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Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro
Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa,
Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, Porto Amazonas, Quatro Barras,
Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas
do Sul e Tunas do Paraná.
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Contabilistas em Curitiba e Região
∗ Número de contabilistas ativos na base do Sicontiba
Cidade

Número

BOCAIUVA DO SUL

10

MANDIRITUBA

43

PIEN

17

CURITIBA

10.069

CAMPINA GRANDE DO SUL

52

PORTO AMAZONAS

3

BALSA NOVA

12

BORDA DO CAMPO

1

CERRO AZUL

16

CAMPO MAGRO

22

CAMPO DO TENENTE

12

RIO NEGRO

58

FERNANDES PINHEIRO

2

TUNAS DO PARANA

4

ADRIANOPOLIS

2

BATEIAS

3

CAMPO LARGO

302

ALMIRANTE TAMANDARE

150

FAZENDA RIO GRANDE

119

PIRAQUARA

82

CONTENDA

18

COLOMBO

460

QUITANDINHA

15

LAPA

86

RIO BRANCO DO SUL

39

SAO JOSE DOS PINHAIS

893

AGUDOS DO SUL

9

QUATRO BARRAS

44

PINHAIS

383

ITAPERUCU
11
TIJUCAS DO SUL

16

ARAUCARIA

204
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Apresentação
Nós, da diretoria do Sicontiba, assumimos o desafio de unir, fortalecer e representar
os contabilistas de Curitiba e região. E agora chegou a hora de apresentarmos o relatório de
Prestação de Contas das Atividades Desenvolvidas em 2014. A apresentação deste relatório
não é somente para atender ao estatuto do sindicato, é também uma forma importante de
demonstrarmos transparência nas atividades da nossa entidade.
A diretoria do Sicontiba se destaca hoje por ser formada por profissionais de
contabilidade de diferentes áreas: empresários contábeis, professores e funcionários públicos.
Essa mistura torna-se fundamental para que o sindicato sempre possa incorporar novas ideias;
tendo em mente que a proposta da gestão 2014/2016 é focada em inovar e expandir o que já
foi conquistado com muito suor ao longo desses 91 anos de existência do Sicontiba,
defendendo e valorizando os profissionais da contabilidade.
O ponto de partida para cumprir com esse objetivo foi a elaboração de um Plano de
Gestão para 2014/2016 recheado de projetos. O primeiro deles a ser colocado em prática foi a
revitalização da sede administrativa do sindicato. Hoje, a casa do Sicontiba está de cara nova.
Foram feitas mudanças na fachada da sede, que agora tem um jardim, um muro de vidro e
câmeras de segurança. O telhado, que estava cheio de infiltrações, foi substituído. O piso foi
todo lixado. E muitos ambientes ganharam um visual novo, como o hall de entrada que guarda
os troféus do Sicontiba em homenagem aos contabilistas que participaram do Jocopar e do
Jocobras. Além disso, foi criada a sala do contabilista na sede do Sicontiba, de maneira que os
profissionais de contabilidade possam ter um espaço em casos de emergência.
Entre outros feitos nós melhoramos os serviços de atendimento e telefonia do Sicontiba;
instalamos um cartão ponto digital para os nossos funcionários; ampliamos os serviços
odontológicos, com os dentistas Cristiano Ramos e Simone Yamada; remodelamos o
departamento jurídico, com a contratação do escritório Machado & Seixas Pinto Advogados
Associados, tendo à frente os advogados Carlos Henrique Machado e Valéria Aparecida
Ferreira dos Santos; criamos um banco de empregos e estágios no site do sindicato para
facilitar o posicionamento dos profissionais no mercado de trabalho; e contratamos uma
assessoria de imprensa para melhorar a comunicação com os contabilistas e a sociedade.
Outra realização importante da atual gestão foi a criação da Ouvidoria do Sicontiba, que
tem como objetivo levar ao conhecimento dos órgãos públicos as reivindicações da classe
contábil, além de tirar dúvidas e receber sugestões dos contabilistas.
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Também criamos as funções de delegados regionais, 13 pessoas foram escolhidas com a
intenção de ouvir reivindicações e sugestões dos contabilistas de modo que as questões
cheguem aos ouvidos dos dirigentes do Sicontiba e medidas sejam tomadas. Foram nomeados
como delegados: Adriano Salgado Migliozi, no Água Verde; Bruno Mezaroba Vosgerau, em
São José dos Pinhais; Fábio Ricardo Siqueira, no Boqueirão; Gilberto Juhasz, no Seminário;
Hélio Maia da Silva, na Vila Hauer; José Carlos Lada, na Barreirinha; Valdecyr Borges, em
Colombo; Valmir Lunardon, em Campo Largo; Sérgio Domingues da Silva, no Sítio Cercado;
Heriton Carlos Cardoso, em Rio Branco do Sul; Adir Gnoatto e Michael Luiz de Souza, na
Copel; e Luiz Fernando Martins Alves como coordenador de delegados.
Dois grupos de trabalho do sindicato também merecem destaque. O primeiro é a
Comissão da Mulher Contabilista do Sicontiba, que tem o dever de defender o direito das
mulheres e incentivar que elas participem mais da política. Fazem parte desta comissão a
coordenadora Janette Herdina Comitti e os membros Ivone Teresa Hartmann e Luciane Maria
Gonçalves Franco. O segundo grupo que merece atenção é a Comissão de Esportes do
Sicontiba, já que a gestão do sindicato enxerga o esporte como uma importante ferramenta de
integração da classe. Hoje integram esta comissão os coordenadores Vilson Oliveira de Souza,
Rodrigo Motim e Bento Rosa Junior, e os membros Anderson da Silva Teixeira, Herlon
Watanabe, Juarez Dallagrana de Oliveira.
Outro importante feito nosso foi o I Encontro com os Coordenadores de Curso de
Ciências Contábeis, realizado na sede do Sicontiba. O objetivo do evento, que deve ter outras
edições ainda este ano, é aproximar o sindicato das instituições de ensino e dos estudantes.
Nós também reduzimos o valor da associativa com a intenção de ampliarmos o número de
associados. Hoje, o caixa do sindicato está equilibrado devido ao aumento do número de
associados e redução de custos, como viagens de representação. Sem falar que o sindicato
oferece um verdadeiro clube de vantagens para os associados. Vale destacar ainda a nossa
sede campestre que está a cada dia mais linda e sempre à disposição dos nossos associados.
Lembrando que o Sicontiba se tornará mais forte se tivermos a participação de todos. O
Sicontiba é a casa dos mais de 12 mil contabilistas de Curitiba e região! A seguir, veja os
resultados dos projetos que merecem destaque e foram desenvolvidos pelo sindicato em 2014.

Atenciosamente,
Hugo Catossi
Presidente do Sicontiba
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Representações da diretoria em 2014
∗ Janeiro
08/01 – Pedro Hugo Catossi, Reginaldo Rodrigues de Paula e Bento Rosa Jr – reunião para tratar sobre
assuntos relativos a gestão – sede SICONTIBA;
09/01 - Pedro Hugo Catossi, Luciano Ramos Barboza, Juarez Dallagrana e Antonio Marsengo – reunião
para tratar sobre acordos coletivos de trabalho firmados com a Copel e Sanepar – sede SICONTIBA;
10/01 – Juliana Bertol Guedes – verificação e contato com palestrantes para programação e agenda de
cursos para 2014 – sede SICONTIBA;
13/01 - Pedro Hugo Catossi – reunião com Norberto Staviski, para tratar sobre proposta de serviços de
comunicação – sede SICONTIBA;
14/01 - Pedro Hugo Catossi – reunião com doutor Ricardo, para tratar sobre proposta de serviços de
assessoria jurídica – sede SICONTIBA;

15/01 - Pedro Hugo Catossi, Luciano Ramos Barboza, Juarez Dallagrana e Antonio Marsengo, Antonio
Moacir Pozzobon, Hailton Paes – Assembléia Geral Extraordinária, para tratar sobre proposta do acordo
coletivo de trabalho dos contabilistas da Sanepar – sede SANEPAR;

15/01 - Pedro Hugo Catossi e Bento Rosa JR- entrevista candidatos para vaga sede campestre;
15/01 - Pedro Hugo Catossi – reunião com os srs. José Carlos Lada e Carlos Marassi -SICONTIBA;
17/01 - Pedro Hugo Catossi – reunião com o contador José Carlos Lada, - sede SICONTIBA;

18/01 - Pedro Hugo Catossi e Bento Rosa Jr - visita a sede campestre juntamente com os novos
funcionários;
20/01- Bento Rosa Jr – acompanhamento na homologação da rescisão de contrato do funcionário
Ademir de Oliveira na sede do Sindicato dos Empregados em Entidades Sindicais PR;
27/01 - Juliana Bertol Guedes – verificação e acompanhamento das inscrições dos cursos – sede
SICONTIBA;
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29/01 – Pedro Hugo Catossi – reunião com representante do SERASA Sra. Patricia Pereira, para tratar
sobre parceria certificação digital – sede SICONTIBA.
29/01 - Pedro Hugo Catossi – reunião com Dra. Beatriz O. de Paola, para tratar sobre assessoria
jurídica.
29/01 – Bento Rosa Jr, Carlos Bittencourt Gomes, José Eurides Borges Fº e Reginaldo Rodrigues de
Paula - reunião para tratar sobre o levantamento do imobilizado - SICONTIBA.
30/01 – Pedro Hugo Catossi – solenidade de posse da diretoria do IPMCONT – auditório CRCPR.

∗ Fevereiro
03/02 – Bento Rosa Jr – acompanhamento dos trabalhos de manutenção da Sede Campestre;
04/02 – Bento Rosa Jr – acompanhamento da reforma da Sede Administrativa e verificação de
orçamentos;
04/02 – Pedro Hugo Catossi – reunião com representantes da rede ALLSUL, para tratar sobre renovação
cartão de descontos – sede SICONTIBA;
07 e 08/02 -Simone V. Soares – acompanhamento da recolocação da porta de entrada da Sede
Administrativa;
10/02 – Antonio Marsengo, Dirceu Vaz e José Eurides Borges Filho – reunião para tratar sobre evento
comemorativo ao Dia do Contabilista – sede SICONTIBA;
18/02 – Pedro Hugo Catossi e Reginaldo Rodrigues de Paula – visita ao Espaço do Empresário
ACP/JUCEPAR – sede da Associação Comercial do PR;
18/02 – Pedro Hugo Catossi e Reginaldo Rodrigues de Paula – visita a nova Sala do Contabilista da
Prefeitura Municipal de Curitiba;
19/02 – Pedro Hugo Catossi – reunião com representantes da COOPESF - Cooperativa de Crédito
Mutuo dos Empregados do Sistema Financeiro em Curitiba e em Municípios da Região Metropolitana sede SICONTIBA;
20/02 – Antonio Marsengo e Juarez Dallagrana de Oliveira - reunião ACT COPEL – Shopping Estação;
21/02 – Juarez Morona Filho e Juarez Dallagrana de Oliveira – solenidade de posse diretoria do
Sindicato dos Contabilistas de Guarapuava;
24/02 – Pedro Hugo Catossi e Antonio Marsengo - reunião com contabilistas da COHAB, para tratar
sobre negociações acordo coletivo de trabalho – sede SICONTIBA;
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25/02 – Simone Vanni Soares – Palestra apresentada na ACP com Ministro Afif Domingues Caravana da
simplificação – mobilização pelo Novo Simples Nacional e pelo Redesim – sede Associação Comercial
do PR;
25/02 – Edson Gilmar Dal Piaz Barbosa – reunião para tratativas referente a PLR COPEL;
27/02 - Edson Gilmar Dal Piaz Barbosa – Assembleia Geral Extraordinária, para tratar sobre do T.A.
PPR 2013 COPEL e apresentação da proposta da empresa referente Acordo Coletivo de Trabalho
2014/2015;
27/02 – Luciano Ramos Barboza, Antonio Moacir Pozzobon, Antonio Marsengo - Assembleia Geral
Extraordinária para tratar sobre ACT contabilistas SANEPAR e almoço de confraternização – sede
SANEPAR;
27/02 – Pedro Hugo Catossi - solenidade de posse conselheiros do CRCPR – auditório CRCPR.

∗ Março
04/03 – Bento Rosa Jr – acompanhamento dos trabalhos de manutenção da Sede Campestre;
05/03 – Pedro Hugo Catossi e Reginaldo Rodrigues de Paula - reunião com as funcionárias do
SICONTIBA, para tratar sobre a Portaria nº 001/2014 – sede SICONTIBA;
07/03 – Gerson Luiz Borges de Macedo - solenidade de posse diretoria Sindicato dos Contabilistas de
União da Vitória;
10/03 – Pedro Hugo Catossi – sessão solene ao Dia Internacional da Mulher, homenagem a presidente
do CRCPR Lucelia Lecheta – Câmara Municipal de Curitiba;
10/03 – Rodrigo Mottin, Bento Rosa Junior, Vilson Oliveira de Souza – reunião comissão de esportes do
SICONTIBA.
10/03 – Simone Vanni Soares – 1ª. reunião de 2014 do Conselho Temático de Assuntos Tributários –
sala dos Conselhos da FIEP;
14/03 – Pedro Hugo Catossi – solenidade de posse diretoria FENACON – Castelo Trevizzo;
16/03 – Pedro Hugo Catossi – solenidade de abertura do 2º. ENESCOPAR – Encontro das Empresas de
Serviços do PR, sob o tema “ O Mundo Novo dos Serviços”, oportunizando abordagens sobre tendências
futuras, local: Espaço Torres;
20/03 – Edson Gilmar Dal Piaz Barbosa – Assembleia Geral Extraordinária COPEL, para discussão valor
do PLR – sede COPEL KM3;
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20/03 – Antonio Marsengo - reunião com contabilistas da COHAB, para tratar sobre negociações acordo
coletivo de trabalho – sede COHAB;
21/03 – Pedro Hugo Catossi – Café da Manhã com o Prefeito Gustavo Fruet e a Secretária de Ação
Social Márcia Fruet – sede da Prefeitura Municipal de Curitiba;
24/03 – Bento Rosa Jr, Carlos Bittencourt Gomes e Reginaldo Rodrigues de Paula - continuidade da
reunião para tratar sobre o levantamento do imobilizado - sede SICONTIBA;
24/03 – Pedro Hugo Catossi, Carlos Bittencourt Gomes, Ozires Kloster, Pedro Vitor da Silva e Reginaldo
Rodrigues de Paula - reunião do Conselho Fiscal - sede SICONTIBA;
24/03 – Pedro Hugo Catossi, Samir Fouani, Gilson Luis da Silva, César Ponte Dura, Narciso Doro Jr e
Reginaldo Rodrigues de Paula - reunião do Conselho Consultivo - sede SICONTIBA;
26/03 – Simone Vanni Soares – reunião com representantes da Ecoverde Seguradora, para tratar sobre
parceria, sede SICONTIBA.
28/03 – Pedro Hugo Catossi - reunião 144 comissão de integração sindical e reunião diretoria e
representantes da FECOPAR – sede CRC,
28/03 – Pedro Hugo Catossi, Narciso Doro Jr - solenidade de posse diretoria da FECOPAR – Sociedade
Morgenau;
31/03 – Pedro Hugo Catossi, Juarez Morona Filho, Irineu Zanuzzo, Narciso Doro Jr, Juarez Dallagrana –
reunião Federação Intersindical – sede SICONTIBA;

