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SINDICONT
Nova diretoria para a gestão 2016-2017

Presidente:  Adilson Pagani Ramos;  Vice - Presidente Administrativo:  Cloir Da Soller;  Vice-Presidente 
Financeiro: José Carlos de Fáveri;  Conselho Fiscal – Titulares:  Fernando Marcos Garcia, Silvio Ramos Junior, 
Jefferson Lima Sombrio;  Conselho Fiscal – Suplentes: Ademir Dagostin, Renato de Oliveira Darós e Jonas 
Pacagnan Vieira.

O Sindicato dos Contabilistas de Criciúma e Região será 
assumido por uma nova diretoria para a gestão 2016-
2017. Os integrantes foram definidos em chapa única e 
empossados oficialmente no dia 15 de dezembro. No início 
do próximo ano, haverá uma cerimônia de posse festiva. 

Para o próximo presidente do Sindicont, Adilson Pagani,  
entre as principais ações da diretoria para o biênio está 
a continuidade das ações e projetos relacionados ao 

aperfeiçoamento e integração profissional da classe contábil, 
bem como a atuação social da entidade.  

Em relação às novas ações, está prevista a alteração do 
Estatuto com a criação do Regulamento, a reativação da 
Comissão de Ética, a conclusão da nova sede do Sindicont e a 
luta pela criação do Conselho de Contribuintes do Município 
de Criciúma.

 Confira quem serão os novos dirigentes:

As novas e modernas instalações do Sindicato dos Contabilistas

Com instalações modernas, a nova sede do Sindicont 
está praticamente pronta para entrar em funcionamento, 
aguardando apenas finalização de alguns detalhes. O local 
conta com um auditório para aproximadamente 200 lugares, 
bem como hall, garagens, sanitários, copa, recepção e três salas.  

O prédio tem o vidro como destaque,  oferecendo uma vista 
privilegiada do Bairro Próspera, dispondo ainda de amplo 
estacionamento.

Mais do que 
uma instituição 

feita de pessoas.  
Uma instituição 
feita de grandes 

pessoas.

Sicredi, pela quinta vez consecutiva,
entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil.
Este é um reconhecimento ao trabalho cooperativo e de altíssima qualidade 
feito pelos mais de 18 mil colaboradores do Sicredi. Uma instituição financeira 
cooperativa, humana, transparente e sustentável que é feita de dentro para fora. 
Temos certeza que todo o crescimento do Sicredi no Brasil se deve
a este grande time. A todos, nosso muito obrigado.

SAC Sicredi - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria Sicredi - 0800 646 2519.
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É hora de contabilizar nossas conquistas durante este ano, como de 
todo o biênio 2014-2015, com nossa diretoria à frente desta importante 
entidade que é o Sindicont.

É com grande satisfação e com a sensação de dever cumprido que 
chegamos ao final dessa gestão,  em que procuramos manter o nível de 
atuação do sindicato e as principais ações e atividades, sejam voltadas a 
um melhor atendimento de nossos associados, sejam aquelas relacionadas 
a assuntos importantes para os empresários e para a comunidade.

Dos cursos de aperfeiçoamento aos eventos de integração, das reuniões 
de escritórios às ações solidárias (ver balanço abaixo), a diretoria do 

Sindicont esteve sempre pronta e atuante.
Os nossos sinceros agradecimentos aos 

colegas diretores por representarem tão 
bem nossa entidade e conduzirem nossas 
atividades com seriedade e dedicação.

Os agradecimentos também a todos 
os parceiros e, principalmente, aos 
associados, que sempre nos prestigiaram e colaboraram com nossas ações.

À próxima diretoria, sucesso e muitas realizações!
                                                         Valter José Minotto - Presidente                                                                  

Dever cumprido

EXPEDIENTE

DIRETORIA

DELEGADOS REPRESENTANTES

REPRESENTANTES

CONSELHO FISCAL - 
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Durante a gestão 2014-2015 foram mantidas várias atividades, 
como as reuniões quinzenais da diretoria e algumas reuniões de 
escritórios. 

