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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – REALIZADA EM FRAIBURGO/SC
Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro do ano e dois mil e quatorze, nas dependências do
Hotel Renar, na Avenida Beira do Lago, 150, na cidade de Fraiburgo - 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 de Videira,a
contadora Sra. Cladi Ana Frozza Vescovi, Vice-Presidente da Fecontesc Sr. Contador Luiz Carlos
João, o Vice Presidente Regional Meio Oeste da FECONTESC Contador Antonio Jose Schmitz,
também foram convidados a fazer parte da mesa o Sr. Contador Jandival Ross e o Professor Sr.
Ildo Fabris da Unoesc, e para secretariar a assembleia, foi convidado o contador e Diretor
Administrativo da FECONTESC Sr. Ademir Orsi. Após o Sr. Presidente e os Convidados na mesa
principal fazerem suas considerações, 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 Tubarão/SC no dia 29/08/2014: após a leitura da ata e posta em votação, foi
aprovada por unanimidade; 2) Apresentação das atividades desenvolvidas pelo Sindicont
Videira: A presidente do Sindicont de Videira Sra. Contadora Cladi Vescovi 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 Contador Sr. Luiz
Carlos João citou as atividades desenvolvidas pela Federação até Outubro/14, e fez menção da
representatividade da nossa entidade e destacando os principais pontos. 4) Assuntos para serem
inclusos na pauta: Contador Ilário Bruch de Jaraguá do Sul, redução de multas dos impostos, e
Contador Antonio Schmitz projeto de multas somente após notificação de entrega das GFIPs:
5)Assuntos pendentes da Assembleia anterior: Presidente Tadeu fez relato e esclarecimentos dos
assuntos pendentes , também comentou o caso das intimações e notificações da Receita Federal do
Brasil, e também o assunto Decore x Banco do Brasil.; 6) Apresentação de novos presidentes de
Sindiconts, foi apresentado o novo Presidente do Sindicont de São Bento do Sul.
7)
Apresentação do Lay Out da reforma da Sede Administrativa da FECONTESC: O Diretor
Administrativo contador Sr.Ademir Orsi fez uma apresentação do projeto com imagens de como
deverá ser a reforma da sede. 8) Parecer do Conselho Fiscal da FECONTESC: O contador Sr.
Jorge Ronaldo Pohl apresentou o relatório da verificação das contas no período inicial de
18/03/2014 até 30/06/2014, e foi colocado em apreciação e para aprovação da Assembléia a qual
deu a aprovação das contas no período e também do relatório do Conselho Fiscal, Foram entregues
cópias do Balancete do Primeiro Semestre de 2014 para cada Sindicato. 9) Orçamento da
FECONTESC para 2015: O Tesoureiro da FECONTESC Contador Sr. Renato Calda fez relato a
respeito da necessidade de inclusão de verbas suplementares ao orçamento de 2014 para adequação
de valores apresentado pela gestão anterior, em seguida juntamente com o Contador da
FECONTESC Sr. Marcos Alexandre Emilio fizeram a apresentação do Orçamento para 2015.
Abriram-se os debates e comentários a respeito do orçamento para 2015 e no final ficou decidido
que fica aprovado o orçamento da Fecontesc e para que as adequações necessárias ao orçamento de
2015 fossem efetuadas na primeira assembléia a ser realizada em 2015.10) Contribuição Sindical
2015: O vice-diretor Sindical Sr. Contador João Carlos Brandalize, fez uma breve apresentação dos
números da Contribuição Sindical e foi apresentado que para 2015 o valor da Contribuição Sindical

será de R$ 203,40 (correspondente a 30% do salário mínimo brasileiro). Foi aprovado por
unanimidade este valor e o comunicado será enviado imediatamente a todos os Sindiconts para que
realizem a assembléia de aprovação. 11) Treinamento Encontro das Secretárias e Secretários
dos Sindiconts: Foi apresentado na assembléia que a FECONTESC com as Diretorias regionais
realizará conjuntamente com a IBF no dia 10/12/2014 em Florianópolis-SC o encontro com todas as
secretárias e secretários dos Sindiconts e que a coordenação do evento ficará a cargo dos Diretores
João Carlos Brandalize e Ademir Orsi. 12) Escolha das Cidades Sedes para Assembléias em
2015: Presidente Tadeu Oneda colocou para a assembléia as datas das respectivas assembleias e
cidades: Inicialmente o Presidente colocou em apreciação a realização da primeira assembléia para
o dia 30/01/2015 na cidade de Blumenau-SC e após manifestações e argumentos não foi aprovado
pela Assembléia. Continuando o Presidente Tadeu colocou a proposição de datas das assembleias
sendo nos meses de Fevereiro/2015, Junho/2015, Agosto/2015 e Novembro/2015, e as cidades a
principio serão Joaçaba-SC, Balneário Camboriu, Canoinhas e Joinville, podendo eventualmente
ocorrer alterações de datas e locais. 13) Comunicados do Presidente: Para conhecimento de todos
no dia 10 de dezembro de 2014 em Florianópolis na sede do CRC-SC acontecerá o lançamento
CONTESC e também o evento Premio Destaque da Contabilidade. Presidente comunicou que
conseguimos 1.100 unidades de diversos donativos(brinquedos) que foram entregues pela
Coordenação Social da Fecontesc para uma escola municipal de Fraiburgo que atende crianças de
1 a 5 anos. 14) Palavra Livre: O presidente do Sescon-Blumenau Jefferson Pitz fez um convite
para o comparecimento no ENESCON/2015 que será realizado na cidade de Blumenau nos dias 29
e 30 de Janeiro de 2015, e as inscrições terão um desconto para os dirigentes sindicais. Contador
Ilário Bruch representando o Presidente do Sindicont da cidade, fez referência a respeito da
preposição de levantar a ideia de que as entidades empresariais tomem a frente do assunto
percentual das multas tributárias para que este percentual seja unificado em todas as esferas. Feito o
relato o Presidente Tadeu Oneda solicitou ao Contador Ilário para que elabore o texto do documento
para encaminhamento. O Contador Sr. Antonio Schmitz fez referência da necessidade de elaborar
um estudo de projeto para que as multas sejam enviadas somente após a notificação para
apresentação das GFIPs. 15) Encerramento: Após as considerações finais, o Sr. Presidente Tadeu
Oneda agradeceu a presença de todos e deu por encerrada essa assembleia.
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