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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – REALIZADA EM CANOINHAS/SC
Ao vigésimo primeiro (21) dia do mês de Agosto(08) do ano e dois mil e quinze (2015), no
auditório nas dependências do Hotel Santa Catarina Plaza Hotel,SC, a Rua Vidal Ramos, nº 480,
Centro, na cidade de Canoinhas,SC, às 09h00min, reuniram-se para realização da Assembleia
Geral Ordinária, os membros da diretoria da Fecontesc, Presidente e Delegados representantes dos
Sindiconts filiados à Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina, conforme lista de
presença. Com quórum suficiente para deliberar, o Presidente, Sr. Tadeu Oneda, deu início à
reunião, agradeceu a presença de todos os representantes dos Sindiconts do Estado, convidando
para compor a mesa a Presidente do Sindicont de Canoinhas contadora Sra. Simone Bosse, VicePresidente da Fecontesc Contador Luiz Carlos João, o ex-presidente da FECONTESC Contador
Rodolfo Grosskopf, o ex-presidente da FECONTESC Contador Antonio Ribas e o Vice-Presidente
Regional da FECONTESC Contador Francisco Antonio da Silva e para secretariar a assembleia, foi
convidado o Diretor Administrativo da FECONTESC Contador Ademir Orsi. Ato continuo o Sr.
Presidente e os Convidados na mesa principal fazerem suas considerações, a Presidente do
Sindicont Local fez a saudação aos presentes e fez breve apresentação do Sindicont Local, em
seguida o Contador Jorge Nelson Stocker de Canoinhas fez uma apresentação da entidade ARADAssociação de Recuperação e Prevenção do Alcoolismo e outras Drogas e dos trabalhos
desenvolvidos e dos apoios recebidos. Em seguida procedeu-se com a leitura da pauta da
assembleia e foi submetida e discutida a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação da ata da
Assembleia Geral realizada na cidade de Balneário Camboriu/SC no dia 19/06/2015: após a
leitura da ata e colocada em votação, foi aprovada por unanimidade; 2) Atividades da
Presidência: O presidente da FECONTESC informou a assembleia que participou da reunião no
dia 14/08/2015 para formação do grupo de trabalho Simplifica SC Jucesc com as entidades
contábeis e a coordenação do grupo definiu as datas das futuras reuniões do grupo e as pautas de
debate, foram discutidos muitos assuntos e entre eles principalmente o assunto Bombeiros, também
foi debatido a questão do contrato padrão formato Jucesc sendo que foram apresentados 8(oito)
modelos como sugestão, também foi comentado sobre o funcionamento dos escritórios da Jucesc e
também foi solicitado a prorrogação do inicio da implantação do contrato padrão no RE da Jucesc
pois esta questão pode gerar discussão jurídica na sua implantação. Também foi comentada a
Atuação do VOGAL representante da FECONTESC junto a JUCESC que esta tendo uma atuação
muito produtiva e elogiado pelo trabalho que esta realizando até agora. Presidente Tadeu também
reforçou a informação de que a Sede da FECONTESC esta a disposição de todos os Contabilistas
que necessitarem de apoio na Capital. A FECONTESC recebeu oficio do Secretário de
Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina Deputado Carlos Chiodini para participar do
Fórum Estadual da MICRO e PEQUENA EMPRESA-FEMPE-SC a ser realizado dia 10/09/2015
na cidade de Jaraguá do Sul-SC. 3) Sistema IBF (Novas ferramentas de trabalho); O contador
João Carlos Brandalize Vice-Diretor Sindical da FECONTESC fez apresentação da utilização do
sistema com a finalidade de facilitar a todos os usuários a sua aplicação do Sistema IBF para melhor
controle e organização dos Sindiconts. Foram relatados alguns acontecimentos dos Sindiconts com
relação ao reconhecimento dos valores recebidos da contribuição sindical para se ter um controle
mais apurado dos recebimentos. O Contador e Presidente do Sindicont Litoral Silvio Ribeiro fez a
sugestão de que as correspondências não retornam aos Sindiconts e também com relação às baixas
no Sistema IBF as secretárias precisam ter um treinamento para aplicar corretamente este controle.
O Contador e Diretor Financeiro da FECONTESC Renato Calda fez um alerta para que os
Sindiconts efetuem controles internos e procedimentos mensalmente dos recebimentos da
contribuição sindical e também manter um controle rígido com relação aos endereços. Renato Calda

também informou que o CRC deve solicitar a quitação da contribuição sindical quando da
realização da Fiscalização, isto com base em um despacho jurídico. João Carlos Brandalize também
apresentou a programação do II encontro das Secretárias que acontecerá em Florianópolis no dia
15/09/2015 e será coordenado por Ademir Orsi e João Carlos Brandalize e pela secretária executiva
Maria Cristina. 4) Contribuição Sindical, Confederativa, Assistencial (definição); Contador
Alaécio Amorim Diretor Sindical da FECONTESC para o setor publico, fez apresentação
esclarecendo as negociações sindicais das categorias e as suas contribuições obrigatórias,
Categorias profissionais e seu enquadramento, foram manifestadas na assembleia diversas opiniões
a respeito do assunto, e ao final aprovou-se o envio do material aos Sindiconts para conhecimento.