∗ Abril
01; 08; 15; 22 e 29/04 – Juarez Dallagrana de Oliveira - sessão da Junta de Recursos Administrativos
Tributários do Conselho Municipal de Contribuintes – sede da JRAT ;
01/04 – Pedro Hugo Catossi – reunião com jornalista Norberto Staviski e representantes da Siggaplus sede SICONTIBA;
02; 09; 16; 23 e 30/04 – Carlos Bittencourt Gomes – sessão da Junta de Recursos Administrativos
Tributários do Conselho Municipal de Contribuintes – sede da JRAT;
03/04 – Pedro Hugo Catossi, Narciso Doro Jr e Gerson Borges de Macedo, juntamente com e os
presidentes Divanzir Chiminacio (FECOPAR), Lucelia Lecheta (CRC), Mauro Kalinke (SESCAP) e o
vereador Helio Wirbiski – reunião como o Secretário Estadual da Fazenda Luiz Eduardo Sebastiani e
representantes de entidades contábeis, para reivindicar sobre a desvinculação do nome do profissional
contábil da responsabilidade técnica pela qual continua a responder pelo Estado – nas situações, por
exemplo, em que deixa de prestar serviços para determinada empresa porque não consegue mais
localizar o cliente – depende ainda hoje de informação que devem ser fornecidas obrigatoriamente pelo
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empresário contratante à SEFA. Na ocasião as entidades reforçaram a solicitação encaminhada
oportunamente via oficia a SEFA para que sejam disponibilizados aos profissionais contábeis os
arquivos XML das notas fiscais eletrônicas no portal da Receita Estadual, como já acontece em estados
como Rio Grande do Sul. O procedimento garantiria mais agilidade e segurança ao trabalho cotidiano
dos contabilistas, que teriam acesso facilitado as informações de seus clientes. O contabilista necessita
tanto de arquivos XML de entrada (compra) como de saída (venda) de seus clientes para proceder a
escrituração e apuração mensal dos tributos. O acesso as informações de entrada pelo portal da NF-e,
depende de certificação digital do cliente;
04/04 – Pedro Hugo Catossi, juntamente com ex-diretor Expedito Barbosa Martins e Beatriz Oliveira de
Paola – reunião para tratar sobre acordo coletivo de trabalho com a FIEP – sede da FIEP;
04/04 – Gerson Luiz Borges de Macedo - solenidade de posse diretoria SINCOFOZ – Associação
Banestado em Foz do Iguaçu-PR;
06/04 – Pedro Hugo Catossi e Narciso Doro Jr – Reunião com sr. Aroldo, representante da Katrin
Eventos para tratar sobre o buffet do jantar dia do contabilista;
09/04 – Luciano Ramos Barboza – reunião comissão de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho
2014/2015 SANEPAR – sede SANEPAR;
10/04– Juarez Dallagrana de Oliveira, Juliana Bertol Guedes e Simone Vanni Soares – reunião para
tratar sobre parcerias e realização de cursos – sede SICONTIBA;
11/04 – Juarez Morona Filho, Juliana Bertol Guedes, Simone Vanni Soares e Vilson Oliveira de Souza –
Campanha Declare Certo – Boca Maldita - Curitiba-PR;
14/04 – Pedro Hugo Catossi, Antonio Marsengo, Carlos Bittencourt Gomes, Samir Fouani – Assembleia
Geral Extraordinária para discussão da pauta de reivindicação Convenção Coletiva de Trabalho
2014/2015 firmada com o SESCAP – sede SICONTIBA;
14/04 – Pedro Hugo Catossi – solenidade 180 de posse nova diretoria da APEOP (Associação
Paranaense dos Empresários de Obras Públicas) – Clube Curitibano;
15/04 – Pedro Hugo Catossi, Reginaldo R. de Paula, Juliana Bertol Guedes, Narciso Doro Jr, Samir
Fouani e Moroni Cordeiro – reunião com os coordenadores do curso de ciências contábeis – sede
SICONTIBA;
23/04 – Pedro Hugo Catossi, Dirceu Tadeu Vaz, Juarez Dallagrana de Oliveira, Bento Rosa Jr, Narciso
Doro Jr, Simone Vanni Soares e Gerson Luiz Borges de Macedo – Tribuna do plenário da Câmara
Municipal de Curitiba, para falar sobre a profissão contábil em comemoração ao Dia Do Contabilista;
24/04 – Simone Vanni Soares – lançamento dos perfis profissionais para o futuro da Industria
Paranaense – sede FIEP;
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24/04 – Pedro Hugo Catossi – 2ª. Reunião de gestão com as funcionárias Nilvia, Jaqueline e Rose –
sede SICONTIBA; 28/04 – Juarez Morona Filho – assinatura do PLR 2013 do Acordo Coletivo do
Trabalho da COPEL – sede COPEL KM 03;
29/04 – Pedro Hugo Catossi – Reunião com Geraldo Coelho, representante da Valid Certificadora, para
tratar sobre proposta de parceria – sede CRCPR.

∗ Maio
05/05 – Pedro Hugo Catossi – reunião com representantes da Associação Comercial do PR, sras. Iroclê
Wykrota (gerente de relações institucionais) e Angela Maurer Mendes (Coordenadora Espaço do
Empresário), para tratar sobre a colaboradora que atende no espaço do empresário ACP/JUCEPAR sede CRCPR;
05/05 – Jantar dançante comemorativo ao Dia do Contabilista – salão CTB Clube Santa Mônica;

06; 13; 20 e 27/05 - Juarez Dallagrana de Oliveira - sessão da Junta de Recursos Administrativos
Tributários do Conselho Municipal de Contribuintes – sede da JRAT ;
07; 14; 21 e 28/05 – Carlos Bittencourt Gomes - sessão da Junta de Recursos Administrativos Tributários
do Conselho Municipal de Contribuintes – sede da JRAT;
09/05 – Vilson Oliveira de Souza - solenidade de posse diretoria Sindicato dos Contabilistas do Litoral
Paranaense – Clube Olímpico em Paranaguá-PR;
12/05 – Bento Rosa Jr – acompanhamento serviços de manutenção da Sede Campestre;
12/05 – Simone V. Soares – reunião do Conselho Temático de Assuntos Tributários – sede FIEP;
15/05 – Luciano Ramos Barboza – assembleia geral extraordinária para discussão e aprovação do termo
aditivo referente ao PPR 2013 e demais assuntos – sede SANEPAR;
21/05 - Pedro Hugo Catossi – jantar de confraternização amigos do Samir Fouani;
22/05 – Antonio Marsengo – reunião com contabilistas da COHAB para tratar sobre a negociação do
acordo coletivo de trabalho – sede COHAB;
23/05 – Pedro Hugo Catossi - reunião com os funcionários da sede campestre para tratar sobre assuntos
administrativos;
26/05 – Juliana Bertol Guedes – acompanhamento fechamento da agenda para realização de cursos –
sede SICONTIBA;
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27/05 – Bento Rosa Jr - reunião com Daniel Okazaki (Pietrobon Contabilidade) para tratar sobre o
imobilizado do SICONTIBA - sede Pietrobon Contabilidade.
29/05 – Pedro Hugo Catossi - “reunião de solução” com funcionárias do SICONTIBA ;
30/05 – Juarez Morona Filho – Jantar de formatura do programa GContábil.2013 e lançamento da
edição 2014, promovido pelo SESCAP;
30/05 – Pedro Hugo Catossi - Jantar de posse Sindicato dos contabilistas de Ponta Grossa – Clube
Guarani.

∗ Junho
04/06 – Reginaldo Rodrigues de Paula - acompanhamento homologação funcionária Tania Mara da Paz
– Sindicato dos Empregados em Entidades Sindicais do PR;
03; 10; 17 e 24/06 – Juarez Dallagrana - sessão da Junta de Recursos Administrativos Tributários do
Conselho Municipal de Contribuintes – sede da JRAT ;
04/06 – Juarez Dallagrana de Oliveira – reunião Acordo PLR COPEL, local: Shopping Estação Estação Business School – EBS;
04; 11; 18 e 25/06 – Carlos Bittencourt Gomes – sessão da Junta de Recursos Administrativos
Tributários do Conselho Municipal de Contribuintes – sede da JRAT ;
05/06 – Pedro Hugo Catossi - reunião para tratar sobre a participação das Entidades no portal da
transparência Brasil – sede FIEP;
05/06 – Carlos Bittencourt Gomes – verificação fluxo de caixa e documentos fiscais do SICONTIBA;
06/06 – Pedro Hugo Catossi - acompanhamento das atividades executadas na sede campestre;
02; 09; 16; 23 e 30/06 – Carlos Bittencourt Gomes – sessão da Junta de Recursos Administrativos
Tributários do Conselho Municipal de Contribuintes – sede da JRAT;
10/06 – Pedro Hugo Catossi – reunião com a diretora Juliana Bertol Guedes para tratar sobre a agenda
dos cursos promovidos pelo SICONTIBA – sede SICONTIBA;
10/06 – Rodrigo Mottin e Vilson Oliveira de Souza e representantes times – arbitral Campeonato de
Futebol Suíço COPA SICONTIBA.2014, ref. inscrições de equipes e inicio – SICONTIBA;
14/06 – Rodrigo Mottin, Pedro Hugo Catossi – inicio COPA SICONTIBA.2014 – sede campestre;
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16/06 – Antonio Marsengo – reunião com contabilistas da COHAB para tratar sobre a celebração do
acordo coletivo de trabalho – sede COHAB;
16/06 – Juliana Bertol Guedes e Dirceu Tadeu Vaz – reunião para tratar sobre a realização de cursos –
sede SICONTIBA;
21/06 – Rodrigo Mottin – rodada COPA SICONTIBA.2014 – sede campestre;
30/06 – Juarez Morona Filho - Convenção do PPS, homologação candidatura do contabilista Valdir
Pietrobon – Hotel Caravelle.

∗ Julho
01/07 – Pedro Hugo Catossi – reunião com o jornalista Narley Resende para tratar sobre contratação
serviços de assessoria de imprensa – sede SICONTIBA;
02/07 – Reginaldo Rodrigues de Paula – homologações rescisões de contrato de contabilistas,
substituindo o período de ausência da assessoria jurídica – sede SICONTIBA;
03/07 – Bento Rosa Junior - retirada material de limpeza para utilização na sede campestre – Sede
SICONTIBA;
04/07 – Bento Rosa Junior - acompanhamento atividades executadas na sede campestre;
04/07 – Vilson Oliveira de Souza – acompanhamento inscrições JOCOBRAS – sede SICONTIBA;
04/07 –Antonio Marsengo - compra fogão industrial na Loja do Pedro e a entrega na sede do Sicontiba;
05/07 – Rodrigo Mottin – rodada COPA SICONTIBA.2014 – sede campestre.
09/07 – Dirceu Tadeu Vaz, Luciano Ramos Barbosa – reunião para assinatura ACT PLR 2013 - sede
SANEPAR;
11/07 – Hugo Catossi – abertura fiscalização do CRCPR;
15/07 – Hugo Catossi e Luciano Ramos Barbosa – palestra contabilistas SANEPAR;
18/07 – Hugo Catossi - reunião comissão de integração sindical - sede CRC;
18/07 – Hugo Catossi, Vilson Oliveira de Souza, Rodrigo Mottin, Juarez Dallagrana - reunião conjunta
diretoria e representantes da FECOPAR e 1º. arbitral JOCOPAR.2014 – sede CRC;
21/07 – Simone Vanni Soares - reunião do Conselho Temático de Assuntos Tributários - sede da FIEP;
22/07 – Assembleia Geral Extraordinária contra proposta CCT 2014/2015 SESCAP – sede SICONTIBA;
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24 a 26/07 – Hugo Catossi, Rodrigo Mottin, Vilson Oliveira de Souza, Bento Rosa Jr e Juarez Dallagrana
– JOCOBRAS em Maringá-PR;
28/07 – Simone Vanni Soares – homenagem ao líder empresarial Presidente FIEP – Graciosa Country
Club;
31/07 – Jose Carlos Lada, reunião para protocolo da pauta de reivindicação CT 2014-2015 ao SESCAP;

∗ Agosto
02/08 – Bento Rosa Junior - acompanhamento atividades executadas na sede campestre;
05; 12; 19 e 26/08 – Dirceu Tadeu Vaz - sessões do Conselho Municipal de Contribuintes;
06/08 – Juarez Dallagrana – reunião ACT PLR 2014-2015 COPEL- Shopping Estação Business School;
06; 13; 20 e 27/08 Reginaldo R.de Paula – sessões do Conselho Municipal de Contribuintes;
08/08 – Simone V. Soares – reunião grupo de trabalho código defesa do contribuinte – sala de reuniões
do gabinete FIEP;
09/08 – Bento Rosa Junior - acompanhamento atividades executadas na sede campestre;
11/08 – Hugo Catossi, Jose Carlos Lada - solenidade de posse Associação Comercial do PR – Clube
Curitibano;
12/08 – Bento Rosa Junior, Juarez Dallagrana e Simone V. Soares - V Encontro de Contadores Pinhais
- Auditório do Centro Cultural Wanda dos Santos Mallmann em Pinhais-PR;
12/08 – Hugo Catossi, Narciso Doro Jr, José Carlos Lada - jantar amigos Valdir Pietrobon - Costelão
Tradição;

12/08 - Hugo Catossi - visita a nova sede da VBC Telecom Comunicação, para tratar sobre os projetos:
Pré-Enem Eureka EAD e Contabilistas (cursos e treinamentos);
13/08 – Simone V. Soares - reunião do Conselho Temático da Micro, Pequena e Média Indústria – salão
nobre da FIEP;
13/08 - Antonio Marsengo - reunião diretoria COHAB, para tratar sobre acordo coletivo de trabalho –
sede COHAB;
14/08 - Hugo Catossi - reunião com representante da Green Card, para tratar sobre parceria – sede
CRC;
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14/08 – Pedro Hugo Catossi, Juarez Morona, Dirceu Vaz, juntamente com vice-presidente de
Administração e Finanças do CRCPR - reunião com o Secretario Municipal do Urbanismo Reginaldo
Luiz dos Santos Cordeiro – para tratar sobre a situação da demora para aprovação ou reprovação das
consultas comerciais de Curitiba, que estão demorando até 15 dias em alguns casos, inviabilizando
muito o trabalho do contabilista, como também, manifestação total apoio ao projeto do vereador Hélio
Wirbiski sobre o alvará provisório;
14/08– Simone Soares – reunião conselho temático da micro, pequena e media indústria – FIEP;
14 e 15/08 – Juarez Dallagrana – Curso de formação sindical 2014 – CNPL, auditório Lizon Hotel;

15/08 - Hugo Catossi - evento sobre o REFIS com a presença do delegado da Receita Federal Dr. Arthur
Cazella – sede CRC; 15/08 – Bento Rosa Junior - acompanhamento atividades executadas na sede
campestre;
18/08 - Hugo Catossi – solenidade 70 anos da FIEP - Campus da Indústria - auditório Mário de Mari;

21/08 - Hugo Catossi, José Carlos Lada - reunião com representante da Green Card, para tratar sobre
parceria – sede SICONTIBA;

21/08 - Hugo Catossi, José Carlos Lada - reunião com representantes da MV Contabilidade, para tratar
sobre parceria – sede SICONTIBA;
23/08 – Hugo Catossi e Bento Rosa JR - acompanhamento atividades executadas na sede campestre.

∗ Setembro
01 e 03/09 – José Carlos Lada – atendimento homologação de rescisão de contrato de contabilistas –
sede SICONTIBA.
02/09 – Bento Rosa Junior - acompanhamento atividades executadas na sede campestre;
03/09 - Luiz Fernando Martins Alves – visita ao escritório KAS Contabilidade, dos contabilistas Emilia
Amin e Amauri J. Stresser.
05/09 – Reginaldo Rodrigues de Paula – atendimento homologação de rescisão de contrato de
contabilistas – sede SICONTIBA.
10/09 – Hugo Catossi – reunião com Dra. Natacia Marinho Ferraz da Marinho & Ferraz Advogados
Associados – sede CRC;
11/09 – Hugo Catossi e José Carlos Lada – reunião com representando o escritório J&L Sr. José Carlos
Miranda – sede SICONTIBA;
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11/09 – Bento Rosa Junior - acompanhamento atividades executadas na sede campestre;
11/09 – José Carlos Lada – atendimento homologação de rescisão de contrato de contabilistas –
SICONTIBA.
12/09 – José Carlos Lada – reunião negociação ACT COPEL – sede COPEL;
12/09 - Reginaldo Rodrigues de Paula – atendimento homologação de rescisão de contrato de
contabilistas – sede SICONTIBA.
13/09 – Bento Rosa Junior - acompanhamento atividades executadas na sede campestre;
15/09 - Reginaldo Rodrigues de Paula – atendimento homologação de rescisão de contrato de
contabilistas – sede SICONTIBA.
16/09 – Hugo Catossi, Narciso Doro Jr - Café da manhã em prol da candidatura a Deputado Federal do
contador Valdir Pietrobon - Hotel Nikko;
16/09 – Luiz Fernando Martins Alves - visita aos escritórios - Souza Lima Contabilidade – dos
contabilistas Djalma Souza Lima, Hemanoel Thiago Souza Lima e Hemandro Souza Lima – Av. Brasília
6616 sala 2 Novo Mundo, Curitiba/PR;
17/09 – Luiz Fernando Martins Alves - visita aos escritórios Torre Gestão Empresarial – contabilista
Claudinei Ferreira .
18/09 – Hugo Catossi e José Carlos Lada – Assembleia Geral Extraordinária ACT COPEL, para tratar
sobre os seguintes assuntos:

Discussão e aprovação da pauta de reivindicação do Acordo Coletivo de

Trabalho 2014/2015. Apreciação do

Acordo Especifico sobre o PLR 2014; Proposta para tornar-se

associado do Sicontiba – auditório Polo KM 3 COPEL;
24/09 – Hugo Catossi e Narciso Doro Junior - reunião de apresentação de Decreto referente à
simplificação de procedimentos no âmbito da Coordenação da Receita do Estado;
25/09 - Hugo Catossi - reunião com presidente do Sindaspp Ivo Petry – sede CRCPR;
25/09 - Hugo Catossi – visita a Itaipu, para entrega do projeto patrocínio JOCOPAR.2014;
25/09 – Dirceu Vaz e Bruno Vosgerau – solenidade em comemoração ao Dia do Contador – Buffet
Imperial em São José dos Pinhais, evento promovido pela Associação Comercial, Industrial, Agrícola e
Prestação de Serviço de São José dos Pinhais e Câmara Setorial dos Contadores;
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26/09 – Juarez Morona Filho, Rodrigo Mottin e Vilson Oliveira de Souza - reunião conjunta diretoria e
representantes da FECOPAR e 2º. arbitral JOCOPAR.2014 e comissão intersindical do CRC –
Guarapuava-PR.

