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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – REALIZADA EM TUBARÃO/SC
Ao vigésimo nono dia do mês de agosto do ano e dois mil e quatorze, nas dependências do Sandrini
Park Hotel, na Estrada Geral da Guarda, nº 9500, Termas da Guarda, na cidade de Tubarão - 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 o Presidente do Sindicont
de Tubarão, o contador Sr. Lecir dos Passos Ghisi, Vice-Presidente da Fecontesc Sr. Luiz Carlos
João e o Diretor Sindicont de Criciúma contador Sr. Ademir Dagostin e para secretariar a
assembleia, foi convidado o contador Itelvino Schinaider. Após o Sr. Presidente fazer suas
considerações, procedeu com a leitura da pauta da assembleia e foram submetidas e discutidas a
seguinte ordem do dia: 1) Aprovação da ata da Assembleia Geral na cidade Lages/SC,
realizada no dia 23/05/2014: após a leitura da ata e posta em votação, foi aprovada por
unanimidade; 2) Apresentação das atividades desenvolvidas pelo Sindicont Tubarão: O
presidente do Sindicont Tubarão compartilhou com os presentes as principais atividades
desenvolvidas pela entidade, destacando os casos de sucesso e a forma que articulam suas ações,
objetivando a participação ativa do Sindicont no cumprimento do seu papel; 3) Participação da
Federação nas atividades desenvolvidas pelas entidades sindicais e eventos da categoria ou a
elas relacionadas: O vice presidente da Fecontesc citou as atividades desenvolvidas pela Federação
até agosto/14, destacando os principais pontos. Na mesma oportunidade fez um breve relato do
encontro realizado no dia 25/06/2014 com os vice-presidentes regionais da Fecontesc e concluiu
que foi oportuno as tratativas e entusiasmo de todos; 4) Assuntos Pendentes da Assembleia
anterior: Foi iniciado o processo de transferência da sede da Federação para Florianópolis (SC),
bem como da institucionalização da secretaria executiva na nova sede e que o acervo e documentos
da Federação serão digitalizados, garantindo a conservação e o histórico da entidade; 5) Fórum de
Incentivos à Cultura: O contador Sr. Valter José Minotto de Criciúma relatou sobre os benefícios
fiscais hoje existentes em relação as doações permitidas para as empresas do lucros real, e que os
mesmos deveriam ser estendido às demais empresas, inclusive às do simples nacional, visando
ampliar os recursos a serem aplicados em ações sociais; 6) Arrecadação da Contribuição
Sindical: O contador Sr. João Carlos Brandalize de Curitibanos, apresentou quadro demonstrativo
da Contribuição Sindical arrecadada nos últimos cinco anos, sendo que em 2014 obtivemos a
arrecadação de 4.922 contribuições, o total foi de R$ 758.217,94, sendo que deste valor após o
rateio legal, vieram para os cofres da Fecontesc o valor de R$ 113.732,69.
A inadimplência representa 72% e nos últimos cinco anos representa R$ 11,8 milhões acumulado.
Uma das dificuldades para realização da cobrança é a ineficiência da legislação relacionada ao
tema; 7) Parcelamento do Simples Nacional: O contador Sr. Edio Silveira do Sindicont de
Araranguá, teceu comentários sobre a possibilidade da instituição do parcelamento para as empresas
do Simples Nacional, onde se cogita faze-lo em 60 parcelas, cuja estratégia deve ser feita em
conjunto com as diversas entidades para ampliar o número de parcelas e pleitear os benefícios
semelhantes aos programas do Refis; 8) Jocobras: Os Jogos dos Contabilistas Brasileiros, edição
2014, realizados na cidade de Maringá (PR), através do contador Sr. Rodrigo Rhenius de Oliveira
diretor esportivo da Federação, apresentou a participação do estado de SC no evento, explanando
sobre a importância do evento que propicia integração e congraçamento entre os participantes. Em
seguida fez a prestação de contas dos gastos realizados à assembleia; 9) Convênio com a empresa
Inventti Soluções: O representante da empresa Inventti Serviços em Informática Sra. Karine, fez
uma exposição do Sistema de Gestão para MPE. Após a apresentação, foi submetido aos presentes

para que avaliasse e se houver interesse, poderão ajustar as condições diretamente com a empresa
Inventti. O retorno para as entidades seria da seguinte forma: 6% para o Sindicont e 7,5% para a
empresa de contabilidade que indicou o cliente; 10) Prestação de contas Contesc: Foram
apresentada as contas da última Contesc realizada na cidade de Itajaí (SC), em 2013, com 700
participantes, pelo contador Sr Marcos Alexandre, cujo resultado líquido final foi de R$ 40.929,99,
desse valor foram repassados 50% para o Sindicont Itajaí e 50% para o Fundo da Convenção da
Contesc; 11) Resolução Fecontesc 003 – Destinação do Saldo Positivo da CONTESC: Foi
aprovado por unanimidade a Resolução da Fecontesc nº 003/2014 que trata da destinação do saldo
líquido positivo da CONTESC, onde 50% será destinado para o Sindicont anfitrião do evento e
50% para a constituição do Fundo da Convenção da Contesc; 12) Convênio da Fecontesc com o
Sescon/SC sobre a Certificação Digital: A Sra. Márcia juntamente com o presidente do
Sescon/SC, contador Sr. Eugênio, fizeram a exposição dos serviços realizados pela certificadora
digital CERTSIGN e sobre o programa de pontuação e benefícios para os contabilistas e para os
clientes usuários da certificação digital; 10) Encerramento: Após as considerações finais, o Sr.
Presidente Tadeu Oneda deixou a palavra livre para quem dela quisesse fazer uso, como ninguém se
manifestou, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada essa assembleia.
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