipais e do Tribunal de Contas do 
Estado de SP, que sempre enviam expositores de excelência, do Tribunal temos como 
destaque o Dr. Sérgio Ciquera Rossi que completa este ano 4 vezes conosco, 
também a União dos Vereadores do Estado de SP, a UVESP, sempre do nosso lado.




	 Neste momento gostaríamos de abrir dois parênteses, um para o dr. Carlos 
Cruz e sua magnífica organização a Associação Paulista de Municípios, que, não só 
abre fisicamente sua entidade como uma espécie de base para nós em São Paulo, 
como vem fazendo um trabalho enorme de divulgação do Seminário em todo o 
Estado.


	 O outro é para a Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à 
Federação - CCONF, da Secretaria do Tesouro Nacional, foi graças a esse setor que 
fizemos o primeiro seminário em 2012, também em 2013 seus técnicos foram os 
únicos expositores, agora, mesmo depois que ampliamos os temas para controladoria 
e demais assuntos da gestão fazendária, a CCONF está conosco nos 7 eventos.


	 Desde o início da transformação da Nova Contabilidade Pública, o SGESP faz 
um trabalho de multiplicador de suas normas.


	 Como fazemos todos os anos, já o fizemos com a SMARAPD e com a EICON, 
este ano homenageamos, com a sua presença à mesa, o grupo Confiatta, dr. Júlio 
Machado representada todos apoiadores do SGESP, que esse ano está com 3 
novidades ótimas, a presença do CIEE, entidade que faz excelente trabalho junto aos 
jovens do país, a FIA - Fundação que reúne excelentes acadêmicos em seus quadros 
e a CAIXA que, de uma forma ou de outra, sempre também está nos prestigiando.


	 Agradecemos ao Éditon Gomes e ao Rafael Aguirrezábal, e também aos demais 
editores, pelo apoio do Blog do AFM, e do SENAM, Seminário Nacional de Gestão 
Fiscal Municipal, e apoio de todos os anos, desde o primeiro, do Sindicato dos 
Servidores de Ribeirão Preto.


	 Não podemos deixar de destacar a Integrativa, parceira de sempre, e a Attitude 
que fez um ótimo trabalho de call center para divulgar o Seminário e estará à mesa 
conosco amanhã.


	 Enfim, quero lembrar que tentaremos ser rigorosos com os horários, mais ou 
menos, que temos o almoço por quilo aqui na Universidade, que todas as críticas e 
sugestão são sempre bem-vindas, e que hoje às 16 horas, em um anfiteatro aqui na 
Universidade haverá o 16.o Encontro de Secretários de Finanças e Fazenda, com 71 
inscritos.


	 E o mais importante - que todos os temas sejam por demais aproveitados, 
fazemos um enorme esforço, certamente por mais de 6 meses, só para que - 
gratuitamente, levemos o conhecimento para o máximo possível de servidores 
fazendários, agora não só de nosso estado, já que temos uma forte presença mineira 
aqui hoje, o que muito nos honra.


(*) Responsável pelo Seminário SGESP