O aperfeiçoamento profissional foi também uma preocupação 
dessa gestão, sendo contabilizados 73 cursos e um de 
especialização,  o Contabilizando com IFRS e SPED (dez módulos).           

Além disso, o Sindicont foi participativo em eventos 
regionais, estaduais e nacionais, como a Contesc, o Jocobras                

(Jogos dos Contabilistas Brasileiros) em Maringá (PR) em 
2014 e outros. O trabalho social, que sempre marcou a atuação 
do Sindicont, contou com a arrecadação de vários donativos, 
especialmente de alimentos, como parte de inscrições em 
cursos e palestras, entregues para entidades beneficentes.          
Destaque para quatro ações sociais relevantes, em parceria com 
o Conselho Regional de Contabilidade, uma a cada semestre 
voltada a crianças e idosos.

Principais realizações da Gestão 2014-2015

CONSELHO SUPERIOR - Vitamar Gomes, Aloisio Westrup, Agostinho José Damázio, Ademir Dagostin e José Carlos De Fáveri.



Ação Social do Sindicont :  Uma marca forte da entidade
Desde o início de suas atividades em 1968, o Sindicont sempre teve uma atuação social forte na comunidade, participando 

de campanhas com a colaboração de seus associados em benefício de entidades beneficentes. Dois projetos, em parceria com o 
Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC) e desenvolvidos em todo o Estado, já entraram para o calendário 
anual dessas entidades: Projeto Infância Saudável, promovido no primeiro semestre, e o CRCSC Solidário, sempre no final de cada ano. 

Confira as entidades beneficiadas este ano e como foram realizados em Criciúma.

Projeto Infância  Saudável - Associação Beneficente  Semeando Vida 

O projeto Show de Bola, desenvolvido pela Associação 
Beneficente Semeando Vida, que atende crianças e adolescentes 
em condições de vulnerabilidade social de comunidades 
periféricas da Grande Próspera, recebeu integrantes do Sindicont 
e do CRCSC no dia 26 de julho, quando foram entregues materiais 

e uniformes esportivos.
Esta foi uma ação social do projeto Infância Saudável, que 

contou com um café da tarde e com orientações sobre saúde 
bucal na sede da associação, onde houve apresentações musicais 
por participantes do projeto Show de Bola.

Projeto CRCSC  Solidário - Asilo São Vicente de Paulo

A exemplo de outras cidades do Estado, os contabilistas da 
região também participaram de uma ação referente ao projeto 
CRCSC Solidário no dia 27 de novembro no Asilo São Vicente de 
Paulo, de Criciúma. 

A iniciativa envolveu o Sindicato dos Contabilistas de Criciúma 
e Região e o Conselho Regional de Contabilidade de Santa 
Catarina. 

A ação incluiu a entrega de presentes, bem como doações de 

leite e de produtos de limpeza e higiene pessoal,  arrecadados 
em campanha junto a essas duas entidades. 

Uma confraternização com os idosos, tendo um café da tarde 
e a chegada do Papai Noel, animados por músicos voluntários, 
completou esse momento.

Apoio: Luciana Colombo Baldissera (Telini Advogados -  
palestrante sem custos), Bistek Supermercados,  Black Musical, 
Beija-Flor Pipocas e Salgadinhos e Domínio Sistemas.

Integrantes do 
Sindicont e CRCSC 
em ação solidária 
com os idosos
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Avenida Centenário, 1755, Criciúma (SC)     Fone: (48) 3439.3005     E-mail: contato@adolfoadvogados.com
www.adolfoadvogados.com

 Direito Tributário  
 Direito Empresarial 

Direito Penal Tributário  
Direito Previdenciário
Recuperação  Judicial

O Sindicont prestou uma merecida homenagem no dia 29 
de setembro à profissional Marlene Schulter, colaboradora 
da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – Jucesc/
Regional de Criciúma - há 25 anos. O presidente da entidade, 
Valter José Minotto, fez a entrega de uma placa e agradeceu 
pelos serviços já prestados por Marlene e pelo atendimento 
aos contabilistas.