∗ Outubro
02/10 – Bento Rosa Jr – acompanhamento serviços de manutenção da sede campestre;
03/10 – Simone Vanni Soares - reunião do Grupo de Trabalho – Código de Defesa do Contribuinte;
07/10 – Rodrigo Mottin, Vilson O. de Souza, Bento Rosa Jr, Juarez Dallagrana - reunião comissão de
esportes, para tratar sobre a participação no JOCOPAR;
07; 14; 21 e 28/10 – Dirceu Tadeu Vaz – sessão da Junta de Recursos Administrativos Tributários do
Conselho Municipal de Contribuintes – sede da JRAT ;
08; 15; 22 e 29/10 – Reginaldo Rodrigues de Paula – sessão da Junta de Recursos Administrativos
Tributários do Conselho Municipal de Contribuintes – sede da JRAT ;
09/10 - Reginaldo Rodrigues de Paula – atendimento homologação de transferências de escrita – sede
SICONTIBA.
10/10 – Reginaldo Rodrigues de Paula – atendimento homologação de rescisão de contrato de
contabilistas – sede SICONTIBA.
10/10 – Hugo Catossi, Juarez Dallagrana, Antonio Carlos Doro, - recepção a Presidente e diretoras do
Sindicont-Rio, estiveram visitando o Sicontiba;
14/10 - Luiz Fernando Martins Alves – reunião com o delegado de Rio Branco do Sul Heriton Cardoso,
para troca de ideias e informações a respeito do Sicontiba e do Projeto de Visitas;
14/10 – Fabio Ricardo Siqueira (delegado Boqueirão) – visita aos escritórios: contabilista Fernando
Gonzaga de Oliveira e contabilista Denilson José da Silva;
14/10 – Hugo Catossi, Reginaldo Rodrigues de Paula, José Eurides Borges Filho, José Carlos Lada e
Bento Rosa Jr - reunião previsão orçamentária – sede Sicontiba;
14/10 – Reginaldo Rodrigues de Paula – atendimento homologação de rescisão de contrato de
contabilistas – sede SICONTIBA.
16/10 – Hugo Catossi - assinatura ACT 2014/2015 COPEL – sala de reunião COPEL;
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17/10 – Simone Vanni Soares – reunião do Grupo de Trabalho Conselho Temático de Assuntos
Tributários da FIEP; 21/10 - Hugo Catossi, Dirceu Tadeu Vaz, Narciso Dor Jr, Jose Carlos Lada – work
shop em comemoração aos 33 anos de fundação da MV Contabilidade;
21/10 – Valdecyr Borges (delegado de Colombo) – visita ao Secretário da Industria e Comércio do
Município de Colombo em nome do Sindicato para reivindicar melhorias no atendimento da classe e
mais agilidade nos processos lá protocolizados, ficando para ser agendada em novembro uma reunião
aberta com todos os contadores;
21/10 – Fabio Ricardo Siqueira (delegado Boqueirão) – visita ao escritório do contador Fernando
Gonzaga de Oliveira;
21/10 – Simone Vanni Soares - reunião do Grupo de Trabalho – Código de Defesa do Contribuinte –
sede FIEP;
22/10 – Hugo Catossi, Narciso Doro Jr - reunião com o secretário de urbanismo e o vereador Helio
Wirbiski, referente o prazo de resposta das consultas previas de localização;
22/10 - Luiz Fernando Martins Alves (coordenador dos delegados) – visita ao contabilista Rogério
Carvalho Pinto do escritório Kontek Contabilidade;
22/10 – Sergio Domingues da Silva (delegado Sitio Cercado) – visita aos escritórios Daniele e Valdenice
da Organização Contábil Reyson Ltda; Benedito Fernandes Moreira da Sitcon Contabilidade; Sérgio
Rubens da Breda Contabilidade e. Sidelma de Fátima Votroba da Contasid Contabilidade;
23/10 – Hugo Catossi – jantar de confraternização vogais Junta Comercial do PR – SICONTIBA;

24/10 - Hugo Catossi - participação da assinatura do decreto no 12.232, que elenca 22 medidas a serem
implementadas pelo governo e a Secretaria da Receita Estadual (SEFA-PR) a fim de desburocratizar
uma série de procedimentos que afetam diretamente a classe contábil paranaense, como a
desvinculação, via internet, do nome do contabilista de uma empresa abandonada, mediante
comunicação feita pelo profissional contábil, dentre outras. Esta é mais uma vitória conquistada pela
classe contabilista, graças à união de esforços de todas as entidades envolvidas;
27/10 – Dirceu Tadeu Vaz – abertura do 14º. CECOC (Ciclo de Estudos Contábeis de Curitiba);
27/10 – Reginaldo Rodrigues de Paula – atendimento homologação de rescisão de contrato das
empresas: Ampla Digital e Mab Auditória e transferências de escritas – sede SICONTIBA.
28/10 – José Carlos Lada – atendimento homologação de rescisão de contrato contabilista da empresa
Aker, Solutions e Cunha & Cunha – sede SICONTIBA;
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∗ Novembro
01/11 – Vilson O. de Souza - treino equipes futebol – sede campestre;
04/11 – Hugo Catossi - participação “SEMINÁRIO SOBRE O COAF” sobre os procedimentos a serem
observados pelos profissionais e organizações contábeis;

04/11 - Hugo Catossi - reunião com presidente do Sindicato de Advogados Paulo Azzolin;
04; 11; 18 e 25/11 – Dirceu Tadeu Vaz – sessão da Junta de Recursos Administrativos Tributários do
Conselho Municipal de Contribuintes – sede da JRAT ;
04/11 – Hugo Catossi, Rodrigo Mottin, Vilson O. de Souza, Bento Rosa Jr, Juarez Dallagrana - reunião
comissão de esportes, para tratar sobre as definições orçamentárias e organizacionais finais da
participação JOCOPAR;
05/11 – Dirceu Vaz - mesa redonda “O Profissional da Contabilidade e suas atribuições no atual
mercado de trabalho”- promovida pela coordenação de ciências contábeis da Faculdade Estácio;
05; 12; 19 e 26/11 – Reginaldo Rodrigues de Paula – sessão da Junta de Recursos Administrativos
Tributários do Conselho Municipal de Contribuintes – sede da JRAT ;
10/11 – Bento Rosa Jr – acompanhamento serviços de manutenção da sede campestre e verificação do
matéria esportivo dos atletas participantes do JOCOPAR;
12/11 – José Carlos Lada – reunião acordo coletivo PLR 2014/2015, referente tratativas de PLR junto à
Copel – Shopping Estação - Estação Business School – EBS;
12/11 - Luiz Fernando Martins Alves – visita ao contador Ricardo Bertucci.
13 a 16/11 – Pedro Hugo Catossi, Juarez Morona Filho, Rodrigo Mottin, Vilson Oliveira de Souza,
Juliana Bertol Guedes, Narciso Doro Jr, Juarez Dallagrana de Oliveira, Bento Rosa Jr, Carlos Augusto
Bittencourt Gomes, Luiz Fernando Martins Alves, Helio Maia da Silva - JOCOPAR em Guarapuava-PR;
13/11 - Sergio Domingues da Silva (delegado Sitio Cercado) – visita aos escritórios: contabilistas Joel
T. Frey ; Vilson A. de Jesus Carneiro e Eutenia Spodarak;
17/11 - Narciso Doro – posse como conselheiro de Tributação e Finanças da Associação Comercial;
18/11 – Simone Soares – lançamento da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica do Estado do PR;
18/11 - Simone Soares – reunião do Conselho Temático de Assuntos Tributários - Edifício sede da FIEP;
20/11 – Pedro Hugo Catossi – reunião com sr. Hamilton Pinheiro, do Grupo Nexxera – sede CRC;
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20/11 – Luciano Ramos Barboza e Carlos Henrique Machado – jantar de encerramento e
confraternização Sindicato dos Advogados do PR, local Bar do Lica sede da SANEPAR;
21/11 – Simone Soares - reunião do ano, do Conselho Temático de Assuntos Tributários, sede da FIEP;
21/11 – Dirceu Vaz, Rodrigo Mottin e José Carlos Lada – reunião com a Caixa, agência Rui Barbosa,
gerente geral Josiane C. Tarifa e gerente de negócios Suzana Beatriz K. Guimaraes para tratar sobre
projeto de patrocínio JOCOPAR.2015;
22/11 – Vilson Souza, Rodrigo Mottin, Bento Rosa, José Carlos Lada - almoço de confraternização
atletas participantes do JOCOPAR – sede campestre;
25/11 – Luiz Fernando Martins Alves - visita ao Contador Itamar Nolasco de Souza do Escritório
INSCONT e 2º. arbitral JOCOPAR.2014 e comissão intersindical do CRCPR em Guarapuava-PR.

∗ Dezembro
05/12 – Reginaldo Rodrigues de Paula - solenidade de formatura dos participantes dos programas
FORCEC, GCONTÁBIL E PQS – 2014, promovido pelo SESCAP – Buffet Imperial
12/12 – Juarez Tadeu Morona Filho, Vilson Oliveira de Souza - solenidade de entrega dos prêmios de
Contabilista do Ano e Dirigente Sindical em Destaque de 2013 promovido pela FECOPAR – Hotel Lizon
em Curitiba-PR

16/12 – José Carlos Lada – reunião acordo coletivo PLR 2014/2015, referente tratativas de PLR junto à
Copel – Polo KM 3
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Atividades desenvolvidas em 2014
∗ Ingresso de novos associados ao Sicontiba: 43 contabilistas
Contabilistas

Contabilistas na COPEL

Adriano Salgado Migliozi

Adir Gnoatto

Bruno Mezaroba Vosgerau

Adriano Purcino

Cloves Pires de Moraes

Clarice Czastka

Daniele de Almeida Ilheu

Daniela Meriko Jacojaco Stival

Francisco Savi

Edimar Marcos de Jesus

Geni Terezinha Votroba Borges

Edson Luiz Prestes

Gerson Jorge Pinto

Fabiola da Silva Carvalho Walesko

Guilherme Votroba Borges

Fernando Lima dos Santos

João Antonio Pfaffenzeler

Jaqueline Rosa Santos

João Carlos de Souza

João Marcos Fudal

José Anderson Alves

José Antenor Rauen

José Carlos Borges

Michael Luis de Souza

Juliana Boiadeiro da Silva

Nilton Roberto Kloeppel

Julio Cesar de Lara Teixeira

Nivia Mara Lubas

Kelly Menegari Santos

Osmair Lopes da Rocha

Marlon José Zanetti

Rogerio Carvalho Pinto

Marcos Alcidio de Chaves

Rogério Garbos

Rivelino Taborda

Simone Baranhuki Kuzicz

Rosemeire Santos Rodrigues
Stelamar Daguia Gonçalves
Thiago Augusto Horst
Uivilem Pereira Machado
Valmir Lunardon
Vicente Pacheco
Yoshihiro Sakagami
Total = 43

∗ Atendimento do departamento jurídico do Sicontiba: 232
119 homologações de rescisão de contrato
113 Transferências de Escritas

∗ Atendimento do departamento odontológico do Sicontiba: 332
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∗ Atendimento de consultas médicas na Policlínica Capão Raso: 340
Mês

Nº. Utilizações

Janeiro

17

Fevereiro

29

Março

29

Abril

14

Maio

35

Junho

27

Julho

28

Agosto

36

Setembro

38

Outubro

35

Novembro

30

Dezembro
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Total

340

∗ Cursos realizados: 3
14/02: DIRF
21/03: Planejamento Tributário
24/03: Cálculos para Rescisão Contratual

∗ Relatório de utilização da sede campestre: 2.564 visitantes
Nº
PESSOAS

PAGO

Almoço

18

R$ 30

Salão baixo
Quiosque

Almoço
Almoço
TOTAL JAN

50
10
78

R$ 100
-R$ 130

Adriano Taverna
Bento Rosa
Albino Oliveira
Vilson Souza
Antônio Marmo

Salão baixo
Salão cima
Quiosque
Salão cima
Quiosque

Aniversário
Almoço
Almoço
Almoço
Confratern
TOTAL FEV

90
15
12
20
25
162

R$ 180
R$ 20
-R$ 36
-R$ 236

Arisdias Pereira
Vilson O. de Souza
Gilson L. da Silva
Alexandre Constantino
Vladimir Ongaro
Herlon Watanabe
Dirceu Vaz
Willi Tierling

Salão baixo
Salão cima
Salão baixo
Salão cima
Salão baixo
Campo
Campo/quiosque
Salão cima

Almoço
Almoço
Almoço
Almoço
Almoço
Almoço
Almoço
Almoço

80
26
32
60
32
20
20
30

R$ 156,00
R$ 52,00
R$ 20,00
R$ 310,00
R$ 40,00
---R$ 48,00

Thiago R. Nascimento

Salão baixo

Aniversário

50

R$ 64,00

MÊS/DIA
Janeiro
18/01
Sábado

ASSOCIADO

USO

FINALIDADE

Vladimir Ongaro

Salão cima

26/01
26/01

Domingo
Domingo

Gilson L. da Silva
Gerson Macedo

Fevereiro
02/02
08/02
08/02
15/02
24/02

Domingo
Sábado
Sábado
Sábado
Segunda

Sábado
Domingo

Março
15/03
16/03
16/03
22/03
23/03
29/03
29/03
30/03
30/03

Sábado
Domingo
Sábado
Domingo
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Abril
05/04
05/04
06/04
12/04
12/04
18/04
19/04
19/04
20/04
26/04
27/04

350

R$ 422,00

Futebol
Futebol
Almoço
Almoço
Treino
Almoço
Almoço
Treino
Almoço
Almoço/fut
Almoço
TOTAL ABR

22
20
40
20

15
30
30
228

--R$ 80,00
R$ 40,00
-R$ 42,00
R$ 60,00
-R$ 20,00
R$ 48,00
R$ 60,00
R$ 350,00

2
48
-12
40
-40
142

-R$ 96,00
-R$ 24,00
Cortesia
-R$ 20,00
R$ 140,00

Domingo
Sábado
Domingo

Dirceu Vaz
Rodrigo Mottin
Bento Rosa Jr
Gilson L. Silva
Dirceu Vaz
João Messias
Bento Rosa Jr
Dirceu Vaz
Almir Pazinato
Moacir Pozzobon
Gilson L.Silva

Campo
Campo
Salão cima
Salão cima
Campo/quiosque
Salão baixo
Salão baixo
Campo/quiosque
Salão cima
Salão cima
Salão cima

Maio
03/05
04/05
10/05
11/05
23/05
24/05
31/05

Sábado
Domingo
Sábado
Domingo
Sexta
Sábado
Sábado

José Fragoso
Eudes Braz Moreira
Dirceu Vaz
Paulo de Jesus
CRC
Dirceu Vaz
Juarez Morona

Visita
Salão baixo
Campo
Salão cima
Geral
Campo
Salão cima

Visita
Almoço
Futebol
Almoço
Reciclagem
Treino
Almoço
TOTAL MAI

Junho
14 e 21
28/06
29/06

Sábado
Sábado
Domingo

COPA SICONTIBA
Fernando Palevoda
Gilson Luis Silva

Campo
Campo
Salão baixo

Futebol
Futebol
Almoço
TOTAL JUN

Julho
05 e 12
20/07
20/07
26/07

Sábado
Domingo
Domingo
Sábado

COPA SICONTIBA
Paulo Manoel de Jesus
Juarez Dallagrana
Fernando Palevoda

Campo
Salão cima
Salão baixo
Campo

Futebol
Almoço
Almoço
Futebol
TOTAL JUL

200
12
23
22
257

Sábado

COPA SICONTIBA
Fernando Palevoda
COPA SICONTIBA
Fernando Palevoda
Reginaldo R.de Paula
COPA SICONTIBA
Dirceu Vaz
COPA SICONTIBA
Fernando Palevoda
Vilson Souza

