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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – REALIZADA EM FLORIANÓPOLIS/SC
Ao vigésimo quinto dia do mês de fevereiro do ano e dois mil e quinze, nas dependências do Hotel
Faial, na Rua Felipe Schmidt, 603, Centro, na cidade de Florianópolis - SC, às 14hs, 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 dos representantes dos Sindiconts do Estado,
convidando para compor a mesa o Presidente do SINCOPOLIS de Florianópolis que neste ato foi
representado pelo Contador Alaecio Amorim, o Vice-Presidente da FECONTESC Contador Luis
Carlos João e o Contador Ademir Orsi Diretor Administrativo da FECONTESC para secretariar a
assembléia. Após o Sr. Presidente e os Convidados na mesa principal fazerem suas considerações, o
Presidente fez a chamada nominativa dos Sindiconts e Apresentação dos novos Presidentes do
Sindiconts, de Canoinhas/SC a Contadora Simone e o novo Presidente do Sindicont Alto Vale (Rio
do Sul) Contador Juliano Muller. 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 Fraiburgo/SC no dia 21/11/2014, após a leitura da ata e colocada em
votação, foi aprovada por unanimidade; 2) Atividades e Assuntos da Federação, Presidente Tadeu
justificou que a assembléia em Joaçaba (Treze Tilias) não foi realizada em função de não ter
disponibilidade de hospedagens, mas ficou aprovado para o próximo ano (2016) a realização da
assembléia naquela cidade. Atendimento da Caixa Econômica Federal em moção apresentada pelo
Sindicont de Concórdia, tendo em vista a morosidade no atendimento este assunto foi debatido e
orientado para os Sindiconts que tem esta situação que procurem em cada cidade pela melhoria pois
foi constatado a falta de funcionários com alta demanda de atendimento. Código de Endereço Postal
(CEP) moção apresentada pelo Sindicont de Ararangua que tem problemas de identificação do CEP
das localidades rurais, assunto debatido e conjuntamente com as demais entidades sindicais
tomando a frente do problema a FENACON, se conseguiu informação de Brasília onde o problema
é do conhecimento central e está em pauta para solução o mais breve possível. RCC-Referência
Custo Contábil em reunião nas entidades Contábeis Catarinenses realizada em 29/01/2015 em
Blumenau/SC, ficou para a Federação coordenar os trabalhos do RCC o qual será criada uma
comissão estadual com indicação de 2(dois) membros de cada entidade para formação da comissão
que será coordenada pelo Diretor da FECONTESC Contador Alcindo Lopes, juntamente com José
Sidney Esmério e Marcos Mangeronio de Freitas. Certificação Digital foi comentado novamente da
importância de se manter a parceria com o Sescon/SC, na certificação digital, que vem de encontro
com o entendimento das entidades, em que poderá ser feito um pouco de cada se alcançando assim
o objetivo e resultado esperado. Jogos Brasileiros da Contabilidade, na reunião das entidades
Contábeis Catarinenses em Blumenau/SC, o assunto foi debatido, ficando decidido que a Federação
será a coordenadora do projeto ficando as demais entidades como apoiadoras, próximo jogos vão
acontecer em 2016 no Rio Grande do Sul. Assembleia Geral Sescon Grande Florianópolis, foi
divulgado aos Diretores e Presidentes dos Sindiconts que a Federação é apoiadora da realização da
Assembléia Extraordinária em que terá como pauta a prorrogação do mandato da atual Diretoria
para adequação dos demais Sescons bem como da Fenacon. Concorrência Leal II foi relatado que
caso tenham conhecimento de alguns casos divergentes, que seja levado ao conhecimento da
Federação que deverá nos próximos dias juntamente com as demais entidades procurar uma
solução. Decore Banco do Brasil, comentado das dificuldades em que se tem encontrado em atender
as solicitações de alguns estabelecimentos bancários, que solicitam quase que toda a contabilidade
para a comprovação de renda, Este assunto tem ainda que ser resolvido junto a entidade. Central
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Sindical Brasileira, foi informado aos Sindiconts que a CSB esta oficialmente reconhecida junto ao
Ministério do Trabalho com aproximadamente duzentos mil profissionais e com grande perspectiva
de aumento deste numero. Dentre as profissões que estão nesta Central, verifica-se a de advogados,
engenheiros, arquitetos, prevalecendo o Contabilista em sua grande maioria. Assinatura dos PPP
por solicitação do Sindicont de Criciúma foram relatados algumas situações, mas isto depende de
uma mudança na Legislação. 3) Resultado da pesquisa formato das Assembléias e Plenárias da
Federação, Presidente Tadeu colocou a idéia para que seja criado uma reformulação nos métodos
de condução e realização dos trabalhos, debatidos diversos assuntos, algumas sugestões e debates
entre os presentes, foi comentado de se ter uma pessoa para conduzir os trabalhos junto ao
Presidente, um assessor do Presidente, também foi comentado a respeito do tempo de uso da
palavra livre que deve ser muito bem controlada pois o tempo é importante, ao termino dos debates
decidiu-se que ficara para maio/2015 durante a realização da reunião semestral da Diretoria definir
