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Uma das ações importantes realizadas pela gestão presidida por 
Adilson Pagani foi a alteração do estatuto do Sindicato dos Contabilistas 
de Criciúma neste ano, uma vez que as últimas foram feitas em 2001. A 
aprovação do novo estatuto se deu em assembleia realizada no dia 10 
de julho (na foto, participantes desta reunião). 

Entre as mudanças, destacam-se o aumento no número de 
componentes na diretoria, que passou de três para cinco, a duração do 
mandato, de dois para três anos, além da não reeleição. 

O endereço também foi modificado em virtude de mudança da 
sede administrativa, que foi transferida para o bairro Próspera em 2017.

Pagani considera muito importante a alteração do estatuto, 
principalmente em relação à admissão de mais integrantes na diretoria 
do Sindicont.

Além de nosso  fone (48) 3433. 2190,  outros canais de comunicação
estão a sua disposição. Confira ao lado.

INFORMATIVO

Fazer juntos por sua empresa.
Investimentos, Crédito, Poupança e muito mais.

SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

A nova diretoria do Sindicato dos Contabilistas de Criciúma para 
comandar a entidade durante o triênio 2018/2020 foi eleita no dia 1º 
de novembro, em sua sede administrativa. O presidente eleito, Fernando 
Marcos Garcia, (5º da esq. para a dir. na foto) substituirá o atual, Adilson 
Pagani (4° da esq. para a dir.), sendo escolhido juntamente com os 
futuros dirigentes por meio de chapa única.

Garcia pretende unir a experiência profissional com a inovação no 
setor.” Um novo desafio é apresentado com esta diretoria experiente e 
relevante no cenário regional”, comentou ele.

Além disso, quer valorizar a formação técnica dos contadores, 
aumentar o número de associados e trabalhar junto com outros 
órgãos e entidades, como as empresariais, pelos interesses da classe 
e da sociedade. 

Comunique-se com o Sindicont 
Visite nosso site e acesse notícias,  
serviços e informações em geral 

sobre o Sindicont e o Clube 
dos Contabilistas: 

www.sindicont.com.br

Estamos também no 
facebook: 

       sindicontcriciuma

Novo estatuto: importante
realização desta gestão 

Sindicont tem nova 
diretoria para 2018/2020
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Dois anos à frente do Sindicont nos 
deram a certeza de dever cumprido junto 

com uma diretoria participativa e atuante. Foi 
um período de sedimentação e manutenção 

de um trabalho de nossos antecessores, voltado 
principalmente ao fortalecimento da classe contábil.

Uma das novidades foi a reformulação de nosso estatuto, adequando-
se a um novo tempo e oferecendo ainda mais oportunidade de participação 
de nossos associados.

O aperfeiçoamento profissional também foi mantido, oportunizando 

vários cursos e palestras com temas pertinentes à nossa profissão dentro 
do momento atual, bem como conquistamos algumas prioridades de 
atendimento na Prefeitura de Criciúma aos nossos contadores.

Além de tudo isso, atuação social na comunidade fez parte dessa 
gestão, levando a nossa contribuição solidária a entidades, como Nossa 
Casa e Asilo São Vicente de Paulo, por exemplo.

A todos os associados, os nossos sinceros agradecimentos pelo apoio, 
assim como a todos os diretores pelo seu trabalho abnegado. À próxima 
gestão, sucesso e que este Sindicato continue no desafio de unir cada vez 
mais a nossa classe e no trabalho de oferecer o melhor aos associados.

Adilson Pagani - Presidente                                                                 

EXPEDIENTE

DIRETORIA

CONSELHO FISCAL 

COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA 
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Informações e Contatos

www.sesconsulsc.org.br

Fone: (48) 3443.4320 

Diretores: Agostinho José Damázio (48) 99978.0164
Aloísio Westrup (48) 99984.4733.

O Sescon oferece o serviço de Certificação Digital, que 
funciona na antiga sede do Sindicont (Rua Cel. Pedro 
Benedet, 363 - Sala 504). Fone: (48) 3437.8280 

DEVER CUMPRIDO

Sescon Sul: avanços e conquistas
para atender seus associados 

A gestão 2016-2018 do Sindicato das Empresas de Serviços 
Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Sescon 
Sul) está trabalhando para proporcionar a seus associados benefícios e 
vantagens, com vários avanços desde que assumiu.

