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Fedcont RJ, ES e BA elegeu Nova Diretoria  
Para mandato 2017/2021  

 

Como é de conhecimento público, após o falecimento do Presidente Luiz Sergio da 

Rosa Lopes em 28/11/2016, estatutariamente, a Presidência da Entidade foi assumida 

pela Contadora Sandra Regina Rodrigues Tavares Maciel, a quem coube conduzir a 

eleição para a nova Diretoria que atuará no quadriênio 2017/2021, cuja eleição ocorreu 

em 20 de julho de 2017. 

 

O processo eleitoral teve início no dia 02 de junho com a publicação do Edital de 

Convocação da Eleição no Diário Oficial da União, no qual foi dada publicidade às 

regras estatutárias para o registro de chapas concorrentes, candidaturas, impugnações, 

condições para votar e ser votado, bem como a formação do Colégio Eleitoral. No 

prazo determinado no Estatuto da Entidade foi registrada uma única chapa com o 

titulo de “União e Representação” encabeçada pela contadora Lygia Maria Vieira 

Sampaio, atual Presidente do SINDICONT-Rio - Sindicato dos Contabilistas do 

Município do Rio de Janeiro.  



 

 

A votação se deu por meio dos Delegados Representantes dos Sindicatos filiados à 

Federação, os quais confirmaram com seus votos os nomes da referida chapa que 

apresentou a seguinte composição: 

 

Presidente: LYGIA MARIA VEIRA SAMPAIO – Sindicato dos Contabilistas do 

Município do Rio de Janeiro 

 

1ª. Vice-Presidente: SANDRA REGINA RODRIGUES TAVARES MACIEL – Sindicato 

dos Contabilistas de Campos 

 

2º. Vice-Presidente: MÁRIO CUNHA FERREIRA DIAS – Sindicato dos Contabilistas 

de Volta Redonda 

 

3º. Vice-Presidente: SÉRVIO TÚLIO DOS SANTOS DE MOURA – Sindicato dos 

Contabilistas do Estado da Bahia 

 

1º. Secretário: MAGNO PACHECO DE ANDRADE – Sindicato dos Contabilistas de 

Niterói 

 

2º. Secretário: EGBERTO DE JESUS BASTOS – Sindicato dos Contabilistas do 

Município do Rio de Janeiro 

 

1º. Tesoureiro: JOSÉ RUBENS DO AMARAL - Sindicato dos Contabilistas do 

Município do Rio de Janeiro 

 

2º. Tesoureiro: ITAMAR OLIVEIRA ALMEIDA – Sindicato dos Contabilistas de Nova 

Friburgo 

 

Diretora Suplente: MARY ISABEL PEREIRA - Sindicato dos Contabilistas do 

Município do Rio de Janeiro 

 

Diretora Suplente: MARIA APARECIDA IMBELONI HENRIQUES – Sindicato dos 

Contabilistas de Campos 

 

Diretora Suplente: SUELI DE ARAÚJO COUTINHO – Sindicato dos Contabilistas de 

Campos 

 

Diretor Suplente: SÉRGIO LUIS DURÇO MACIEL – Sindicato dos Contabilistas de 

Campos 

 



 

Diretor Suplente: ALOISIO RAMOS PESSANHA – Sindicato dos Contabilistas de 

Campos 

 

Diretor Suplente: AMARO FRANCISCO FIDELIS – Sindicato dos Contabilistas de 

Campos 

 

Diretor Suplente: ANTONIO ALVES MOREIRA – Sindicato dos Contabilistas de 

Petrópolis 

 

Diretor Suplente: CARLOS ROBERTO MATTOS – Sindicato dos Contabilistas de Nova 

Friburgo 

 

Conselho Fiscal- Efetivo : MÁRCIA MARINATTO MONTEIRO PEDROSO – Sindicato 

dos Contabilistas de Volta Redonda 

 

Conselho Fiscal- Efetivo : JOSUEL BATISTA FERREIRA – Sindicato dos Contabilistas 

do Município do Rio de Janeiro 

 

Conselho Fiscal – Efetivo : MARCOS HENRIQUES CANELLAS DA COSTA – Sindicato 

dos Contabilistas de Volta Redonda 

 

Conselho Fiscal- Suplente : CELI COELHO DA SILVA– Sindicato dos Contabilistas do 

Município do Rio de Janeiro 

 

Conselho Fiscal- Suplente: JOSÉ CARNEIRO SOARES– Sindicato dos Contabilistas do 

Município do Rio de Janeiro 

 

Conselho Fiscal – Suplente: WALMIR VITOR DE SOUZA – Sindicato dos Contabilistas 

de Volta Redonda. 

 

Delegado Representante junto a CNPL – Efetivo: Lygia Maria Vieira Sampaio 

 

Delegado Representante junto a CNPL - Efetivo: Egberto de Jesus Bastos 

 

Delegado Representante junto a CNPL – Suplente: Sandra Regina Rodrigues Tavares 

Maciel  

 

Delegado Representante junto a CNPL – Suplente: Mário Cunha Ferreira Dias 

 

 

 A Presidente, Sandra Regina Maciel, em entrevista ao “Boletim Especial da Federação 

dos Contabilistas nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia” fez um balanço 

de sua gestão na presidência da Federação. 



 

 

 

 

Como foi a sua eleição para a vice-presidência da Federação? 

 

Resposta: No ano de 2011, fui Convidada pelo saudoso Luiz Sergio da Rosa Lopes 

para integrar como Vice-Presidente a Chapa “RENOVANDO COMPROMISSOS E 

AÇÃO”, apresentada pelo contador Sergio Ferreira Lima e encabeçada pelo próprio Dr. 