Campo
Campo
Campo
Campo
Salão baixo
Campo
S baixo/quiosque
Campo
Salão cima
Salão cima

Futebol
Futebol
Futebol
Futebol
Almoço
Futebol
Almoço
Futebol
Almoço
Almoço
TOTAL AGO

100
22
100
22
10
100
73
100
11
30
568

Agosto
02/08
02/08
09/08
09/08
09/08
23/08
23/08
30/08
30/08
31/08

Sábado

TOTAL MAR

Domingo
Sábado
Feriado
Sábado

Sábado

Sábado
Sábado
Domingo

Setembro
13 e 20
13/09
Sábado
14/09
Domingo
20/09
Sábado

COPA SICONTIBA
Fernando Palevoda
Willi Tierling
João Linardi

Campo
Campo
Salão cima
Salão baixo

Futebol
Futebol
Almoço
Almoço

21
30

200
20
60
280

200
22
60
50

R$ 40,00
R$ 120,00
R$ 160,00

R$ 24,00
R$ 115,00
R$ 105
R$ 244,00

R$ 105,00
R$ 105,00
-R$ 365,00
R$ 50,00
R$ 145,00
R$ 770,00

R$ 105,00
R$ 295,00
R$ 240,00
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21/09
21/09
21/09

Domingo

Reginaldo Guidolin
Sonival Bergamann
José Manente

Salão cima
Salão baixo
Quiosque

Almoço
Almoço
Almoço
TOTAL SET

31
40
5
408

R$ 115,00
R$ 185,00
-R$ 940,00

Outubro
11/10

Sábado

Gilson L.Silva

Salão cima

Almoço

50

12/10

Domingo

Reginaldo Guidolin

Salão baixo

Almoço

23

19/10

Domingo

Bento Rosa Jr

Salão cima

Almoço

20

R$ 100,00

Gilson L.Silva

Salão baixo

Almoço

100

R$ 500,00

Gilson L.Silva

Salão cima

Confratern

25

R$ 200,00

25/10

João Eloi Olenik

Salão baixo

Confratern

20

Cortesia

25/10

Dirceu Vaz

Campo

Treino

20

--

TOTAL OUT

258

R$ 1.050,00

19/10
25/10

Novembro
01/11
01/11
08/11
15/11
16/11
22/11
22/11
23/11
29/11
30/11

Sábado

Sábado
Sábado
Sábado
Domingo
Sábado
Domingo
Sábado
Domingo

R$ 250,00

Paulo Manoel Jesus
Vilson Souza
IPMCONT
Dolores Locatelli
Jhonny Falavinha
João Linardi
Atletas Jocopar
Vladimir Ongaro
Julio R. Morona
Armando Lira

Salão cima
Campo
Geral
Salão cima
Salão baixo
Salão baixo
Geral
Salão cima
Salão cima
Salão baixo

Almoço
Treino
Reciclagem
Almoço
Almoço
Almoço
Confratern
Almoço
Almoço
Almoço
TOTAL NOV

56
30
27
30
90
50
XX
18
XX
24
325

R$ 280,00
-Cortesia
R$ 130,00
R$ 400,00
R$ 250,00
R$ 60,00
R$ 190,00
R$ 120,00
R$ 1.430,00

Dezembro
12/12

Sexta-feira

Jose Eurides Borges

Salão cima

Confratern

18

R$ 90,00

13/12

Sábado

Jurandir Oliveira

Salão cima

Almoço

19

R$ 95,00

Antonio Marmo

Almoço

62

R$ 310,00

Adriano Taverna

Salão baixo
Salão cima

Aniversário

37

R$ 185,00

Daniel Oliveira

Salão baixo

Almoço

72

R$ 360,00

Paulo Nascimento
Vilson Souza

Quiosque
Salão cima

Almoço
Almoço

12
65

R$ 25,00
R$ 325,00

20/12

Reginaldo Guidolin

Salão baixo

Almoço

24

R$ 120,00

20/12

Vilmar Ceccon

Quiosque

Confratern

14

R$ 70,00

Vilson O.de Souza

Salão cima

Almoço

46

R$ 230,00

TOTAL DEZ

369

R$ 1.810,00

13/12
14/12

Domingo

14/12
14/12
20/12

21/12

Sábado

Domingo
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∗ Posse dos novos delegados do Sicontiba
24/01: nomeados Luiz Fernando Martins Alves como coordenador dos delegados, José Carlos Lada
como representante da Barreirinha, Fabio Ricardo Siqueira como representante do Boqueirão, Hélio
Maia da Silva como representante do Hauer, Valmir Lunardon como representante de Campo Largo, e
Valdecyr Borges como representante de Colombo.

26/03: nomeados Bruno Mezaroba Vosgerau como representante de São José dos Pinhais, Gilberto
Juhasz, representante do Seminário e Adriano Salgado Migliozi como representante do Água Verde.

27/09: nomeados Heriton Carlos Cardoso como representante de Rio Branco do Sul e Sérgio Domingues
da Silva como representante do Sítio Cercado.

28/11: nomeados Adir Gnoatto e Michael Luiz de Souza como representantes do Sicontiba junto aos
contabilistas da Copel.

∗ Jantar Dançante do Dia do Contabilista: 285 participantes
09/05: realizado no salão de festas CTB do Clube Santa Mônica.

∗ Reavaliação do Patrimônio do Sicontiba
28/05: laudo da corretora de imóveis Adelaide Lemes, CRECI N F21219
Sede administrativa avaliada em R$ 992 mil.
Sede campestre avaliada em R$ 1 milhão e 340 mil.

∗ Acerto da ação de rescisão contratual com a Oi-Brasil Telecom
20/07: a empresa movia uma ação de danos morais contra o Sicontiba desde 2010, o que resultou ao
sindicato restrições no Serasa. O saldo da dívida era de R$ 6.330,49, mas conseguimos negociar e
fechar um acordo em R$ 1.654,54.

∗ Cobrança extrajudicial pelo não pagamento da contribuição sindical
15/08: foram encaminhadas 9.824 notificações de cobrança.

RESULTADO DA COBRANÇA - RECEBIDAS

VALOR

231 guias

R$ 36.459,57

2.984 guias de 01 a 08/2014

R$ 372.030,80

∗ Normativa de Transferência de Escrita
Agosto: A partir do mês de agosto, o Sicontiba estará realizando somente agendamento e mediação de
transferência de responsabilidade técnica profissional contábil para os profissionais da contabilidade
associados ao Sicontiba. Não atenderemos solicitações de empresas e de contabilistas não associados.
Para obter o benefício, o profissional contábil não associado poderá manifestar seu interesse em
associar-se ao Sicontiba e de imediato poderá usufruir deste benefício. Registro: Após essa normativa,
o Sicontiba conquistou três novos sócios.
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∗ Assembleia geral extraordinária com os contabilistas da Copel
18/09: O Sicontiba realizou uma assembleia geral extraordinária para tratar do acordo coletivo de
trabalho 2014/2015 da Copel. Abrindo a sessão, o presidente do sindicato, Hugo Catossi, agradeceu a
presença de todos e enalteceu a importância dos contabilistas que estavam ali presentes para o
Sicontiba. Além disso, falou sobre as diversas reuniões acirradas que o sindicato participou, sempre
defendendo os interesses da classe. Depois foi colocada em discussão e votação a pauta de
reivindicação do acordo coletivo de trabalho 2014/2015 e do acordo específico sobre o PLR 2104, sendo
ambos aprovados pela maioria. O presidente do Sicontiba também convocou os contabilistas da Copel a
participarem do sindicato. E ficou aprovado que os contabilistas da Copel que optarem por associar-se
ao Sicontiba seria descontado 1% do salário referente ao mês de outubro.

∗ Criação da Ouvidoria do Sicontiba

Setembro: a diretoria do Sicontiba criou uma ouvidoria para ouvir as reivindicações e as sugestões dos
contabilistas. O objetivo é tentar encontrar soluções para desburocratizar os processos que fazem parte
do dia a dia do profissional da contabilidade. O responsável por este novo canal de comunicação é o
vice-presidente do Sicontiba, Juarez Morona. Para ter acesso à Ouvidoria do Sicontiba, basta mandar
um e-mail para ouvidoria@sicontiba.com.br ou acessar www.sicontiba.com.br

∗ Criação da Bolsa de Estágios e Oportunidades de Emprego
Outubro: a diretoria do Sicontiba desenvolveu, no site do sindicato, um sistema de Bolsa de Estágios e
de Oportunidades de Emprego. A meta é facilitar a alocação dos contabilistas no mercado de trabalho.
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∗ Alteração da portaria nº 004/2014 que dispõe sobre a Comissão de Esportes
28/11: O presidente do Sicontiba, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, considerando a
relevada importância da participação do Sicontiba em eventos esportivos, resolve: Art. 1º - Alterar a
Comissão de Esportes do Sicontiba, criada em 07/02/2011 e que tem a incumbência de viabilizar e
organizar atividades esportivas de interesse dos profissionais. Art. 2º -

Diante da importância da

participação do Sicontiba no JOCOPAR, JOCOBRAS e Campeonatos de Futebol Suíço e outros eventos
esportivos, ficará com a incumbência de coordenar as atividades o diretor Vilson Oliveira de Souza,
juntamente com o diretor de esportes Rodrigo Mottin e o diretor de Patrimônio Bento Rosa Junior. Art. 3º
- Designar para compor a citada comissão os contabilistas Anderson da Silva Teixeira, Herlon Watanabe
e Juarez Dallagrana de Oliveira. Art. 4º - A presente portaria entra em vigor na data de assinatura,
revogando-se as disposições em contrário. Curitiba, 28 de novembro de 2014. Hugo Catossi, presidente
do Sicontiba.

∗ Novo departamento jurídico do Sicontiba
28/11: foi contratado o escritório de advocacia Machado & Seixas Pinto Advogados Associados,
representado pelos advogados Carlos Henrique Machado e Valéria dos Santos. O objetivo é melhorar o
atendimento jurídico oferecido aos contabilistas, por exemplo, em casos de negociações de convenção
coletiva de trabalho e de acordo coletivo de trabalho.

∗ Revitalização da sede administrativa

Fevereiro: colocação de um muro de vidro, instalação de câmeras de segurança externas e na recepção,
construção de uma calçada nova, serviços de ajardinamento, paisagismo e pintura, reforma do telhado,
lixamento do piso, elaboração da placa de 91 anos do Sicontiba que fica na recepção, mais aquisição de
um fogão industrial de quatro bocas, um ventilador, um aparelho de telefone sem fio para a sala de
reuniões, louças e material para a copa, três aparelhos de celular (um em posse da secretaria do
Sicontiba e os outros em posse do presidente Hugo Catossi e do diretor Vilson Oliveira de Souza), dez
cadeiras, um armário com duas portas, dois gaveteiros, duas mesas, três divisórias para mesas, vasos e
plantas ornamentais, e implantação de ponto eletrônico para os funcionários do sindicato.

∗ Aquisição de equipamentos para a sede campestre
Fevereiro: foram comprados um soprador de grama e equipamentos de segurança para dois
funcionários, como boné roçador com protetor, botas, calças, camisas, capacete, colete, luvas, óculos,
protetor auricular e abafadores.

29

Matérias e notas publicadas em 2014
∗ Sicontiba lança Plano de Gestão 2014/2016
“Queremos mudanças. Vamos colocar em prática toda a
nossa capacidade criativa para que tudo o que fizermos
traga prosperidade. Estamos assumindo o desafio e o
compromisso de unir, fortalecer e representar a classe
contábil”, disse o presidente do Sindicato dos Contabilistas
de Curitiba, Hugo Catossi, à diretoria do sindicato reunida,
na última sexta-feira, 24 de janeiro, para o lançamento dos
planos a serem desenvolvidos nesses próximos três anos.
Além dos dirigentes da nova gestão, inúmeros
convidados prestigiaram a solenidade. Entre outros, os ex-presidentes do Sicontiba, Irineu Zanuzzo, vice
presidente da CNPL; Divanzir Chiminacio (atual presidente da Fecopar), Adão Loureiro; o delegado da
1ª Delegacia de Polícia Civil do Estado do Paraná, Rubens Recalcatti; Mário Elmir Berti, presidente da
FENACON; Lucelia Lecheta, presidente do CRCPR; Marcos Rigoni de Mello, vice-presidente do CRCPR;
Paulo Caetano, ex-presidente do CRCPR; Nilva Amália Pasetto, vice-presidente da Academia de
Ciências Contábeis do Paraná; Dolores Locatelli – IPMCont; Armando Lira, vogal da Junta Comercial e
Valdir Pietrobon, ex-presidente da Fenacon. Em seus discursos, todos foram unânimes na defesa do
fortalecimento político da classe contábil com representantes em todas as esferas. Na ocasião, Valdir
Pietrobon pediu apoio dos contabilistas para ter um representante no Congresso Nacional.
Formada por profissionais da contabilidade de diversas áreas –funcionários públicos,
professores e empresários -, a nova diretoria do Sicontiba assumiu dia 7 de novembro de 2012, em
solenidade no Salão de Eventos da Federação das Indústrias do Paraná –Fiep, ocasião em que foi
lançado o livro “Sicontiba – Especial 90 anos”, contando a história da entidade, criada em 1923 – a mais
antiga da classe contábil no Paraná. Atualmente, existem 17 sindicatos de contabilistas no Estado,
vinculados à Federação dos Contabilistas do Paraná-Fecopar.
Ao apresentar os projetos, o presidente enfatizou: “a proposta é inovar, mas também ampliar o
que foi conquistado com muito esforço e persistência nesses 90 anos. Para incorporar novas ideias e
avançar é necessária a participação de todos”.
Projetos
O desejo de realização da nova diretoria é evidenciado pelo número inicial de projetos – mais de
20. Entende Catossi que uma entidade com o histórico do Sicontiba precisa ser mais aguerrida e
dinâmica. A ideia de uma nova sede é uma das metas principais. A atual, na Av. Souza Naves, bairro
Cristo Rei, tem sua importância, cumpre o seu papel e a partir de fevereiro será revitalizada para
oferecer mais qualidade aos associados, principalmente se o número deles aumentar no ritmo em que
outro plano de ação prevê. Os profissionais, na jurisdição do sindicato, já passam de 12 mil e aumentam
a cada ano, pois em Curitiba e região metropolitana funciona grande número de cursos de Ciências
Contábeis.

Entre os serviços que exigem uma sede com mais espaço, estrutura física, estão os

programas de atualização profissional – cursos, seminários, palestras – e o atendimento odontológico e
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jurídico. Outra proposta feita pela nova gestão é disponibilizar uma sala de apoio para os profissionais de
contabilidade, oferecendo computador com acesso à internet e telefone. Para adquirir uma nova sede,
no entanto, será necessário planejar e capitalizar.
Conheça em detalhes os planos apresentados
- Ampliação dos serviços prestados aos associados
- Aquisição de nova sede
- Adesão de mil novos sócios
- Alteração do estatuto
- Valorização profissional
- Cursos de atualização a preços reduzidos
- Ampliação de convênios com as instituições que ministram curso de Ciências Contábeis
- Bolsa de empregos com a divulgação de nomes e currículos
- Integração com as instituições de ensino
- Reconhecimento e homenagem a estudantes que se destacam nos cursos de graduação
- Homenagem a pessoas que se destacam na comunidade
- Promoção de eventos para angariar doações para entidades assistenciais
- Estreitar as relações com os profissionais que trabalham na Sanepar e na Copel
- Ampliação do atendimento odontológico e jurídico
- Convênios com novas empresas
- Estreitar o relacionamento com órgãos públicos
- Intensificar as práticas esportivas
- Fortalecer o núcleo da mulher contabilista
- Investir em comunicação para divulgar as ações da entidade
- Aumentar o número de delegados
- Estreitar as parcerias com as demais entidades da classe

∗ Sicontiba nomeia novos delegados
Sicontiba representa os profissionais da contabilidade de
Curitiba e região metropolitana. Uma das propostas da
nova gestão é aumentar o número de delegados que
representam a entidade em todas as comunidades. “O
papel do delegado é ouvir os contabilistas da sua esfera,
seja uma empresa, bairro ou cidade, e levar as sugestões
e reivindicações à diretoria para que possa ser viabilizada
uma integração maior com os profissionais”, explica o
presidente Catossi.
Durante a solenidade de sexta-feira foi nomeado como coordenador das delegacias o
contabilista Luiz Fernando Martins Alves, e como novos delegados: José Carlos Lada, no bairro
Barreirinha; Fabio Ricardo Siqueira, no bairro Boqueirão; Valmir Lunardon, no município de Campo
Largo; Valdecyr Borges, no município de Colombo; Hélio Maia da Silva, no bairro Vila Hauer e José
Aparecido Souza, no Xaxim. Em 2011 foram nomeados delegados: Bianca Regina Moreschi Lemes (São
José dos Pinhais), João Jaime Nunes Ferreira (Curitiba-Centro), José Eurides Borges Filho (bairro
Guabirotuba), Valdecyr Borges (Colombo), Reginaldo Rodrigues de Paula (bairro Boqueirão), Rodney
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Alexandro Paraná Pazello (bairro Hugo Lange), José Licério Pereira Figueiredo (bairro Carmo), Luciano
Ramos Barboza (Sanepar), Hélio Maia da Silva (bairro Vila Hauer), Bento Rosa Júnior (Pinhais), Carlos
Tadeu Fedalto (Campo Largo).