a sua formatação dentro das sugestões colhidas. 4) Orçamento da Federação, o Contador Itelvino
Schinaider e Diretor Secretário da Federação com o apoio do Contador Renato Calda Diretor
Financeiro da FECONTESC fez a apresentação do Orçamento da FECONTESC para 2015 com o
formato das normas contábeis para as entidades sindicais, feito as devidas explicações foi aprovado
por unanimidade em que foi considerado um aumento médio em torno de 20%. Com relação a
Prestação de Contas e Balanço de 2014 o Presidente do Conselho Fiscal Contador Jorge Pohl
mencionou a reunião do Conselho Fiscal da FECONTESC e a sugestão do Conselho Fiscal e
juntamente com o Contador Marcos Alexandre da entidade, ficou decidido que o parecer do
Conselho Fiscal fique para ser aprovado na próxima assembléia em Junho/2015, esta sugestão foi
aprovado pela assembleia. 5) Contribuição Sindical, O Contador e Diretor Sindical da
FECONTESC João Carlos Brandalize fez uma ampla e plena explanação a respeito dos
procedimentos da cobrança da contribuição sindical, falando das oportunidades, dificuldades e
soluções, e coletadas informações para o melhoramento para este ano, também foi apresentado que
segundo semestre deste ano será firmado com o Ministério do Trabalho, uma campanha de
regularização das Contribuições que se encontram em atraso. Também foi mencionado que será
realizado em Maio/2015 um curso e treinamento tendo em vista a necessidade de adequação a nova
legislação de escrituração contábil da Federação e Sindicatos, Presidente. 6) Encontro das
Secretárias, foi apresentado pelos Diretores João Carlos e Ademir Orsi, o trabalho desenvolvido
em 2014 no encontro realizado para treinamento em Florianópolis, com uma excelente participação
e no final tivemos várias sugestões para entrosamento entre secretárias e secretários, sendo que os
participantes se sentiram valorizados por este evento, e já ficou previamente ajustado para a
realização do segundo encontro de preferência no mês de setembro de 2015. 7) Novo Associado da
Federação, Presidente Tadeu fez referência a solicitação de filiação de um novo sindicato a nossa
Federação, o SINCOFAZ-Sindicato dos Contadores da Fazenda Estadual de Santa Catarina
com sede em Florianópolis, e foi colocado a assembléia para a aprovação da admissão do novo
associado e foi aprovado por unanimidade pela assembléia, e passamos agora a ter 23 sindicatos em
nossa Federação. 8) Contesc 2015-Florianópolis, O Presidente Tadeu fez uma exposição a respeito
das reuniões que estão acontecendo e da programação pela comissão central organizadora da
Convenção, foi distribuído material a todos os Sindiconts para o inicio da divulgação do evento, foi
solicitado para todos os Presidentes que iniciem um movimento para organização das caravanas
para participação. 9) Entidades ACC e SESCON SUL, Este assunto foi debatido na reunião das
entidades contábeis catarinenses na cidade de Blumenau/SC dia 29/01/2015, foi explanado a atual
situação destas 2(duas) entidades, e a realidade é que estas entidades estão em evidência e que a
Federação tem que tomar uma decisão sobre as mesmas, sendo debatido o assunto ficou decidido
que será necessário se coletar mais informações para uma tomada de decisão na próxima
Assembleia em Junho/2015. 10) Junta Comercial: Presidente Tadeu relatou que na manhã do dia
25/02/2015 estiveram reunidas as entidades contábeis catarinenses na Junta Comercial em
Florianópolis com o Secretário André Bazzo em que foram se apresentar e colocar-se a disposição
da Jucesc para auxiliar com o objetivo de que os trabalhos tenham um bom andamento.O Diretor
Financeiro da Federação Contador Renato Calda representou a entidade no dia 23/02/2015 na
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reunião na sede do CRC-SC com várias entidades contábeis na busca de uma solução para a
funcionalidade da Jucesc. 11) Termo de Transferência Contábil-CRC-SC, o Sindicont de Rio
Negrinho relatou os problemas encontrados no processo de transferência de contabilidade o qual
muitas obrigações ficam sem uma definição de quem é a responsabilidade para apresentação das
obrigações. Foi comentada sobre a situação do aviltamento dos honorários que acontecem nestes
casos. Neste momento com a presença do Presidente do CRC-SC Contador Adilson Cordeiro o
mesmo fez uma manifestação a respeito do tema e informou que o assunto esta na pauta do CFC.
Também comentou o Presidente do CRC-SC sobre a Fiscalização On-Line que o CRC vai iniciar
em breve. Aproveitando o espaço o Presidente do CRC-SC apresentou o Candidato Marcelo
Seemann para as eleições no CRC-SC que vão ocorrer neste ano. Marcelo Seemann falou
brevemente que seu foco de trabalho será coletivo e pela busca de uma melhor qualidade para o
profissional da contabilidade catarinense e no final solicitou o apoio de todos. 12) Encerramento
da Assembleia: Após as considerações finais, o Sr. Presidente Tadeu Oneda agradeceu a presença
de todos e ficam convocados para a próxima assembléia em Junho/2015 na cidade de Balneário
Camboriu, e deu por encerrada esta assembleia.
Florianópolis(SC), 25 de fevereiro de 2015.

Tadeu Oneda
Presidente

Ademir Orsi
Secretário da Assembléia
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