
Donício Cruz Antunes 

Formação  

Contador e Consultor Empresarial, CRC/SP nº 1SP156984/O-1. 

Liderança Avançada - Haggai Institute - 2003. 

Experiência Profissional  

Empresário do setor contábil desde 1990, (28 anos) proprietário da empresa Agallys 

Contabilidade e Consultoria Empresarial, atua como contador e consultor empresarial 

especialista no terceiro setor. 

Gestor, presidente e diretor de entidades do terceiro setor, com os seguinte destaques: 

• OSIEP, de 11/1990 à 01/2017, onde foi fundador, presidente e gestor, liderando projetos 

sócio assistenciais que beneficiaram gestantes, crianças, adolescentes e terceira idade, 

com destaque para o Projeto Orquestra OSIEP e Creches de Vila Isabel e City Petrópolis. 

• Associação das Creches Comunitárias de Franca, de 05/2015 à 06/2017, onde foi 

idealista, fundador e seu primeiro presidente. Destaque por conseguir reunir na associação 

legalmente constituída em sua fase inicial cerca de 20 creches do município que após 

cerca de 20 anos de atuação em parceria com o município, conseguiram se organizarem 

enquanto setor bem como a estabelecer a Lei nº 8.632/15 que comemora o dia da Creche 

em 1º de dezembro de cada ano. 

• Sindicato dos Contabilistas de Franca e Região. Dirigente Sindical desde 2009, (10 

anos), assumiu a presidência do Sindicato dos Contabilistas de Franca e Região, 

SINCOFRAN, mandato 2018/2020, tendo entre outras conquistas o estabelecimento de 

parceria com a ASSESCOFRAN e o SESCON/SP estabelecendo na região a Casa do 

Contabilista, antigo sonho dos profissionais contábeis, com inauguração de sua nova sede 

em 05/12/2018. 

• FEAC – Fundação Esporte, Arte e Cultura. Diretor da FEAC - Fundação Esporte, Arte 

e Cultura do município de Franca/SP no período de 08/2017 a 08/2018, onde dentre outras 

designações de sua função, conduziu e liderou processos administrativos e ações que 

possibilitaram estabelecer sob orientação da presidência, o plano de trabalho para o ano 

de 2018, o estabelecimento do Conselho de Política Cultural do Município de Franca com 

sua primeira eleição e início de regularização do inventário de patrimônio da fundação. 