Merecida homenagem

Contador, incentive as empresas a 
contribuírem com o Fundo para 
Infância e Adolescência

Os contadores são peças fundamentais na divulgação e no 
incentivo às empresas para o destino de recursos ao Fundo para 
Infância e Adolescência (FIA). Com a ajuda desses profissionais, 
várias entidades sociais podem ser beneficiadas, como ocorreu 
em 2015, quando foram destinados R$ 400 mil para programas 
sociais, fazendo com que Criciúma passasse do 52º lugar para o 
26º no ranking dos municípios brasileiros que mais arrecadam 
para o FIA. 

O fundo é proveniente da dedução do Imposto de Renda de 
Pessoas Jurídicas e Físicas, que escolhem qual entidade deve 
ser beneficiada. As doações são realizadas por meio de um 
percentual (1% de Pessoas Jurídicas e 6% de Pessoas Físicas) 
retirado do valor pago na Declaração de Imposto de Renda, 
ou seja,  em vez de o dinheiro ir para a Receita Federal, é 
encaminhado para o FIA, segundo  o coordenador  do fundo 
em Criciúma, Mateus Rossi. Conforme ele, “o município tem 
potencial para arrecadar até R$ 5 milhões, se todas as empresas 
fizerem a doação.”

Contribuindo com o FIA, os doadores também recebem um 
selo de responsabilidade social legal, que pode ser utilizado nas 
campanhas das empresas. 

Em 2015, o Sindicont apoiou o Outubro Rosa e o 
Novembro Azul, divulgando esses movimentos em seus 
materiais informativos. Além disso, incentivou a doação 
de sangue 

Sindicont dá exemplo e adere a 
campanhas sociais  

A Fecontesc e os 23 Sindiconts no Estado passaram 
a integrar o projeto Empresa Solidária do Hemosc.
A proposta é incentivar a doação de sangue entre 
os profissionais da contabilidade.
Participe dessa ideia. Unidos, podemos mostrar 
o quanto a classe contábil é solidária.
Na contabilidade da vida, ganha sempre 
quem ajuda o próximo!

Para mais informação procure o Sindicont de sua região ou a Fecontesc, 
pelo telefone (48) 3024-0113 ou e-mail secretaria@fecontesc.cnt.br.

Contabilize vidas!
D   E SANGUE.

na Campanha Contabilize 
Vidas – Doe Sangue, 
numa parceria com a 
Fecontesc – Federação 
dos Contabilistas do 
Estado de Santa Catarina. 
A doação envolveu o 
Hemosc de Criciúma de 7 
a 12 de dezembro.
 



Em meados de outubro de 2006, um grupo de contadores se 
reuniu onde  funcionava o  Restaurante Varandas para conversar 
sobre a criação de um sindicato das empresas de serviços 
contábeis. Na época, estávamos cansados de buscar apoio a 
nossa categoria. A representação da entidade era feita pelo 
Sescon Santa Catarina, com sede em Joinville.  Não tínhamos 
nem o direito a uma cadeira na diretoria.

Uma região com tantos profissionais  não merecia este descaso.
Do almoço, ficou definida uma diretoria para dar partida 

no processo de constituição, e coube a mim ser o primeiro 
presidente.

Em novembro do mesmo ano, fizemos a assembleia de 
constituição e iniciamos o processo de registro da entidade para 
a obtenção do registro sindical, registro este indispensável para 
poder representar a classe.