Segundo o presidente do sindicato, Agostinho José Damázio, a 
parceria com o Sindicont, principalmente para a promoção de cursos, 
foi muito importante para favorecer o aperfeiçoamento profissional.

Outra conquista com esta gestão foi o convênio com a Unimed para 
beneficiar o associado e sua família.

Além disso, o Sescon Sul ainda negociou as convenções coletivas 
com as entidades sindicais representativas da classe dos trabalhadores 
de sua área de abrangência.

Damázio salienta também que um dos desafios dessa gestão é 
trabalhar pelo aumento do número de associados.

O Sescon Sul atende em uma das salas das instalações onde também 
funciona o Sindicont, no bairro Próspera, tendo uma abrangência de 
Passo de Torres até Imbituba, com 45 municípios.

Certificado Digital com o Sescon



BALANÇO DA 
GESTÃO 2016/2017

Confira as principais iniciativas, seja com arrecadação de donativos, seja em campanhas 
de doação de sangue, ou em projetos e ações em parceria com outras entidades, como 
Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC) e Sescon Sul. 
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Principais Ações e Projetos Sociais

Parceria com o CRCSC. Contabilistas 
levam momentos de alegria aos 
idosos, com tarde recreativa e 
cultural, bem como doações.

Ação Asilo São 
Vicente de Paulo
30/11/16  e  29/11/17

Parceria do CRCSC e Sindicont. 
Dações de materiais de higiene 
pessoal, produtos de limpeza e 
alimentos, bem como jantar aos 
abrigados e palestras educativas.

Infância Saudável na 
entidade Nossa Casa 
17/06/16 e 30/06/17 

Campanha do Sindicont de doação ao Hemosc de Criciúma, com a participação dos profissionais da 
contabilidade, foi realizada em dezembro de 2016 e 2017.

Bairro da Juventude  | 04/05/2016 - Diretores 
visitam as instalações e conhecem alguns projetos 
para atender os 1.500 alunos. 

Doação de Sangue  

Visitas realizadas e recebidas

Baile dos Contabilistas Mudança para nova sede

CT do Criciúma | 07/11/2016  - Associados e 
diretores conhecem o Projeto de Treinamento e 
Competição de Atletas de Futebol não Profissional.

Encontro com medalhista olímpico | 25/05/2017 
- Sindicont e Sescon Sul recebem Edson Luciano 
Ribeiro, que solicitou apoio a projetos socias. 

Desde o início de 2017, o Sindicont está atendendo em sua nova sede 
administrativa, no bairro Próspera, ao lado do Clube dos Contabilistas. 

Um jantar com sorteio de brindes marcou evento no dia 8 de outubro de 
2016. Na foto, diretores com representantes de outros Sindiconts da região.



Charles Antônio da Silva

Cristine Maragno Trombim

Vanderlei Machado

Victor Mandelli Juliani

Completo para o seu 
escritório ser exclusivo.
Informações comerciais:
0800 645 4004

Reuniões do Sindicont com a Prefeitura

Participações

Com a presença do prefeito Clésio Salvaro, no dia 22 
de novembro de 2017,  junto com representantes de 
construtoras e empresários para conhecer o sistema 
on-line de ITBI (Imposto Sobre a Transmissão de 
Bens Imóveis) e de consulta prévia de viabilidade. 

Com o secretário da Fazenda de Criciúma, Robson 
Gotuzzo (3° da esq. para a dir.), no dia 6 de abril de 
2017, no Clube dos Contabilistas, para solicitações 
relacionadas ao atendimento personalizado aos 
contadores e sobre a liberação de alvará. 

Com o Secretário da Fazenda de Criciúma, Robson 
Gotuzzo, e com o vereador Zairo Casagrande (3° e 
4° da esq. para a dir.) no dia 6 de abril de 2017, no 
Clube dos Contabilistas. Um dos principais assuntos 
foi a agilização do Regin para registro de empresas. 

Sindicont e Sescon Sul na Reunião e Plenária da 
Fecontesc em Blumenau e na posse da diretoria do 
Sindicont/Blumenau em 24 de novembro de 2017.

Sindicont e Sescon Sul representados na posse da 
nova diretoria do Sindicont de Tubarão, no dia 1° 
de dezembro de 2017.

BALANÇO DA GESTÃO 2016/2017

Representenates do Sindicont e do Sescon Sul no 
evento dos 40 anos da Fecontesc, no dia 21 de 
julho de 2017.

Bem-vindos,  novos associados!