∗ Narciso Doro entra para a galeria de ex-presidentes do Sicontiba

Em seu discurso, Hugo Catossi resgatou que o homenageado esteve à frente do Sicontiba por
três gestões, totalizando nove anos de grandes realizações. “Foi um período em que o sindicato se
fortaleceu, conquistando um papel social, lutando por representação mais efetiva junto aos poderes
constituídos, investindo em conhecimento, educação, atualização profissional”, afirmou.
Lembrou que o ex-presidente combateu, entre outras causas, as burocracias excessivas com
exigências abusivas, chegando a liderar uma manifestação contra esses descasos, a Passeata da
Indignação. Outra bandeira que marcou foi a reivindicação insistente da emissão do Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica pela internet, o CNPJ online.

∗ Márcio Assumpção ganha prêmio de Personalidade Destaque
Entre as iniciativas da gestão 2014-2016 do Sicontiba
consta o reconhecimento a personalidades que se
destacam em suas atividades e por sua atuação nas
entidades de classe e da sociedade. Inaugura o espaço o
contador Márcio José Assumpção. Ele é um dos novos
diretores

do

Sicontiba,

conselheiro

do

CRCPR,

coordenador da Comissão do Contador Público do
CRCPR, funcionário público de carreira do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, onde é Analista de Contas; ministra aulas de contabilidade em cursos de
graduação de Ciências Contábeis, palestras e é autor dos livros técnicos “Contabilidade Aplicada ao
Setor Público”, Editora IBPEX; “Contabilidade Pública”, editado pelo IESDE – Inteligência Educacional e
Sistemas de Ensino; e coautor do “Manual do Vereador do Paraná”, lançado pela Editora Germânica.
Nascido em Palmeira-PR, Márcio foi recentemente homenageado na Câmara Municipal de
Palmeira com o título de cidadania benemérita, proposto pelo prefeito Edir Havrechaki e aprovado por
unanimidade pelo legislativo.
Especialista em contabilidade pública, Márcio Assumpção tem tido atuação marcante tanto no
âmbito das suas funções do TCE-PR como da classe contábil, orientando os profissionais que atuam na
área. Junto à Comissão do Contador Público coordenou seminário sobre as Normas Internacionais de
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Contabilidade aplicadas ao Setor Público que acabam de entrar em vigor, exigindo além do controle
financeiro e orçamentário, também o patrimonial; dirigiu ainda amplo debate sobre o tema durante a 16ª
Convenção dos Contabilistas, realizada em maio de 2013, em Foz do Iguaçu.

∗ Sicontiba divulga programação de cursos
No mundo em que vivemos somos bombardeados o
tempo todo por um volume impressionante de informações
e as mudanças são constantes.

A única forma de

enfrentar essa realidade é com atualização constante.
Isso vale sobremaneira para a nossa atividade: a
profissão contábil é uma das que mais sofrem com
alterações de leis e normas. Agora mesmo estamos às
voltas com as regras do e-Social e com tantas outras
determinações decorrentes da convergência das normas
brasileiras de contabilidade ao padrão internacional e da conversão da contabilidade para o meio digital,
entre outras. Estamos assumindo no Sicontiba o compromisso de promover programas de educação
continuada que permitam aos profissionais e colaboradores manterem-se atualizados a custo simbólico.
Confira os cursos programados e participe: 14.02 – DIRF 2014 e também – Obrigações Acessórias
(DIPJ, DACON, DCTF, SPED-FISCAL E SPED das CONTRIBUIÇÕES) e demais Cruzamentos Fiscais
Federais 20.02 – Palestra Lições de Mestre. 24.03 – Cálculos de Rescisão Contratual (já dentro do
contexto eSocial). 26.03 – Planejamento Tributário. 10.04 – Reciclagem de Rotinas Trabalhistas (dentro
do contexto eSocial). 29.04 – Retenções Tributárias IRRF / CSRF / INSS.

∗ Sicontiba quer investir mais em comunicação para estreitar laço entre o
sindicato e os profissionais da contabilidade
Um dos projetos mais importantes da nossa gestão é o investimento em comunicação. Estamos
cientes de que pouco adianta executar grandes obras mas nada divulgar, ficar em silêncio. É decisivo
que não somente a classe contábil saiba o que estamos fazendo mas toda a sociedade, pois precisamos
de participação e de parcerias de forças que, ao tomar conhecimento das nossas ações, sintam-se
impelidas a abraçar causas que vão trazer desenvolvimento social.
Mostrar o que está sendo feito é também uma forma de transparência e de criação de ambiente
favorável ao debate e ao surgimento de novas ideias e conceitos.
Estamos lançando hoje a primeira edição de A Voz do Contabilista, jornal eletrônico no qual
publicaremos as nossas notícias e outras informações relevantes ao profissional da contabilidade. Neste
primeiro número falamos da reunião da diretoria, ocorrida na última sexta-feira, 24, destacando o
lançamento do plano de gestão do Sicontiba 2014-2016, a posse de novos delegados, a inauguração do
quadro do ex-presidente Narciso Doro na galeria dos ex-presidentes e o profissional de destaque.
Semanal, o informativo está aberto a colaborações. Todos os profissionais da contabilidade podem e
devem participar mandando sugestões de pauta e matérias à nossa assessoria de imprensa:
presidente@sicontiba.com.br
Hugo Catossi, presidente do Sicontiba
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∗ Sicontiba vai ampliar dias de atendimento odontológico
O presidente Hugo Catossi, esteve em reunião, no dia 29
de janeiro, com o doutor Cristiano Ramos, dentista do
sindicato. A proposta da reunião foi aumentar os dias de
atendimento no sindicato, sem aumentar o preço para os
associados. “Queremos um atendimento de baixo custo
mas com muita qualidade”, afirmou Catossi.
Confira os tratamentos: ORTODONTIA: Instalação de
aparelho, para correção do mal posicionamento dos
dentes (dentes tortos), tanto para fins estéticos quanto
para a funcionalidade; PERIODONTIA: Tratamentos relacionados ao tecido ósseo e gengival que
suporta o dente, como tratamento de gengiva, entre outros; PRÓTESES: Fixas, móveis ou sobre
implantes; IMPLANTES: O implante dentário é uma maneira de recolocar um dente ou um grupo de
dentes perdidos. Um parafuso de titânio é implantado no osso. E, passado o período chamado de
osseointegração, a prótese é instalada, com dentes de mesma forma e coloração que os naturais.
Apresenta muitas vantagens, comparado às próteses convencionais, fixas ou removíveis, pois não se
apóia em dentes vizinhos ou gengiva, não havendo risco do mesmo deslocar-se; ESTÉTICA:
Clareamento dental (inclusive a laser), confecção de facetas estéticas etc.; CLINICA GERAL: Profilaxia
(limpeza), tratamento de canal, restaurações (obturações), entre outros serviços; CIRURGIAS: São
realizadas pequenas cirurgias até remoção do siso.

∗ Parceria com a Serasa Experian oferece 10% de desconto para contabilistas e
clientes adquirirem certificação digital
“Vamos melhorar os serviços prestados aos nossos associados sempre em busca de mais
eficiência e modernidade”, afirmou o presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, depois de reforçar uma
parceria com o grupo Serasa Experian, representado por Patrícia Conceição.
Agora, os contabilistas e também seus clientes podem adquirir certificação digital com até 10%
de desconto. O certificado digital é uma assinatura com validade jurídica que poupa tempo e traz mais
segurança para transações eletrônicas e outros serviços via internet. O Sicontiba, por meio da Serasa,
oferece certificação digital dos tipos e-CPF, e-CNPJ e NF-e, com validade de 1 a 3 anos. O certificado
fica armazenado em cartão inteligente, token ou no computador do usuário. O Sicontiba oferece uma
sala de apoio para o profissional da área contábil emitir e validar o seu certificado digital. Informações,
ligue para: 2103-6700 (Serasa) ou 3077-3553 (Sicontiba). Benefícios da certificação digital: - Validade
jurídica nos documentos eletrônicos; - Desburocratiza processos, pois não necessita de reconhecimento
de firma; - Poupa tempo em serviços on-line, como, por exemplo, consultar o imposto de renda e assinar
contratos digitalmente, entre outros. Aproveite a oportunidade e venha conhecer a sede do Sicontiba,
que fica na Av. Senador Souza Naves, 381, no Cristo Rei. Além disso, conheça tudo o que o sindicato
faz em defesa da classe contábil e tem a oferecer a você, contabilista, como o tranquilo espaço da sede
campestre que pode ser alugado para festas.
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∗ Sicontiba quer ampliar atendimento jurídico oferecido aos associados
No dia 29 de janeiro, o presidente do Sicontiba, Hugo
Catossi, esteve em reunião com a assessora jurídica do
sindicato, a advogada Beatriz Paola.
O motivo da reunião foi oferecer aos associados do
Sicontiba, profissionais da contabilidade, atendimento
gratuito e personalizado.
Atendimento com agendamento prévio. Ligue para (41)
3077-3553.

∗ Projeto de lei Institui tratamento diferenciado à Microempresa
O projeto de lei complementar que Institui tratamento diferenciado a ser dispensado à
microempresa, à empresa de pequeno porte e ao microempreendedor individual, promove o estímulo ao
empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico sustentável do Município de Curitiba. O vereador
Hélio Wirbiski, autor do projeto, tem uma relação de parceria com o Sicontiba e sempre está a disposição
do sindicato para defender os ideias da classe contábil. Helio nomeou o ex-presidente do Sicontiba
Narciso Doro como assessor parlamentar, para resolver os interesses da categoria. O vereador sugere
analise do projeto e sugestões para melhorias. Mandem as sugestões para presidente@sicontiba.co.br
estarei enviando para o Helio Wirbiski defender na sessão plenária, que deve ocorrer esse mês.

∗ Comunicado do CRCPR
Prezados profissionais da contabilidade,
Já foram emitidas pelos sindicatos de contabilistas do Paraná as guias de recolhimento da
contribuição sindical relativa ao ano de 2014. O pagamento é obrigatório tanto por parte do profissional
liberal – seja ele empregador ou empregado, como do autônomo, segundo dispõe o inciso I do artigo 580
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Compete ao CRCPR, conforme prevê a Nota Técnica do
Ministério do Trabalho e Emprego nº 201/2009, fiscalizar o devido cumprimento desta obrigatoriedade
legal por parte dos profissionais da contabilidade.
Atenção: é de extrema importância que você efetue o pagamento da guia de contribuição
sindical. Para fins de fiscalização, o comprovante de pagamento poderá oportunamente ser solicitado
pelos fiscais do CRCPR. Lucélia Lecheta, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná

∗ Governador Beto Richa recebe o Sicontiba e o CRCPR
O governador do Paraná, Beto Richa, esteve reunido no
dia 6 de fevereiro com o presidente do Sicontiba, Hugo
Catossi, a presidente do CRCPR, Lucélia Lechetta, o vicepresidente de administração e finanças do CRC, Marcos
Rigoni, o vice-presidente de relações sociais, Narciso
Doro, e o vereador Hélio Wirbinski. No encontro, o
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presidente Hugo destacou a importância do profissional contábil no Paraná e no Brasil. Falou ao
governador Richa que muitas vezes o profissional da contabilidade é tratado com descaso pelos órgão
públicos.
Entregou de presente ao governador o livro da comemoração dos 90 anos do Sicontiba, que é a
primeira entidade contábil do Paraná, fundada em 1923. Richa folheou o livro e, inclusive, encontrou
algumas fotos dele na inauguração da Sala do Contabilista na Prefeitura de Curitiba, em 2006. A
presidente do CRC, Lucélia Lechetta, também aproveitou a oportunidade para fazer reivindicações para
a classe contábil, como melhorias na Junta Comercial do Estado.

∗ Sicontiba luta para que órgãos públicos prestem mais atenção nos contabilistas
“O contabilista é uma das principais fontes que ajudam a mover e a desenvolver o nosso país.
Para isso, temos que cumprir milhares de exigências de um governo que não valoriza o nosso trabalho.
Sofremos diariamente com um número absurdo de burocracias e um problema grave de falta de
atendimento pessoal e rápido em muitos órgãos públicos. Mas vamos lutar para mudar tudo isso. Como?
Pedindo a ajuda do contabilista para apoiar boas iniciativas, como a Redesim”, pontua o presidente do
Sicontiba, Hugo Catossi.
A Redesim é um projeto que visa facilitar o trabalho de abertura e de fechamento de empresas.
O objetivo é reduzir o tempo médio desses processos que hoje é de 60 dias para apenas 10 dias, por
meio de um banco de dados que poderá ser acessado por todos os órgãos envolvidos na abertura e no
fechamento de empresas, como a Junta Comercial, a Receita Estadual, a Receita Federal e as
prefeituras, além de órgãos de licenciamento, como Corpo de Bombeiros, Meio Ambiente e Vigilância
Sanitária. A ideia é que comparecendo apenas à Junta Comercial será possível obter a inscrição na
Receita Federal, o alvará junto à prefeitura e o CNPJ.
“O Sicontiba vai lutar para a Redesim sair do papel com a mesma garra com que lutou em 2005
para reclamar do descaso da Receita Federal e do INSS com os contabilistas. Naquela ocasião, levamos
cerca de 500 manifestantes às ruas de Curitiba. Outro exemplo do empenho e da força do sindicato foi a
conquista, juntamente com CRCPR, Fecopar e Sescap, da Sala do Contabilista dentro do prédio da
prefeitura de Curitiba, proporcionando serviços mais eficientes e ágeis a todos os profissionais”, afirma o
presidente do sindicato.
“O sindicato está elaborando uma pauta com todos os problemas que você, contabilista,
encontra no momento de abrir e fechar um empresa. Iremos entregar este documento aos órgãos
responsáveis, aos secretários e ao prefeito da nossa cidade. Por isso, peço que se você tem alguma
pendência, problema ou sofreu algum atendimento que deixou a desejar, envie um e-mail para mim. O
que nos queremos é ouvir a sua opinião. Meu email é presidente@sicontiba.com.br. Fico aguardando o
seu contato”, ressalta Hugo Catossi.

∗ Sicontiba apresenta nova comissão de esportes
No dia 29 de janeiro, o presidente do Sicontiba, Hugo
Catossi, recebeu o diretor de Relações Públicas do
sindicato, Vilson Oliveira de Souza, que também é
coordenador da parte esportiva do Sicontiba juntamente
com o diretor de Esportes Rodrigo Motim. Na ocasião,
Catossi assinou a portaria que elegeu os membros que
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irão organizar a parte esportiva esportiva do Sicontiba. Os contabilistas escolhidos são Bento Rosa
Junior, Herlon Watanabe, Juarez Dallagrana de Oliveira e João Carlos Cheslak.
O presidente do sindicato colocou-se à disposição da nova comissão esportiva e disse que o
esporte é uma importante ferramenta de integração e de confraternização dos contabilistas. “Temos
muito orgulho dos nossos atletas por causa da amizade e da união que eles demonstram”, avalia.
Catossi lembrou ainda que Curitiba foi nove vezes campeã dos Jogos dos Contabilistas do Paraná
(Jocopar) e que o Campeonato dos Escritórios de Contabilidade de Curitiba e Região chegará este ano a
sua 13º edição.
Ele reforçou ainda que a nova gestão do Sicontiba vai se empenhar para angariar patrocínios já
que o caixa do sindicato é limitado. São cerca de 200 associados e poucos efetuam o pagamento da
contribuição sindical, que é a principal fonte de renda do sindicato. “Nós sempre apoiaremos eventos
importantes para a nossa classe, como, por exemplo, o Jocopar e os Jogos dos Contabilistas Brasileiros
(Jocobras)”, conclui o presidente do Sicontiba.

