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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – REALIZADA EM BALNEÁRIO
CAMBORIÚ/SC
Ao décimo nono dia do mês de junho do ano e dois mil e quinze, nas dependências do CDL de
Balneário Camboriú,SC, a Rua 902, nº 530, Centro, na cidade de Balneário Camboriú,SC, às
09h30min, 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
Litoral contador Silvio Ribeiro, Vice-Presidente da Fecontesc Contador Luiz Carlos João, o expresidente da FECONTESC Contador Jandival Roos,
e para secretariar a assembleia, foi
convidado o
Diretor Administrativo da FECONTESC Contador Ademir Orsi. Após o Sr.
Presidente e os Convidados na mesa principal fazerem suas considerações, o Presidente do
Sindicont Local fez a saudação aos presentes e o Contador Roberto Castilho fez uma breve
apresentação da história do sindicont e das atividades da entidade. Presidente Tadeu fez a chamada
nominada dos Presidentes presentes na Assembléia, e também fez uma referência do nosso Colega
Antonio Schmitz que faleceu nesta semana e exercia o cargo de Vice-Presidente Regional da
FECONTESC, O presidente Tadeu solicitou a apresentação dos novos Presidentes dos Sindiconts,
Jaraguá do Sul, Concordia e Araranguá. Em seguida procedeu-se com a leitura da pauta da
assembleia e foram submetidas e discutidas a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação da ata da
Assembleia Geral realizada na cidade de Florianópolis/SC no dia 25/02/2015: após a leitura da
ata e colocada em votação, foi aprovada por unanimidade; 2) Atividades da Presidência: O
presidente da FECONTESC agradeceu pelo retorno da avaliação da Federação solicitada aos
membros da Diretoria e Presidentes dos Sindiconts, também informou da campanha do cobertor da
Federação em prol da cidade de Ponte Serrada-SC, sendo que o Tesoureiro da FECONTESC
Contador Renato Caldas solicitou a prorrogação da campanha haja visto que alguns colegas
contadores desconhecem a conta bancária para doação de valores. 3) Parecer do Conselho Fiscal
da Federação; O contador Jorge Ronaldo Pohl apresentou o relatório do conselho fiscal da
FECONTESC relativo as contas do período de 2014, Balanço de 2014 e Orçamento de 2015, fez a
leitura do parecer e propôs a assembleia a sua integral aprovação, colocada em votação foi aprovada
pela assembleia.. 4) Balancete da Federação do primeiro quadrimestre de 2015; Contador
Marcos da Federação fez uma apresentação das informações contábeis do balancete encerrado em
30/04/2015 e fez as devidas explicações solicitadas pela assembleia.: 5) Contribuição Sindical
2015: Contador João Carlos Brandalize fez uma apresentação detalhada da arrecadação da
contribuição sindical de 2015 em números, e comentários a respeito dos trabalhos desenvolvidos
pelos sindicatos e os respectivos resultados obtidos, informou que a eficiência na cobrança foi de
25,15%. O presidente Tadeu informou que em breve deverá sair uma intimação pelo ministério do
trabalho para regularização dos inadimplentes com o recolhimento da contribuição sindical.
Contador Silvio Ribeiro fez uso da palavra e comentou a respeito da contribuição sindical de
outras entidades, as quais os contadores estão barrando a arrecadação deles, pois esta se intervindo
e, o que devemos fazer é enviar as contribuições informando da necessidade do pagamento, pois
quem representa nossos clientes são seus sindicatos, se não houver o pagamento o seu sindicato fica
sem forças, também fez referência que sindicato sem condições financeiras suficientes de se manter
não tem capacidade de representação. 6) Contabilidade dos Sindicatos, O Contador Itelvino
apresentou um breve relato do treinamento realizado em Florianópolis com os Contadores e
Diretores dos Sindiconts e da Federação a respeito da aplicação das normas contábeis nas entidades

sindicais. 7) Nova Logomarca da FECONTESC O Diretor Administrativo da Federação contador
Ademir Orsi fez uma apresentação do projeto de desenvolvimento da nova logo da FECONTESC
com imagens de alguns modelos, e comunicou que será enviado por e-mail para uma consulta
pública e votação para posterior aprovação. 8) Novo site da FECONTESC, foi apresentado pelo
Sr. Danilo da empresa IZI de Joinville o Layout e o atual estágio do desenvolvimento do novo site
da FECONTESC. 9) Treinamento das Secretárias: O Presidente Tadeu fez referência para a
realização junto a Contesc em Florianópolis o segundo encontro/treinamento das secretarias, o mês
de Outubro é o mês ideal para a sua realização, e será efetuada uma consulta pública aos Sindiconts
para avaliação e opiniões do próximo encontro. 10) Contesc 2015 Florianópolis-SC: O Presidente
Tadeu informou aos dirigentes da Fecontesc que será providenciado a reserva em hotel para que
todos possamos ficar no mesmo local para melhor entretenimento.11) Alteração/Atualização dos
Estatutos da FECONTESC; Presidente fez referência a uma necessidade de atualização dos
estatutos ainda neste ano de 2015 pois existem alguns pontos que precisam ser alterados para
adequação a realidade, inclusive com a redução do atual mandato procurando evitar transtornos na
transmissão e mudança da Diretoria, o Diretor Itelvino ficou com o encargo para fazer o estudo e
apresentará a assembleia oportunamente. 12) Assuntos Internos da Federação: O Presidente
Tadeu solicitou a permanência na assembleia somente os Presidentes e Delegados, e solicitou a
gentileza aos demais convidados para se retirarem temporariamente em virtude dos assuntos
a serem tratados que são de ordem polemica: ACC – SESCON SUL – JUCESC, Presidente
Tadeu informou que a FECONTESC tem oficialmente um vogal indicado para atuar na JUCESC, é
o Contador Luciano Leite Kowalski de Florianóppolis,SC, e que deverá ficar no cargo até o Final
de 2016 , Sescon Sul-Presidente Tadeu comentou que foi contatado pelo presidente do Sescon-Sul
o qual solicitou um espaço para apresentação da entidade na Fecontesc, após algumas manifestações
dos presentes foi aprovado que deveremos aguardar a decisão final da Ação movida judicialmente
pelo Sescon/SC e também da manifestação da Fenacon para depois decidirmos a respeito do
assunto. ACC-Assunto polemico, discussões na comissão da Contesc, o fato é que no nosso
entendimento a ACC esta agindo em conflito com os objetivos da Federação, o Presidente Tadeu
tem tentado conversar com o Contador Sergio Faraco mas não tem conseguido êxito. O Contador
Marcelo Silva de Joinville se manifestou informando que a ACC surgiu com o objetivo de ser uma
entidade para promover o Lazer e Entretenimento da Classe Contábil, O presidente Tadeu abriu a
palavra para os presentes se manifestarem, após as mais diversas manifestações sobre a quantidade
de entidades contábeis em Santa Catarina e por fim ficou decidido que a Fecontesc tomará uma
decisão após a realização da Contesc 2015. 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 Agosto/2015 na cidade de
Canoinhas/SC.
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