RELATÓRIO
ENCONTRO DA FECONTESC – CANOINHAS – 21 DE AGOSTO
ASSEMBLEIA
Arad


Na abertura, o contador Jorge Nelson Stocker,
presidente da ARAD (Associação de Recuperação e
Prevenção do Alcoolismo e outras Drogas), fez uma
apresentação do trabalho prestado pela entidade,
escolhida para receber os donativos arrecadados
entre os Sindiconts e os profissionais da
Contabilidade, numa iniciativa do projeto Fecontesc
Social.

Grupo Simplifica Santa Catarina
 Foi apresentado aos presidentes
e diretores dos Sindiconts o trabalho que
vem sendo feito pelo Grupo Simplifica SC,
criado em julho, com a participação das
entidades contábeis, Junta Comercial,
Corpo de Bombeiros, Sebrae, Fecomércio,
etc.
 Sob a coordenação da Fecontesc,
o grupo discutiu na primeira reunião de
trabalho, realizada dia 14/08, a concessão e renovação automática de alvarás, contrato
padrão e autenticação de Livros Fiscais.


Alguns dias após a reunião, o Corpo de Bombeiros enviou um tutorial com as informações
passo-a-passo sobre como proceder a renovação automática.



Próxima reunião está marcada para 30 de outubro.

Vogal da Federação – Junta Comercial



Foi explicado que o representante da Federação na Jucesc está à disposição dos presidentes
em caso de dúvidas em relação a procedimentos que envolvam empresas de cada região.
Nesses casos, os Sindiconts devem entrar em contato com a Secretária Executiva da
Federação, que tomará as devidas providências.

Sede da Federação em Florianópolis


A partir de 1º de setembro, a sede
estará à disposição de todos os
profissionais da Contabilidade como
ponto de apoio na Capital. Material
divulgando esse assunto será
encaminhado brevemente a todos os
Sindiconts.

Sistema IBF


Foi apresentado pelo diretor Sindical João Carlos Brandalize novas ferramentas do sistema
IBF para melhor organização dos Sindiconts.

Encontro das secretárias


Apresentada a programação do II Encontros das Secretárias, que acontecerá em
Florianópolis, dia 15 de setembro, tendo como coordenadores os diretores João Carlos
Brandalize e Ademir Orsi, junto com a secretária executiva Maria Cristina.

DECORE


Foi aprovado o envio de correspondência à Superintendência do Banco do Brasil em SC
solicitando esclarecimentos sobre as inúmeras exigências que envolvem Decores para fins da
cadastro bancário, que não levam em conta a veracidade das informações do contador.

Logo e site



Após debate, foi aprovada a nova logomarca da Federação.
Também foi feita a apresentação do leiaute e da estrutura do site, que
deve entrar no ar brevemente.

Estatuto e Regimento Interno da Federação





Apresentados os principais itens de alteração do Estatuto e do Regimento Interno da
Federação, visando o aprimoramento e modernização bem como novos procedimentos
eleitoral.
Será enviado aos Sindicatos minuta para estudos;
A aprovação acontecerá na assembleia marcada para novembro, em Joinville.

CONTESC – 2015 e 2017
 Será enviada uma convocação a todos os Sindiconts,
para que estes participem da Convenção;
 Foi distribuído material de divulgação do evento;
 Foi apresentado o mapa das inscrições por região e
solicitado o empenho de todos na busca de mais inscrições;
 Foi aprovado na Assembleia a realização da CONTESC
do ano de 2017 em Balneário Camboriú.

Projeto Social de caráter estadual



Aprovada a proposta de se promover ações conjuntas com o Hemosc visando incentivar a
doação de sangue entre os profissionais da contabilidade.
Os procedimentos a serem adotados serão definidos nos próximos encontros da Federação.

Projeto de Lei – Corrupção Nunca Mais


Apresentado e entregue aos Sindicatos formulário para coleta de assinaturas visando
participar do projeto de lei de iniciativa popular “Corrupção Nunca Mais”, que tem por
objetivo criar instrumentos para impedir a prática da corrupção no país.