∗ Dia Internacional na Mulher
No dia 8 de março – amanhã – é comemorado, em todo o mundo, o Dia Internacional da Mulher
– uma data carregada de simbolismos porque as mulheres têm enfrentado historicamente muitas
adversidades e barreiras, lutando por respeito e direitos… Direito ao trabalho, à educação, à liberdade
de expressão, a votar, a se candidatar a cargos políticos, a participar da vida social, entre tantas outras
batalhas. Graças, hoje, à crescente presença feminina em todos os espaços, a vida está ficando mais
bela, mais justa, mais interessante, mais rica, mais doce… Não é diferente na profissão contábil, que já
foi predominantemente masculina.
As conquistas, em particular das mulheres contabilistas, são motivo para comemorar. O
presidente do Sicontiba, Pedro Hugo Catossi, gravou uma mensagem exclusiva para você. Ouça!

∗ Dolores Biasi Locatelli assume a presidência do IPMCONT
O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, esteve presente
na solenidade de posse da nova presidente do Instituto
Paranaense da Mulher Contabilista (IPMCONT), Dolores
Biasi Locatelli, no dia 30 de janeiro, na sede do CRCPR,
em Curitiba. A nova diretoria tem mandato nos anos 2014
e 2015. A ex-presidente do Instituto, Carla Pacheco, que
esteve à frente da entidade no biênio 2012-2013, em seu
discurso ressaltou a importância da parceria com o
Sicontiba para defender o espaço das mulheres no mundo
da contabilidade. O presidente do sindicato agradeceu e parabenizou a gestão liderada por Carla
Pacheco e desejou boa sorte para a nova presidente Dolores Biasi Locatelli, que também é uma das
fundadoras do IPMCONT. “O Sicontiba está inteiramente à disposição do Instituto”, disse Catossi, que ao
lado do diretor do Sicontiba, Gerson Borges de Macedo, são sócios beneméritos do IPMCONT desde
2005. O presidente do sindicato lembrou ainda que a Comissão da Mulher Contabilista do Sicontiba foi
criada em 2011 para também defender o direito das mulheres contabilistas e incentivar que elas
participem mais da política.
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Hoje integram o grupo do Sicontiba Simone Vanini Soares, diretora assistencial; Juliana Bertol
Guedes, diretora de cursos e palestras; e Gislaine Lopes Almeida, diretora suplente; Janete Herdina
Comitti, contabilista; Luciane Maria Golçalves Franco, Tribunal de contas e Ivone Marisa Hartmann
Stefan Câmara Setorial. “Elas já provaram do que são capazes e aos poucos vão conquistando ainda
mais espaço no mercado de trabalho. Eu teria muito orgulho em ver um dia uma mulher à frente do
Sicontiba”, acrescentou Catossi. Fazem parte da nova direção do IPMCONT também Denise Maria de
Oliveira, vice-presidente; Adriana de Fátima Chezanoski, 1ª secretária; Cátia Simone Bordignon, 2ª
secretária; Marilu Pappi Zanuzzo, 1ª tesoureira; Janette Herdina Comitti, 2ª tesoureira; Edna Araújo
Campos, Silvana Siqueira Toscano e Lúcia Perini, membros do Conselho Fiscal. Para mais informações
a respeito do Instituto, acesse www.ipmcont.com.br

∗ Sicontiba fecha parceria com a Coopesf
Aberta recentemente à participação de contabilistas, a Cooperativa de Crédito do Sistema
Financeiro e Contabilistas – Coopesf acaba de fechar parceria com o Sindicato dos Contabilistas de
Curitiba, colocando seus serviços à disposição dos filiados. O presidente Hugo Catossi; Eloir Ribeiro
Trovão, diretor financeiro da COOPESF e Nelsi Pischke. Tendo já mais de 2.500 cooperados e ativos
superiores a R$ 13 milhões, a Coopesf funciona como um banco: tem todas as carteiras, conta corrente,
talão de cheques e cartão, com a vantagem de trabalhar com juros inferiores ao mercado em casos de
empréstimos.
Uma vantagem de participar da Coopesf como cooperado é que, além dos rendimentos de
mercado, o capital investido recebe correção com base nos lucros da organização. O cooperado não é
apenas poupador mas também proprietário com poder decisório em assembleia geral, tem direito a
empréstimos e financiamentos mais baratos e com menos burocracia, podendo ainda ter conta corrente
e cheque especial, entre outros serviços bancários.
A cooperativa de crédito atua em todo o Estado do Paraná
e está autorizada, pelo Banco Central, a operar desde
2002. Para utilizar os produtos e serviços financeiros, o
primeiro passo é se tornar cooperado, se associando à
instituição com o capital mínimo de R$ 20,00. Para saber
mais sobre a COOPESF visite o site www.coopesf.com.br.
Endereço em Curitiba: R. Marechal Deodoro, 314, 9º
andar, sl 903 – Edifício Tibagi, centro, f. 41-3224-3200.

∗ Sicontiba contrata empresa para reestruturar o sistema de cadastro
No dia 29 de janeiro, o presidente do Sicontiba, Hugo
Catossi, se reuniu com Odival Antunes e Vinicius Senna,
representantes da empresa Sigga Plus, que trabalha com
o desenvolvimento de sistemas web. O assunto tratado foi
a reestruturação do sistema de cadastro do sindicato. O
objetivo é ter um sistema mais rápido e eficiente, tendo um
controle

confiável

dos

pagamentos

da

contribuição
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sindical, associativas e gerando carteiras e boletos na hora, entre outras novidades e serviços.
“Implantar novos serviços é importante para que o sindicato atue de forma mais moderna e dinâmica,
obtendo índices de satisfação elevados entre atuais e novos sócios”, afirma Catossi.

∗ Espaço do Empresário: parceria que funciona
Resultado de convênio firmado entre o Sindicato dos
Contabilistas de Curitiba (Sicontiba) e a Associação
Comercial do Paraná (ACP), o Espaço do Empresário
Curitibano foi criado com a finalidade de desburocratizar a
abertura de micro e pequenas empresas e agilizar
processos, eliminar filas, reunindo no mesmo local,
serviços da Junta Comercial do Paraná (Jucepar),
Prefeitura Municipal de Curitiba e Receita Federal, entre
outros. O objetivo é facilitar a rotina dos micro e pequenos empresários, empreendedores e contabilistas
e ainda conceder orientações e consultorias nas mais diversas áreas.
O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, e o diretor Reginaldo de Paula estiveram visitando o
Espaço onde também funciona um posto do Sicontiba equipado para oferecer diversos serviços aos
profissionais da contabilidade. “Essa é mais uma parceria do Sicontiba que deu certo. Vamos fortalecêla”, comenta Catossi.

∗ Presidente do TCE-PR recebe livro “Sicontiba, 90 anos”
Contada no livro “Sicontiba – 90 anos”, a história do
Sindicato dos Contabilistas de Curitiba aos poucos vai
sendo revelada em todos os lugares. No último dia 19, o
presidente do sindicato, Pedro Hugo Catossi, entregou um
exemplar da obra ao presidente do Tribunal de Contas do
Paraná, Artagão de Mattos Leão. Estava presente também
o analista do TC, Márcio José Assumpção, diretor do
Sicontiba.
Folheando as páginas, o presidente do TCE-PR comentou que a profissão contábil já enfrentou
ciclos difíceis – a época do guarda-livros, por exemplo – “mas hoje está em alta”. É uma das profissões
mais valorizadas nos países desenvolvidos pela importância que as empresas dão às demonstrações
contábeis para o seu planejamento, para qualquer contribuinte ter controle sobre sua vida financeira, e
fundamental para os órgãos públicos – sem contabilidade, os entes públicos não têm transparência. A
contabilidade é o coração do Tribunal de Contas. Grande parte do seu contingente é formada por
profissionais da área.
Além de estreitar os laços com os órgãos e instituições das esferas pública e privada, um dos
principais objetivos do novo presidente do sindicato, Hugo Catossi, é despertar os profissionais para a
participação na sua entidade. “Sem união não há força”, sentencia. As mais importantes conquistas da
classe contábil paranaense só aconteceram porque um grupo de guarda-livros se reuniu, no dia 19 de
agosto de 1923, para criar o Grêmio dos Guardas Livros do Paraná.

39

∗ Entidades apresentam emendas a projeto que incentiva pequenas empresas
Representantes de entidades contábeis e empresariais
entregaram, nessa segunda-feira, 24, ao prefeito de
Curitiba, Gustavo Fruet, documento com sugestões a
projeto de lei municipal que cria incentivos a pequenas
empresas e ao microempreendedor individual. Fruet
recebeu em seu gabinete o presidente do Sindicato de
Contabilistas de Curitiba, Pedro Hugo Catossi, que na
ocasião entregou-lhe o livro “Sicontiba -90 anos”; a
presidente do CRCPR Lucélia Lecheta, o vice-presidente
do CRCPR Marcos Rigoni de Mello, o vice-presidente de Relações Sociais do CRCPR, Narciso Doro; o
vogal da Junta Comercial do Paraná Armando Lira; o vice-presidente e coordenador do Conselho das
Câmaras Setoriais da Associação Comercial do Paraná (ACP), Camilo Turmina; e o vereador Hélio
Wirbiski, entre outros.
Enviado à Câmara Municipal de Curitiba no final de 2013, o projeto de lei 002.00018.2013 institui
uma

política

local

de

incentivo

às

microempresas

empresas

de

pequeno

porte

e

aos

microempreendedores Individuais, criando ou atualizando regras relativas a inscrição e baixa de micro e
pequenas empresas, isenção e não incidência de taxas, tratamento favorecido nas contratações
públicas, criação do

Espaço Empreendedor, desenvolvimento da educação empreendedora,

associativismo, estímulo ao crédito e à capitalização, etc.

“O compromisso da administração é

posicionar Curitiba no patamar das principais cidades inovadoras e criativas do mundo através de
incentivos e instrumentos de fomento do poder municipal, redefinindo o perfil econômico da cidade nas
próximas décadas”, argumentou Gustavo Fruet na ocasião.
Gustavo Fruet recebe livro que conta a história de 90 anos do Sicontiba
Entre outras novidades, o projeto prevê que a Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A possa
apoiar as atividades das pequenas empresas com a prestação de assessoria especializada, orientação
empresarial, ajuda na formalização, intermediação na aquisição de crédito e participação nas compras
públicas. A prefeitura também poderá reservar parte de seu orçamento para reforçar essas ações ou
estabelecer programas próprios de crédito.
Sugestões
O documento que os representantes das entidades entregaram ao prefeito traz emendas
relativas a tratamento privilegiado na contratação de bens, serviços e obras públicas; isenção de taxas e
simplificação de burocracias, como alvará provisório, sobretudo no caso de microempresas e empresas
de pequeno porte consideradas de baixo risco e sediadas em Curitiba. Confira aqui a íntegra do projeto

∗ Sicontiba prestigia a posse de Lucélia Lecheta no CRCPR
Entre as muitas lideranças da classe contábil que
prestigiaram a solenidade de posse da contadora Lucélia
Lecheta na presidência do CRCPR, dia 27, às 19h30, em
Curitiba,

estavam

o

presidente

do

Sindicato

dos

Contabilistas de Curitiba, Pedro Hugo Catossi, e diretores
da entidade. A gestão que assumiu o CRCPR tem vários
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conselheiros indicados pelo Sicontiba, entre eles, Márcia Cristina de Almeida, Bento Rosa Júnior, Carlos
Augusto Bittencourt Gomes, Antônio Moacir Pozzobon, César Alberto Ponte Dura, Reginaldo Rodrigues
de Paula, Carlos Thadeu Fedalto e Márcio José Assumpção. A própria presidente foi diretora do
sindicato e participa como associada. Uma tradição nas entidades que representam contabilistas no
Paraná é a a boa convivência, a união, trabalho em parceria. “Somente somando forças podemos fazer
mais pela classe. É o que colhemos com isso”, afirma Catossi
A propósito, disse Lucélia em seu discurso que “as parcerias com as entidades contábeis…CFC,
Fenacon, FBC,CNPL, Sescaps, Fecopar, Sindicatos e Associações de Contabilistas de nosso estado,
Academia de Ciências Contábeis do Paraná, IPMCONT, instituições de ensino e empresas privadas
parceiras deste conselho foram o meu ponto de apoio de toda hora e nunca me faltaram”. A presidente
enfatizou que a união “é a garantia de força cada vez maior na defesa de nossos interesses e da
sociedade em geral”.
A posse da nova diretoria do CRCPR – gestão 2014-2015 – aconteceu dia 27 de fevereiro, no
auditório do CRCPR, e foi prestigiada por inúmeras autoridades.
Na mesma solenidade tomaram posse também o novo Conselho Diretor da gestão 2014-2015 e 36
conselheiros eleitos em novembro do ano passado e que se somam aos colegas que possuem mandato
até 2015. O CRCPR é formado por 54 conselheiros, 27 efetivos e igual número de suplentes.

∗ Senador Álvaro Dias é homenageado pelo Sicontiba
Em homenagem por sua cooperação ao longo da história
do sindicato, o senador Álvaro Dias recebeu, na noite de
27 de fevereiro, em Curitiba, um símbolo dos 90 anos do
Sindicato dos Contabilistas de Curitiba. Na ocasião, o
presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, acompanhado do
membro consultivo do sindicato, Narciso Doro, agradeceu
o apoio e ressaltou em particular a importância do senador
para a conquista da sede administrativa do sindicato.
Álvaro Dias – acrescenta Catossi – sempre participou da
história da classe contábil paranaense, sensível às demandas e reconhecendo a importância dos
profissionais para o desenvolvimento econômico e social do estado e do país. Quando governador do
Paraná no período de 1987 a 1991 ajudou o sindicato a adquirir a sede própria – lembra. Após muitas
lutas, o Sindicato dos Contabilistas de Curitiba, em 22 de abril de 1989, pôde enfim inaugurar o seu
espaço, localizado na Avenida Senador Souza Naves, 381. É onde hoje está instalada toda a
administração e onde são realizadas as reuniões da diretoria e cursos de educação continuada. Além
dessa, o Sicontiba possui também uma sede campestre com áreas de lazer, equipamentos esportivos e
campos de futebol.

∗ Dia 31 termina prazo para municípios apresentarem as contas de 2013
Os gestores municipais têm até o próximo dia 31 para enviar a prestação de contas anual
relativa ao exercício de 2013. A data é válida para todas as entidades, à exceção dos consórcios
intermunicipais, empresas públicas e de economia mista, cujo limite é 30 de abril. As definições quanto à
composição e forma da PCA estão determinadas por projeto de Instrução Normativa, aprovado em
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Sessão Plenária do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) do último dia 27. A IN está à
disposição dos administradores na edição nº 834 do Diário Eletrônico do TC, publicada quinta-feira (6).
Para ter acesso ao DETC, basta entrar na página do Tribunal na internet (www.tce.pr.gov.br), na aba
“Serviços”. Também no portal, os ordenadores de despesas encontrarão a IN 94/2014, que disciplina os
itens do escopo que comporão a análise preliminar da prestação de contas municipal de 2013 dos
Poderes Executivo e Legislativo. São atingidos por ela os órgãos da administração direta e indireta,
inclusive estatais municipais. Para acessá-la, basta clicar nas abas “Serviços”, “Biblioteca”, “Legislação”,
“Atos Normativos do TCE” e “Instruções Normativas” – nesta sequência.
Modelos
Na sessão do último dia 27, os conselheiros do TCE também aprovaram normativas que
orientam os gestores quanto ao conteúdo e forma das prestações de contas, além de relacionar os
elementos que deverão compor o processo a ser apresentado por peticionamento eletrônico, conforme o
enquadramento da entidade. Por força das mudanças incorporadas ao escopo, foram desenvolvidos
vários modelos entre demonstrativos, relatórios, relação de contratos e composição do controle interno
de órgãos e entidades municipais.
Outras novidades do escopo refletidas no projeto de Instrução Normativa aprovado nesta
penúltima sessão do Pleno do TCE dizem respeito aos Fundos de Previdência ligados às Prefeituras,
que têm novas exigências quanto às demonstrações de investimentos; além disso, as secretarias de
saúde e educação de municípios com população superior a 100 mil habitantes também estarão
obrigadas a prestar contas, até 30 de abril.
Contudo, para que a prestação de contas se torne efetiva e transcorra sem problemas, as
secretarias municipais de saúde e educação precisam fazer o cadastro no TCE, bem como possuir
CNPJ e certificação digital próprios. Quanto às demais entidades, devem atualizá-lo. Para tanto, basta
clicar no ícone correspondente, à disposição na homepage do Tribunal na internet.
Cabe lembrar que a forma e o conteúdo das contas das estatais municipais estão determinados pela
Instrução Normativa 54/2011. Para estas entidades, o prazo legal para apresentação da PCA encerra-se
no próximo dia 30 de abril. Por sua vez, as prestações de contas das Organizações Sociais serão
realizadas mediante auditoria, in loco.
Agenda
Na mesma sessão do Pleno da penúltima quinta-feira, os conselheiros aprovaram Instrução
Normativa relativa à Agenda de Obrigações para o exercício de 2014. Ela diz respeito a todos os
municípios do Paraná, as respectivas entidades da administração direta e indireta, empresas estatais e
consórcios intermunicipais. O texto da IN foi divulgado, também, na edição nº 834 do Diário Eletrônico do
TC. Tribunal de Contas do Estado do Paraná Diretoria de Comunicação Social(41) 3350-1654/1655- dcs@tce.pr.gov.br