5) Decore: Diretor Administrativo da FECONTESC Contador Ademir Orsi passou a informação a
assembleia a respeito da situação do DECORE principalmente na questão do Banco do Brasil
quanto a exigência de toda a documentação que originou a emissão da DECORE que no nosso
entender somente deve ser apresentada ao CRC na prestação de contas, o que da a entender é que o
Banco do Brasil não dá a devida veracidade do documento DECORE simplesmente com a
assinatura do Contador e do Empresário. O Assunto foi debatido com manifestações de repudio, e
também foi apresentado pelo Ademir Orsi um site disponível na internet que se chama
DECORELEGAL no qual qualquer pessoa pode solicitar uma DECORE em qualquer lugar do
Brasil bastando para isto acertar o valor do serviço, isto é muito estranho, pois a prerrogativa é
exclusiva do contador e não poderia estar aberta ao publico desta maneira. No entendimento do
Contador Ademir Orsi a DECORE deveria isto sim é ser EXTINTA de uma vez por todas. Foi
aprovado o envio de oficio a Superintendência do Banco do Brasil em SC solicitando
esclarecimentos sobre as inúmeras exigências que envolvem as DECORE para fins de cadastro
bancário. 6) Nova Logo e Site da FECONTESC, Ademir Orsi também apresentou a Assembléia a
Nova Logo da FECONTESC após consulta publica realizada junto aos Diretores e Sindiconts, após
algumas manifestações favoráveis e outras contrárias, ficou aprovada a mudança da Logo da
FECONTESC por maioria de votação. Também foi apresentada a estrutura do novo site da
FECONTESC e que será apresentado em definitivo na próxima assembleia na cidade de
Joinville/SC e também da realização do treinamento da secretária executiva para a sua utilização. 7)
Alteração dos Estatutos e Regimento interno da FECONTESC, O Contador Itelvino Schinaider
Diretor Secretário da FECONTESC apresentou um breve relato do desenvolvimento dos trabalhos
pela equipe visando o aprimoramento e modernização bem como novos procedimentos no processo
eleitoral da entidade, o resultado deste trabalho após sua conclusão será levado a assembleia geral
para sua aprovação. 8) CONTESC 2015 e 2017; O presidente Tadeu fez relato a respeito dos
trabalhos realizados junto a CONTESC, também informou do Stand da FECONTESC, das
inscrições das cidades e dos Sindiconts. Foi aprovado na Assembléia a realização da próxima
CONTESC/2017 na cidade de Balneário Camboriu - SC. 9) Concorrência Leal II-coleta de
informações, Presidente Tadeu fez referência a algumas situações, Araranguá citou que o fiscal que
fez os atendimentos não tinha uma postura condizente para com os colegas contabilistas que
apresentavam a documentação solicitada, ou seja não tinha um procedimento uniforme, chegando
em alguns casos em situação de grosserias no atendimento, em Itajaí a situação foi critica por parte
do agente fiscal sendo que o Contador Silvio Ribeiro informou que estará representando civil e
criminalmente pois não é possível um comportamento deste tipo em atendimento aos contadores,
em fim em quase todas as regiões os contadores tiveram problemas no atendimento por parte do
fiscal estadual com relação a documentação. Renato Calda comentou que graças ao esforço da
Federação foi conseguido alinhar muitas situações para facilitar o trabalho dos contabilistas. 10)
Cursos do PEC: O Presidente Tadeu fez referência que temos alguns problemas a serem resolvidas
com relação aos cursos do PEC. 11) Projeto Ação Social Estadual-FECONTESC: O Presidente
Tadeu informou a todos a respeito de trabalho com material instrutivo de uma campanha a nível
estadual com o tema doação de sangue e de como será efetuado isto, apresentação se dará na
próxima assembleia na cidade de Joinville/SC. 12) Assuntos Diversos: Bloco K, Presidente
informou que este assunto esta com a FACISC com relação a prorrogação de prazo ou
escalonamento na entrega. RCC – Devido à legislação não estar bem clara, quanto a divulgação

deste Referencial de honorários, solicitou-se seja efetuada uma analise jurídica sobre o assunto.
HINO NACIONAL BRASIL, Por sugestão do colega de Itajaí foi aprovada a execução do Hino
Nacional Brasileiro nas Assembléias e Plenárias da FECONTESC para demonstrar o civismo da
nossa classe para com o BRASIL. RESULTADO DA CAMPANHA FECONTESC SOCIAL As
integrantes do projeto Fecontesc Social comemoraram o sucesso na campanha em apoio a Entidade
ARAD de Canoinhas - SC, foram entregues a entidade mais de 580 itens, dentre eles produtos de
limpeza e higiene pessoal, alimentos, cobertores, panelas e toalhas. Também vale destacar em
especial que foi garantida com a ajuda da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) através de seu
representante Sr.Itamar, uma roçadeira de mão que vai facilitar em muito o trabalho de manutenção
da área da associação, que é efetuada pelos próprios internos. 13) Encerramento: Após as
considerações finais, o Sr. Presidente Tadeu Oneda agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada essa assembleia, ficando todos convidados para a próxima Assembléia no mês de
Novembro/2015 na cidade de Joinville/SC.
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