Luiz Sergio da Rosa Lopes. A chapa foi eleita e no ano de 2013 tive o privilégio de ser 

empossada em tão importante cargo. 

 

Antes de enfrentar tão grande desafio, é importante destacar que no período de 2006 

a 2008 estive a frente do SINCCA - Sindicato dos Contabilistas de Campos na condição 

de Presidente. Durante essa minha gestão tive oportunidade de manter contatos 

variados com muitos diretores da Federação, tendo participado de muitas reuniões do 

Conselho de Representantes e também de variados eventos de entidades contábeis, 

onde, observando a atuação do Dr. Luiz Sergio, enriqueci meus conhecimentos para 

poder concluir com mais facilidade e competência o mandato à frente do SINCCA. Em 

razão de minha efetiva participação, surgiu a oportunidade de integrar essa Federação 

e de mãos dadas a ilustres profissionais dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e 

Bahia venho sempre buscando o melhor para os profissionais da nossa honrada 

atividade contábil. Em todo esse período, busquei um melhor preparo pra seguir 

trabalhando no fortalecimento e engrandecimento da nossa Federação e de todos os 

profissionais da contabilidade, sejam eles Contadores ou Técnicos. 

 

 

Qual o balanço de sua gestão à frente da Presidência da Federação após o 

falecimento do ex-presidente Luiz Sergio? 

 

Resposta: Como já mencionado, assumi a presidência da FEDCONT RJ, ES E BA de 

forma definitiva em 28/11/2016. Daquele dia até o presente momento enfrentei muitas 

lutas, desafios e constantes preocupações com a categoria, mas, em compensação,  fui 

agraciada com grandes alegrias, prazeres e satisfação. Procurei participar efetivamente 

das reuniões, encontros, palestras, seminários, e nesses eventos tive a oportunidade de 

trocar informações e conhecimento com dirigentes de entidades como: CSB (Central 

de Sindicatos Brasileiros), CNPL (Confederação Nacional das Profissões Liberais), CRC 

(Conselho Regional de Contabilidade), FECONBRAS (Federação de Contabilistas do 

Brasil), Sindicatos filiados e também com o CFC (Conselho Federal de Contabilidade).  

Atualmente foi reativada a “Comissão de Integração Sindical do Conselho Federal de 

Contabilidade” o que muito me agradou. Fico feliz com a união de toda classe, pois 

essa parceria colaborativa é fundamental para o sucesso, fortalecimento e 

reconhecimento perante a sociedade em geral. Unidos numa só voz e propósitos 

seremos cada vez importantes também para nossa sociedade. 



 

 

Nesse período, lutamos em prol dos trabalhadores e aderimos às paralisações gerais 

nos meses de abril, maio e junho procurando sempre conscientizar os contabilistas da 

nossa base sobre as propostas do Governo Federal. O trabalho da Federação tem sido 

constante visando sempre à defesa dos trabalhadores da classe contábil.  

 

Desde que assumi a Presidência da Federação tenho procurado dar o melhor de mim 

na administração da entidade. Mesmo após transmitir o cargo máximo, minha luta não 

cessará pois continuarei a serviço de nossa classe no cargo de Primeira Vice-

Presidente, agora com maior conhecimento e competência para contribuir com a 

Presidente Lygia Maria Vieira Sampaio em seu mandato que se iniciará a partir de 

primeiro de agosto do ano em curso. Sou muito satisfeita grata a Deus estar me 

orientando e conduzindo nessa jornada e em todos os momentos de minha vida.  

 

 

Qual a sua expectativa com a nova Diretoria eleita no dia 20/07/2017? 

 

Resposta: A minha expectativa é de uma diretoria dinâmica, forte e unida para 

representar a Fedcont e os Sindicatos de nossa base com altivez e denodo, sempre 

lutando pela manutenção e ampliação dos direitos conquistados e trazendo muitos 

outros para engrandecimento de nossa categoria profissional. 

 

A chapa foi intitulada com o nome de “UNIÃO E REPRESENTAÇÃO”, e isso não foi 

aleatório e sim um propósito de vencer os desafios do dia-a-dia unidos na 

representação dos profissionais da contabilidade que confiaram a essa nova diretoria 

esse importante desafio. 

 

A nova Presidente - Contadora Lygia - é pessoa extremamente competente e dedicada 

à causa sindical, cujo trabalho à frente do SINDICONT-Rio é digno dos maiores elogios 

e admiração por parte dos demais diretores e associados. O mesmo se pode dizer dos 

demais componentes da diretoria eleita, todos portadores de conhecimento e 

experiência no movimento sindical, portanto, aptos a dar o melhor de si em prol da 

nossa classe e da Federação. 

 

Na quinta feira próxima, dia 27/07/2017, a Federação completará 34 (trinta e quatro) 

anos de existência, e tal fato só está sendo possível em razão do esforço e dedicação 

de todos os ex-diretores cujo trabalho deve ser sempre lembrado e engrandecido. 

 

Aproveito a oportunidade para agradecer a toda minha diretoria, funcionários e 

amigos que deram todo o suporte a minha gestão. Acima de tudo, agradeço  a Deus 

por ter me brindado com saúde e orientação para que eu pudesse me desincumbir de 

tão importante tarefa. 

 



 

A todos que direta e indiretamente prestaram sua valiosa contribuição, o meu sincero 

muito obrigado. 

 

 

Sandra Regina Rodrigues Tavares Maciel  

Presidente da Fedcont RJ, ES e BA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
FILIADA   A:  