∗ Eleições 2014: Profissional da Contabilidade deve assinar prestação de contas
O Tribunal Superior Eleitoral publicou, no dia 5 de março, no Diário da Justiça Eletrônico, a
Resolução 23.406/14, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos,
candidatos e comitês financeiros e, ainda, sobre a prestação de contas nas Eleições de 2014. A norma
traz, no Art. 33, uma grande conquista para a classe contábil: “§ 4º O candidato e o profissional de
contabilidade responsável deverão assinar a prestação de contas, sendo obrigatória a constituição de
advogado”.
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As regras para a prestação de contas das eleições deste ano estão estabelecidas no Capítulo I –
Da Obrigação de Prestar Contas. Conforme o Art. 33, deverão prestar contas à Justiça Eleitoral o
candidato e os diretórios partidários, nacional e estaduais, em conjunto com seus respectivos comitês
financeiros, se constituídos. O Art. estabelece ainda que o candidato deve fazer, diretamente ou por
intermédio de pessoa por ele designada, a administração financeira de sua campanha (Lei nº 9.504/97,
art. 20). O candidato, continua o Art. 33, é solidariamente responsável com a pessoa indicada pela
veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha (Lei nº 9.504/97, art. 21).
Para o coordenador-adjunto de Desenvolvimento Institucional do CFC, conselheiro Joaquim de Alencar
Bezerra Filho, essa Resolução do TSE representa um reconhecimento da Justiça Eleitoral ao
imprescindível trabalho realizado pelos profissionais da Contabilidade, uma vez que a correta prestação
de contas dos candidatos é uma ferramenta de transparência e de lisura das campanhas eleitorais.
“Essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral corrobora com a missão institucional do Sistema
CFC/CRCs, que é servir de instrumento de proteção à sociedade”,
O conselheiro lembra que o CFC tem feito, desde as últimas eleições, um amplo trabalho para
orientar os profissionais da Contabilidade, os candidatos e os partidos políticos sobre a prestação de
contas das campanhas. “Realizamos capacitação em vários estados, nas eleições de 2008 e de 2010, e
conseguimos treinar cerca de dez mil profissionais”, ele recorda, acrescentando que o CFC também
editou Manual de Prestação de Contas Eleitorais. Nas próximas semanas, o CFC vai definir um novo
programa de capacitação, para ser aplicado em todos os estados, visando à prestação de contas das
eleições deste ano.
De acordo com Joaquim Bezerra Filho, a importância desse trabalho realizado pela
Contabilidade, prestando serviço à sociedade e à democracia brasileira, fez surgir um novo ramo para os
profissionais da área: a Contabilidade Eleitoral. Conheça o inteiro teor da Resolução 23.406/14:
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-resolucao-tse-no-23-406

∗ Sicontiba participa de fóruns de aperfeiçoamento de legislações
A diretora assistencial do Sicontiba, Simoni Vanni Soares,
representando o presidente Hugo Catossi, participou no
final de fevereiro, de três eventos, em Curitiba, em que as
entidades pedem a simplificação do processo de abertura
de empresas, a Caravana da Simplificação; a aprovação
de leis que favoreçam efetivamente o ambiente de
negócios no Paraná, a Agenda Legislativa da Indústria
2014;

e

o

impacto

da

lei

recém-aprovada

que

responsabiliza administrativa e civilmente as empresas – análise jurídica e empresarial da lei nº
12.846/2013. A Caravana da Simplificação foi dia 25 de fevereiro, na Associação Comercial do Paraná
(ACP),apresentada pelo ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingo,
com a participação de representantes de grande número de entidades de classe e empresariais. Tratase demobilização nacional pela aprovação do novo Simples Nacional e implantação da Rede Nacional
para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim).
Na avaliação da diretora Simone Vanni Soares, essa é uma questão em que o Brasil precisa acelerar
porque é inadmissível a demora absurda que ainda acontece, em nosso país, para se abrir uma empresa
simples, que não requer complexas vistorias e licenças. O Sicontiba já chegou a propor no passado a
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adoção do CNPJ online, com a informatização e integração dos órgãos envolvidos com o processo. A
Redesim é uma bela proposta, eliminaria a maior parte dos entraves, mas, infelizmente, não sai do
papel. “Pedimos aos profissionais que enfrentam problemas com a abertura e fechamento de empresas
para nos relatar os casos”, diz Simone.
Agenda Legislativa
A convite da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), a diretora do Sicontiba, Simoni Vanni
Soares, participou, dia 26, juntamente com empresários e representantes de entidades de diversos
setores de fórum no qual foram debatidas as prioridades da empresas do ramo industrial no Paraná. O
encontro, promovido pela Fiep, define a Agenda Legislativa da Indústria 2014, seu posicionamento sobre
projetos de lei com impacto no setor produtivo que tramitam na Assembleia Legislativa do Paraná. Para
a Agenda Legislativa deste ano, o Departamento de Assuntos Legislativos da Fiep, com o apoio de
profissionais especializados, analisou todos os 831 projetos de lei ou de lei complementar apresentados
na Assembleia Legislativa em 2013. Desse total, foram identificadas 229 proposições que poderiam
representar algum tipo de impacto sobre a indústria paranaense. Entre os projetos identificados, 119
seguiram tramitando e compuseram o Caderno de Priorização, documento base para a formulação da
Agenda. No encontro, os participantes selecionaram 37 propostas consideradas relevantes e que
comporão a Agenda, que será entregue a todos os deputados no lançamento da agenda em abril.
Lei anticorrupção.
No mesmo dia 26, às 19h, Simone participou do debate “A lei anticorrupção e seus impactos –
Uma análise jurídica e empresarial sobre a lei nº 12.846/2013”, na sede da OAB-PR. A lei, que entrou
em vigor em fevereiro, estabelece a responsabilização administrativa e civil das empresas pela prática
de atos lesivos à administração pública. O tema foi analisado pelo advogado Rafael Munhoz de Mello;
pela procuradora do Estado do Paraná, Márcia Carla Pereira Ribeiro; pelo consultor Bernt Entschev e
pelo presidente da OAB Paraná, Juliano Breda. Foram apontados os pontos em que a lei pode ser
aperfeiçoada. “A lei é inovadora em muitos aspectos, ao estabelecer a responsabilidade objetiva da
empresa, a possibilidade de dissolução societária como sanção, a tramitação na esfera administrativa,
além de poder ser utilizada por todos os estados e municípios, que agora precisam regulamentá-la e
desenvolver aparatos para a sua aplicação”, disse o presidente da Comissão de Gestão Pública e
Controle da Administração da OAB-PR, Luciano Reis, organizador do evento.

∗ Sicontiba convida contabilistas a participarem do sindicato
A principal crise que estamos vivendo no Brasil é de participação. Elegemos nossos
representantes e em seguida nos distanciamos achando que eles vão pensar e fazer o que precisa ser
feito. Como estamos cansados de ver que não é assim que funciona, ultimamente andamos um pouco
mais indignados, nos mobilizando, saindo às ruas, reivindicando mudanças, reformas, condenando
omissões e equívocos, como os investimentos fabulosos em obras da Copa e das Olimpíadas, enquanto
serviços essenciais de educação, saúde, transporte e segurança permanecem precários.
Desde que assumimos o Sicontiba, estamos tentando criar um novo conceito de sindicato, cuja
existência e identidade dependem da participação efetiva dos contabilistas. Somos mais de 12 mil
profissionais em Curitiba e Região Metropolitana, mas não é possível falar em classe quando apenas
200 profissionais se interessam em defender as causas e interesses, afinal, de todo o grupo.

44

É, indiscutível que se quisermos conquistar valorização, precisamos ampliar nossa representação
através das nossas entidades e também elegermos representantes contabilistas. Vamos, portanto, dar
força ao nosso sindicato, o seu sindicato! O Sicontiba precisa da sua participação!

∗ Assista ao vídeo 90 anos do Sicontiba e venha fazer parte dessa história
O sindicato dos contabilistas de Curitiba e Região Metropolitana tem uma longa história de lutas
e conquistas. A caminhada começa em 1923 no clube Britânia Sport Club, onde foi realizada a primeira
reunião que definiria a criação da instituição que representaria a classe no Paraná, na época conhecida
como guarda-livros. No dia 7 de novembro passado foram comemorados os 90 anos do Sicontiba,
evento marcado pela entrega do livro que conta a história do sindicato e pela solenidade de posse da
nova diretoria. O novo presidente, Pedro Hugo Catossi, assumiu o compromisso de dar continuidade a
essa trajetória de busca de valorização da classe. Assista ao vídeo 90 anos. Para avançar, no entanto, o
sindicato precisa contar com o apoio da classe. A adesão de novos associados é um dos projetos da
nova gestão. A meta é contar mil novos filiados em três anos. Passaram a fazer parte recentemente do
Sicontiba os seguintes profissionais: João Carlos de Souza, José Carlos Lada, Luiz Fernando Correia,
Valmir Lunardon, Gerson Jorge Pinto, Marcos Alcidio de Chaves, Yoshihiro Sakagami, Francisco Savi e
Bruno Vosgerau. Desejamos boas vindas e convidamos os novos sócios para a partir de agora usufruir
de inúmeros benefícios que o sindicato oferece. Um convite especial é conhecer e reservar a sede
campestre e passar bons momentos.

∗ Sicontiba diminui valor da associativa para atrair novos associados
Acredito que você esteja acompanhando o nosso esforço de revitalizar o Sicontiba, segundo
novos conceitos de sindicalismo e classe, entendendo que um segmento profissional, como o nosso,
para conquistar uma identidade forte e ser respeitado, precisa criar laços, articular-se, interagir, trocar
ideias, unir-se, procurando reunir-se em torno dos interesses do segmento para abrir os caminhos do
crescimento. É impossível seguir essa trajetória sem o envolvimento da maioria. Todos devem conhecer
a máxima de que uma andorinha só não faz verão. Visando contribuir com a redução de despesas dos
contabilistas e incentivar o ingresso de novos sócios, a taxa associativa foi reduzida de 380,00 para
290,00 reais anualmente e a taxa confederativa foi

extinta. Somos apenas pouco mais de 200

associados atualmente, por isso um dos principais objetivos da nossa gestão é congregar o máximo de
profissionais que vivem e trabalham em Curitiba e região metropolitana.
Queremos agradecê-lo por ser sócio do SICONTIBA. A sua participação é fundamental. É ela
que nos motiva a continuarmos alimentando sonhos que um dia serão traduzidos em mais valorização
para todos os contabilistas. A propósito, quero convidá-lo a participar mais das atividades e
programações do Sicontiba e principalmente a usufruir dos serviços e benefícios disponíveis, seja na
sede administrativa, seja na sede campestre. Venha visitar a nossa sede na Av. Senador Souza Naves,
381: além das simpáticas secretárias que irão recebê-lo, temos livros contábeis (gratuitos) e um delicioso
café. Confira os serviços e benefícios criados e mantidos pelo seu sindicato. • Planilha de honorários
contábeis. • Acordos coletivos de trabalhos. • Homologações trabalhistas. • Homologações de
transferência de clientes. • Assessoria jurídica. • Associação Banestado (Praia de Leste). • Grenn Card
convênio alimentação e refeição. • Consulta médica nas seguintes especialidades: Cardiologia; Clínica
Geral; Coloproctologia; Dermatologia; Endocrinologia; Gastroenterologia; Ginecologia / Obstetrícia;
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Infectologia; Neuropediatria; Nutrição; Oftalmologia; Ortopedia e Traumatologia; Otorrinolaringologia. •
Descontos nas seguintes instituições de ensino: Colégio e Faculdades Opet; Faculdade de Ciências
Sociais e Aplicadas do Paraná (FACET), Faculdade Radial; Faculdades Santa Cruz; PUCPR; FESP
Consultório odontológico no próprio sindicato com os seguintes serviços: Ortodontia; Periodontia.
Próteses. Implantes, Estética, Clínica geral, Cirurgias. • Convênio com a All Sul oferece cartão de
descontos em diversas redes de lojas. Companhias aéreas, pousadas, restaurantes e vários outros
estabelecimentos. • Parceria com a Cooperativa de Crédito do Sistema Financeiro e Contabilistas –
Coopesf. Veja a simulação de empréstimos e desfrute das vantagens de ser associado. Para adquirir
mensalmente cotas capital acessar o site www.coopesf.com.br. A sede campestre fica aberta nos finais
de semana e feriados, estando disponível para eventos. Possui: Ampla área verde; Três campos de
futebol society, um iluminado. Duas casas grandes com salões para festas (churrascos e
confraternizações) Quiosques com churrasqueiras, quiosque fogo de chão (inaugurado em 12/2012)
Cancha de bocha e lago para pesca. Informações: 3077-3553

∗ Contribuição Sindical X Anuidade do Conselho Profissional
O fato de algumas profissões possuírem regulamentação específica por meio de legislação
federal (médicos, dentistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, administradores, contabilistas, advogados,
engenheiros, arquitetos,…), das quais se impõe a estes profissionais a obrigação de proceder ao
recolhimento da anuidade para o respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, não se confunde, e
nem isenta tais profissionais do recolhimento da contribuição sindical para os sindicatos representantes
das categorias profissionais (diferenciadas ou não). Há apenas uma exceção, o advogado.
A CLT não prevê a isenção do pagamento da contribuição sindical aos trabalhadores que
exerçam profissões regulamentadas pelo fato de recolherem contribuições anuais às suas respectivas
entidades de classe (Conselhos de Fiscalização Profissional), mesmo porque a atuação do sindicato
difere da função fiscalizatória dos conselhos profissional. São atribuições e competências distintas.
Os Conselhos de Fiscalização Profissional são pessoas jurídicas de direito público, criadas por
lei e mantidas por contribuições pagas pelos respectivos profissionais inscritos. Tais conselhos têm como
primeira atribuição fiscalizar o exercício destas profissões regulamentadas, bem como exercer o controle
sobre as pessoas jurídicas constituídas para prestar serviços ou exercer atividades básicas ligadas à
profissão respectiva. Ex: Conselho Federal de Medicina. Exercem atividade de polícia administrativa por
outorga do Estado, e estão sujeitos à fiscalização por parte do Tribunal de Contas da União. O Conselho
não representa os interesses dos profissionais empregados que atuam no exercício da profissão
regulamentada junto aos respectivos empregadores, atuação esta que é prerrogativa das entidades
sindicais. Portanto, os Conselhos e os Sindicatos são entidades profissionais que atuam em campos
específicos e distintos.
Por outro lado, os empregados que exercem profissões regulamentadas por lei constituem
categorias diferenciadas e, por isso, não lhes é aplicada a regra geral do recolhimento das contribuições
sindicais ao sindicato que representa a categoria preponderante. Em se tratando de categoria
profissional diferenciada, a contribuição sindical estabelecida no Art. 579 da CLT deve ser endereçada
ao sindicato que detém a sua representatividade, conforme art. 511, § 3º 3 , da CLT. Assim, por
exemplo, os contadores que são empregados de empresas do setor de construção pesada/infraestrutura
sediada em Curitiba, são representados pelo SICONTIBA – Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e
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Região, independentemente da atividade econômica preponderante do empregador, que remeteria ao
sindicato laboral SINTRAPAV-PR.
A contribuição sindical do contabilista deve ser recolhida em favor do sindicato representante
desta categoria específica, desde que ele exerça essa profissão na empresa contratante. Isto porque se
o empregado é graduado em contabilidade, mas não exerce a função de encarregado de escritório na
empresa para a qual foi contratado, não deve recolher a contribuição sindical para o sindicato dos
contabilistas, mas sim para o sindicato representante da categoria profissional preponderante
(SINTRAPAV-PR). A função que o empregado exerce na empresa contratante é que determinará se ele
pertence ou não a categoria profissional diferenciada e não a sua formação profissional, por si só.
Por fim, ainda que a empregadora ou o sindicato representante da categoria econômica não
tenha firmado norma coletiva com o sindicato representante da categoria diferenciada, como