Iniciou-se aí um longo e moroso processo de registro, pois as 
regras do Ministério do Trabalho para documentação não eram 
claras, e o processo precisou ser encaminhado quatro vezes, 
sendo que, a cada envio, o processo levava no mínimo um ano 
até ser analisado.

Por fim, em 3 de junho de 2014, foi assinada pelo Ministro 
Manoel Dias a certidão de registro no  Cadastro Nacional de 
Entidades Sindicais  - CNES - , dando ao Sescon Sul  poderes 

para representar a categoria.  Na sequência, em 26/12/2014, 
obtivemos o código sindical, permitindo a cobrança da 
contribuição sindical, a negociação de dissídio coletivo, entre 
outros.

Encerrou-se aí uma dura batalha para o registro de nossa 
entidade, mas o trabalho não terminou. Ele estava apenas 
começando.

O momento agora é de construir a entidade. Tivemos a primeira 
cobrança da contribuição sindical, fizemos a negociação 
do dissídio coletivo. Estamos negociando com entidades 
certificadoras para oferecer certificado digital aos associados 
que estão fora de nossa sede e buscando associados.

No final de 2015, teremos a eleição da nova diretoria. Este 
novo grupo, diferente da diretoria atual que trabalhou para a 
criação e legalização da entidade, vai ter como trabalho a sua 
consolidação. 

Uma entidade de classe só é forte se seus associados 
trabalharem juntos.

O Sescon Sul é jovem como entidade, mas sua base de 
representacão está ativa há muito tempo. 

Contamos com você para consolidarmos a nossa entidade.

                                       Vinicius de Barros Reck - Presidente  

 Sescon Sul:  dos primeiros passos até a sua criação

Reformas no Clube dos Contabilistas: melhorias para maior conforto 
Quem frequenta o Clube dos Contabilistas, seja para eventos 

sociais ou profissionais, percebe as melhorias que vêm sendo 
feitas no local para propiciar mais conforto a seus frequentadores.

Nossa diretoria procurou utilizar da melhor maneira possível 
os recursos disponíveis para revitalizar o salão principal com 
a colocação de luminárias e gesso cartonado, tornando o 
ambiente mais bonito e aconchegante. O local também ganhou 
mesas e cadeiras. Mas as melhorias não param por aí:  foram 
instalados aparelhos de ar-condicionado.

Além de todas essas melhorias, o clube já tinha recebido 
anteriormente piso laminado e pintura no auditório, bem como 
foram reformados os banheiros e a churrasqueira e ampliado 
o estacionamento. Tudo isso foi fruto do empenho da diretoria, 
que investiu mais de 200 mil reais nessas reformas. 

                                                                      Agostinho José Damázio Salão de festas recebeu gesso no forro
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A região da Amrec contou com 23 participantes na 29ª 
Convenção da Contabilidade do Estado de SC, realizada de 14 
a 16 de outubro em Florianópolis, com a presença de 1,2 mil 
profissionais da contabilidade. O evento foi realizado pelo CRCSC, 
Fecontesc e Sindicato dos Contabilistas da Grande Florianópolis 
(Sincópolis). Além de integrar a classe contábil, a convenção 
contou com uma programação técnica. Entre os palestrantes, o 
ministro do STF Gilmar Mendes encerrou a Contesc.

Contabilistas da região na 29ª Contesc
Bem-vindos,
novos associados

• Fernanda Karine Fernandes 
da Conceição
• Igor Eyng  
• Vanderlei Guollo 
• Zulani Terezinha Giust

RECESSO - O Sindicato dos Contabilistas de Criciúma e a 
Vendor Certificação Digital estarão de recesso entre os 
dias 23/12/2015 (a partir de 13h30) e 06/01/2016.

Ao findar de mais um ano, é hora de agradecer pelas 
conquistas e realizações e de dar boas-vindas ao ano 

que se inicia. 

O Sindicont é grato a todos os associados e parceiros  
que estiveram juntos conosco.

Feliz Natal
Feliz 2016