Concorrência Leal II




Terminado o prazo de regularização das
pendências evidenciadas pela Operação
Concorrencial Leal II, foram constatadas
diferenças nos atendimentos prestados pela
fiscalização da Fazenda, de região para
região, ou seja, não houve um padrão
estadual, como estava previsto.
Debatido assunto o mesmo será tratado com
as demais entidades para futuro encontro
com o coordenador da fiscalização se buscando um padrão a nível estadual.

Convênio Beto Carreiro Word



Renovado o Convenio com o Parque Beto Carreiro;
Dentro em breve serão divulgados os benefícios para os contabilistas.

RCC – Referencial do Custo Contábil


Devido a legislação ser meio confusa quanto a divulgação de valores de honorários etc., será
feito uma consulta jurídica para depois serem retomados os trabalhos da comissão.

AÇÃO SOCIAL
 Integrantes do Projeto
Fecontesc Social comemoram o
sucesso da campanha em apoio à
ARAD (Associação de Prevenção e
Recuperação do Alcoolismo e
Outras Drogas). Foram
arrecadados e entregues à
entidade mais de 580 itens,
dentre artigos de limpeza e
higiene pessoal, alimentos,
cobertores, panelas e toalhas.
 Uma doação muito
especial foi garantida com a ajuda
da Central dos Sindicatos
Brasileiros (CSB): uma roçadeira de mão, que vai facilitar muito o trabalho de manutenção da
área da Associação, feito pelos próprios internos.

PLENÁRIA
Abertura


A abertura da plenária da Fecontesc contou com
as presenças do prefeito de Canoinhas Luiz
Alberto Rimecoski Farias, do secretário Estadual
de Desenvolvimento Regional, Ricardo Pereira
Martin, e do secretário municipal de Finanças,
Argos José Burgardt.

Fórum – Mediação e Arbitragem
 Os conselheiros da Câmara de Arbitragem e Mediação de
Santa Catarina (Camesc) João Batista Oneda, Valdemiro Bellini Neto
e Eduardo Muller conduziram o fórum sobre a mediação e
arbitragem, realizado na plenária da Fecontesc. Os três destacaram
que esta é uma área muito promissora para a atuação do
profissional da contabilidade.
 Ao final receberam lembranças de Canoinhas da presidente
do Sindicont local, Simone Bosse, e uma locomotiva, símbolo da
atual gestão da Fecontesc, pelas mãos do diretor administrativo,
Ademir Orsi e do presidente Tadeu Oneda.

Apresentação – Lei do Motorista


O advogado Cássio Vieceli, especialista em Direito no Transporte de Cargas, debateu a Lei nº
13.103-2015, conhecida como Lei do Motorista, que dispõe
sobre o exercício dessa profissão. Ele falou sobre itens como
tempo de espera, controle de jornada, folha de pagamento e
procedimentos que devem ser adotados pelas empresas,
motoristas e contadores.
 Vieceli está concluindo um livro sobre a Lei 13.103/15
e outros aspectos jurídicos sobre o Tranporte Rodoviário de
Cargas, como seguros, lei 11.442/07, etc.



Ao final, recebeu lembrança de Canoinhas e uma miniatura de locomotiva.

IV ENESCON


Dias 20 e 21 de Outubro de 2016 acontecerá em Chapecó o ENESCON (Encontro das
Empresas de Serviços Contábeis e Assessoramento do Estados de SC).

Sescon SC


No final da plenária, o contador Francisco Bechel assinou o
termo de posse como o novo diretor regional do Sescon/SC
para a região de Canoinhas.

Aniversário – Sindicont Canoinhas
 À noite, aconteceu um jantar festivo em comemoração aos 60 anos
do Sindicont, na Churrascaria V12, tendo como prato principal o famoso
Michuin.
 A diretoria da entidade entregou homenagens aos ex-presidentes e
também para lideranças contábeis e autoridades presentes.
 O presidente da Fecontesc entregou miniaturas de locomotiva para
a presidente do Sindicont, Simone Bosse, e para o ex-presidente da
Fecontesc, Antônio Ribas.