no

exemplo o SICEPOT-PR não firmou CCT com o SICONTIBA, a contribuição sindical do contabilista deve
ser destinada ao referido sindicato profissional e não ao sindicato representante da categoria
preponderante. A advocacia regida pela Lei n° 8.906/94 – Estatuto da OAB é a única norma legal que
isenta os profissionais inscritos nos quadros da OAB, do pagamento da contribuição sindical, desde que
tenham quitado a contribuição anual ao órgão de classe, conforme preconiza o “Art. 47. O pagamento da
contribuição anual à OAB isenta os inscritos nos seus quadros do pagamento obrigatório da contribuição
sindical”. Art. 579 – A contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de uma
determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato
representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art.
591. Art.511, 3º Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam
profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de
condições de vida singulares.
Em suma, a contribuição sindical não está atrelada a existência de norma coletiva. É questão
polêmica o hipotético atrelamento da contribuição sindical com eventual CCT do segmento econômico
com a categoria diferenciada, gerada em decorrência de equivocada interpretação extensiva da OJ nº 55
do TST, da Seção I de Dissídios Individuais, que estabelece: “NORMA COLETIVA. CATEGORIA
DIFERENCIADA. ABRANGÊNCIA. Empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem
o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa
não foi representada por órgão de classe de sua categoria”. Assim sendo, o profissional diferenciado não
pode pleitear de seu empregador algum direito previsto em CCT de sua categoria profissional
(diferenciada) que não tenha sido firmada com o sindicato patronal do segmento econômico. Mas a
contribuição sindical do profissional (ex: contabilista) deve ser direcionada ao sindicato da categoria
diferenciada (ex: SICONTIBA) e não para o sindicato da preponderante (ex: SINTRAPAV-PR)
Assim já tem se manifestado a doutrina e a jurisprudência: “A contribuição sindical de trabalhadores
enquadrados em categoria diferenciada destina-se unicamente às entidades que os representem,
independentemente do enquadramento dos demais empregados da empresa onde trabalhem”. (Vianna,
Cláudia Salles Vilela, in “Manual Prático das Relações Trabalhistas” – 6ª ed., São Paulo: LTr, 2004)
A decisão da Primeira Turma reformou julgamento anterior do Tribunal Regional do Trabalho da
4ª Região (RS) que livrou o Hospital do pagamento da contribuição sindical, com o argumento de que a
instituição já paga essa tipo de valor ao Sindicato dos Profissionais em Enfermagem Técnicos,
Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde do RS – SINDISAÚDE, que é o
sindicato que regula as relações de trabalho dos seus empregados. De acordo com o TRT, “mesmo
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reconhecendo que os empregados enquadrados como técnicos de segurança do trabalho se encontram
entre aquelas categorias diferenciadas (Quadro Anexo ao art. 577, da CLT), não há como exigir da
reclamada o pagamento de contribuições sindicais previstas para tal categoria profissional, na medida
em que a ré já repassa as contribuições sindicais ao SINDISAÚDE”.
No entanto, ao analisar o recurso do SINTEST, o ministro Vieira de Mello Filho, relator do
processo na Primeira Turma do TST, entendeu que, quando existem “empregados pertencentes à
categoria diferenciada, a contribuição sindical relativa a estes deve ser recolhida em favor do sindicato
representativo dessa categoria, por força do disposto nos artigos 511, § 2º e § 3º, 513 e 579 da CLT”.
“Os técnicos em segurança do trabalho integram categoria profissional diferenciada, como reconhecido
pelo Tribunal Regional, não podendo, deste modo, determinar-se o enquadramento sindical dos
respectivos empregados pela atividade preponderante da empresa, como feito no caso em apreciação”,
concluiu o ministro. O voto foi seguido à unanimidade. (RR-56040-69.2006.5.04.0029) Outra observação
pertinente é quanto à data de recolhimento, o que ficou estabelecido no Art.583 da CLT, que preconiza:
Art. 583 – O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos
será efetuado no mês de abril de cada ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e
profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro. Assim, caso o profissional da categoria
diferenciada já tenha procedido ao recolhimento da contribuição sindical como autônomo (Fevereiro), em
estando empregado para exercer a sua profissão não necessitará fazer novo recolhimento em Abril,
apenas comprovar que já o fez em Fevereiro. Concluindo: se na empresa existir profissional de categoria
diferenciada, o recolhimento da Contribuição Sindical deverá ser efetivado junto ao sindicato profissional
diferenciado, e não no sindicato preponderante. E caso o profissional já tenha recolhido como autônomo,
não cabe desconto algum.
Carlos Henrique Machado, Eng° Civil e Advogado
José Carlos Lada, Contador CRC PR 057060/O-4 e Delegado representante do Sicontiba

∗ Abertas as inscrições para a 13ª. Copa Sicontiba 2014
Profissionais da contabilidade que atuam em escritórios e empresas, assim como estudantes
cursando Ciências Contábeis em Curitiba e região metropolitana já podem se inscrever na 13ª Copa
Sicontiba, tradicional realização do Sindicato de Contabilistas de Curitiba e Região Metropolitana que
conta com apoio do Sescap-PR e CRCPR.
Os jogos serão disputados aos sábados pela manhã, nos campos da sede campestre do
sindicato, em Colombo. “O objetivo dessa iniciativa é incentivar os profissionais da contabilidade e
estudantes a praticar esportes e também selecionar atletas para representar o Sicontiba no JOCOPAR –
Jogos dos Contabilistas do Estado do Paraná, programado para o mês de novembro, em Guarapuava”,
afirma o diretor de Esportes do sindicato, Rodrigo Mottin.
As inscrições das equipes estão abertas até o dia 13 de maio de 2014. Para mais detalhes
conferir o regulamento. Taxa de inscrição: R$ 250,00 + taxa de arbitragem por jogo. Informações através
do telefone (41) 3077-3553 e pelo e-mail sicontiba@sicontiba.com.br.

∗ Contabilistas podem canalizar mais recursos do IR para vulneráveis
O apelo a representantes de entidades contábeis foi feito pelo prefeito de Curitiba, Gustavo
Fruet, e pela secretária de Ação Social do município, Márcia Fruet, durante café-da-manhã, dia 21 de
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março. Segundo eles, a consciência e a atitude dos profissionais da contabilidade pode fazer diferença
na vida de muitas crianças e adolescentes atendidas por instituições cadastradas no Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Curitiba (COMTIBA).
Basta sugerir aos contribuintes com imposto de renda a pagar para destinar o percentual
permitido por lei ao Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente de Curitiba. Até 30 de abril,
contribuintes pessoas físicas que fazem a declaração pelo modelo completo podem destinar até 3% do
imposto devido (fora da época oficial de entrega das declarações à Receita, o limite de destinação é
maior – 6%, enquanto que empresas tributadas pelo lucro real também podem destinar até 1% do
imposto devido).
Em Curitiba, mais de 400 organizações são beneficiadas pelos recursos arrecadados e
gerenciados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Curitiba (COMTIBA).
São instituições que mantêm programas de garantia de convivência familiar e comunitária, prevenção e
atenção a vítimas de violência, atenção ao adolescente em conflito com a lei, atenção a internados por
motivos de saúde, erradicação do trabalho infantil, prevenção e tratamento de dependência de drogas,
prevenção e atendimento a crianças em situação de risco, etc.
Participaram do encontro com o prefeito e a primeira dama do município o presidente do
Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região Metropolitana, Hugo Catossi; a presidente do Conselho
Regional de Contabilidade (CRCPR), Lucélia Lecheta; os vice-presidentes do CRCPR Narciso Doro Jr.
(Relações Sociais), João Gelásio Weber (Registro) e Marcos Rigoni de Mello (Administração e
Finanças), os conselheiros Carlos Augusto Bittencourt Gomes, Nilva Amália Pasetto, Ormélia Tereza da
Silva e Márcia Cristina de Almeida; o diretor superintendente do CRCPR, Gerson Borges de Macedo, o
chefe da Fiscalização Dirceu Zonatto, o 2º vice-presidente do Sescap-PR, Expedito Barbosa Martins, a
presidente do IPMCont, Dolores Biasi Locatelli; e o vereador Hélio Wirbiski, entre outros.

∗ Jantar do Dia do Contabilista em 9 de maio, Santa Mônica Clube de Campo
Contabilista, participe de um dos maiores eventos de congraçamento da categoria em 9 de maio, uma
sexta-feira, no Santa Mônica Clube de Campo, no Salão do Lago, quando vamos comemorar o Dia do
Contabilista. Já estão a venda na Secretaria do Sicontiba os convites para o Jantar que inicia às 20
horas. Maiores informações na Secretaria do Sicontiba – Tel: 3077-3553

∗ Assembleia no Sicontiba dia 14 irá avaliar renovação e revisão da Convenção
Coletiva de Trabalho dos contabilistas
O Presidente do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba está convocando seus associados quites
e em condições de votar empregados em Empresas de Serviços Contábeis, de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do PR (categoria econômica) – SESCAP, para participar
da Assembleia Geral Extraordinária no próximo dia 14 de abril, às 10 horas, na sede do Sindicato onde
serão tratadas: A) Discussão e deliberação em escrutínio secreto da proposta de Renovação e revisão
da Convenção Coletiva de Trabalho dos Contabilistas 2014/2015, a ser pleiteada a categoria econômica
representada pelo SESCAP/PR (e ou ratificação), autorizando a Entidade, na pessoa de seu Presidente,
suscitar Dissídio Coletivo de Trabalho, no caso de ocorrência do previsto no parágrafo 4º. do artigo 6º da
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CLT; B) Discussão e deliberação de uma taxa de reversão salarial (assistencial), atribuída pelos
integrantes da categoria profissional. C) Apresentação, discussão e aprovação da Ata desta Assembleia.

∗ Novos Delegados na Água Verde, São José dos Pinhais e Seminário

Na reunião de Diretoria realizada no dia 26 de março passado foram nomeados os novos
delegados representantes do SICONTIBA em alguns bairros da Capital e em cidades da Região
Metropolitana de Curitiba. Tomaram posse Adriano Salgado Migliozi, para o bairro da Água Verde e
Gilberto Juhasz, para o bairro do Seminário. Já Bruno Mezaroba Vosgerau é o novo delegado para o
município de São José dos Pinhais. Os delegados do Sicontiba tem a missão de melhor aproximar do
Sindicato uma base de mais de 12 mil contabilistas que atuam em toda a Região Metropolitana de
Curitiba e algumas cidades vizinhas, procurando ouvir os contabilistas residentes em sua localidade,
bairro ou cidade, buscando uma integração maior da entidade com os profissionais e levando sugestões
e reivindicações dos mesmos ao conhecimento dos dirigentes do Sindicato, na busca de soluções e
esclarecimentos.

∗ Assembleia Geral dia 14: traga sua reivindicação salarial e demais benefícios
Contabilista sinta-se em casa! Venha participar da nossa Assembleia Geral Extraordinária que
irá definir as posições da categoria sobre reajustes de salário e do piso salarial no próximo dia 14, para
efeito da assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) junto ao SESCAP, a partir das 10 horas,
na Sede do Sicontiba. Podem participar todos os profissionais que possuem registro no Conselho
Regional de Contabilidade (CRC-PR) e mantenham vínculo empregatício com empresas dos mais
diversos ramos de atividades e serviços. É uma ótima oportunidade para também se atualizar e debater
os assuntos do momento que afetam a categoria. E ainda para conhecer os planos e projetos do
Sicontiba na defesa e valorização da profissão contábil.

∗ Sicontiba promove I Encontro com Coordenadores do Curso de Contábeis
Um sindicato mais forte e aberto à participação dos
professores

e

estudantes

dos

cursos

de

Ciências

Contábeis de Curitiba e Região Metropolitana, além de um
maior envolvimento dos acadêmicos na vida sindical e na
defesa dos interesses da categoria. Esta foi à proposta
lançada pelo Presidente do SICONTIBA, Hugo Catossi
durante uma reunião realizada ontem (15), com os
coordenadores dos cursos de Ciências Contábeis que
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funcionam na área de atuação do Sindicato, e que envolve 30 municípios do Centro-Sul paranaense.
“Temos que criar uma consciência entre os estudantes e futuros contabilistas de que eles têm
que lutar para uma melhor remuneração, mais valorização do empresário e dos governantes e participar
da única entidade que representa os bacharéis e técnicos em contabilidade na região e que se eles não
vieram para dentro do Sindicato para participar e lutar pro seus direitos, nada vai mudar para melhor.
Sindicato está a disposição dos professores da área contábil e dos estudantes. Temos bandeiras
importantes como o aumento dos salários e honorários da categoria e é preciso a união de todas as
forças para conseguirmos atingir este objetivo”, revelou o Presidente.
“O que pretendemos é trazer um maior número de estudantes e professores para dentro da vida
sindical, demonstrando que a sua entidade é a representação e o lugar ideal para a discussão e defesa
dos interesses da categoria, além de preparar e alertar uma nova geração para a importância de sua
participação e contribuição para o crescimento e uma maior renovação de da entidade”, acrescentou o
Presidente. A iniciativa foi apoiada pelos ex-presidentes do SICONTIBA, Divanzir Chiminacio e Narciso
Doro, presentes no encontro que reuniu 10 coordenadores de cursos de Instituições de Ensino Superior
(IES) com a Diretoria do Sindicato. Segundo Chiminacio, “o futuro profissional tem de ser mais político e
participativo e todos irão ganhar com isso”, afirmou. Já Lucio Tracz (PUC-PR), propôs que a Diretoria do
SICONTIBA também passe a fazer reuniões mais frequentes e divulgue as atividades do Sindicato
dentro das próprias Universidades.
Homenagem
Durante o encontro houve a apresentação de um vídeo que presta homenagens aos professores
pelo trabalho difícil mas que traz suas recompensas na formação dos contabilistas. Além disso, o
SICONTIBA ofereceu um almoço aos coordenadores,

momentos de confraternização. Participaram

desta primeira reunião os Coordenadores dos Cursos de Ciências Contábeis com a Diretoria do
Sicontiba, Cibéli Moreira Duarte (FAC), Ciro Bachtold (IFPR), Claudia Juliato Araújo (Estácio Curitiba),
Cláudio Marcelo Rodrigues Cordeiro (FARESC), Cleverson Pereira Leal (IFPR), José Siderlei Amaro
(FICA), Lucio Tracz (PUC-PR), Marco Aurélio Custódio (UP), Marino Cordeiro (SDB), Robert Armando
Espejo (FACET), Viviane da Costa Freitag (CENECT). Reginaldo Rodrigues de Paula, Secretário Geral
SICONTIBA, Juliana Bertol Guedes, Diretora de Cursos SICONTIBA e Samir Fouani, Diretor
SICONTIBA, também participaram do encontro.

∗ Contabilistas e Sicontiba são homenageados na Câmara Municipal de Curitiba
Por proposição do vereador Helio Wirbiski (PPS), no dia
23 de abril a Câmara Municipal de Curitiba dedicou parte
de sua sessão para ressaltar a importância da profissão
do

técnico

em

contabilidade

e

do

contador

no

desenvolvimento do país, propiciando execução das
políticas públicas de crescimento econômico e social. A
homenagem fez parte das comemorações do Dia do
Contabilista, comemorado no dia 25 de abril em todo o
país. “Hoje trabalhamos e legislamos juntos com os
contabilistas, somos parceiros”, comentou o vereador.
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Hugo Catossi, Presidente do Sicontiba para a gestão 2014/2016, foi o convidado a discorrer
sobre o trabalho do contabilista para os vereadores e convidados da Câmara. Segundo ele, “o
contabilista é um profissional que atua em todos os setores, acompanhando o dia a dia dos direitos e
obrigações das empresas públicas e privadas e fazendo parte do alicerce para o progresso econômico
do país. Todos os segmentos administrativos, jurídicos e produtivos precisam, em algum momento, do
auxílio de um contabilista ou de um contador”, afirmou.
Ele destacou ainda a credibilidade obtida pelo Sindicato na atuação em defesa dos interesses da
categoria e o fato de completar 91 anos em 23 de agosto de 2014. “Uma instituição que foi fundada no
início do Século XX e está viva e vibrante até hoje é um verdadeiro patrimônio da sociedade. É uma
referência para os brasileiros que lutam pelo desenvolvimento do sindicalismo e do país. O SICONTIBA
é uma verdadeira saga que se iniciou em 1923 e está entre os Sindicatos mais atuantes e antigos do
Brasil. É realmente uma história de sucesso”, disse ele.
Para Hugo Catossi, o Sindicato trabalha atualmente em duas linhas mestras de atuação que são
a necessidade de desburocratização dos órgãos públicos e um maior reconhecimento do valor do
contabilista, com a obtenção de um melhor padrão de remuneração pelos serviços e que realmente
valorize a profissão.
Diretores do SICONTIBA, instituições como o CRC-PR, além de um bom número de
profissionais que atuam na Capital Paranaense compareceram à homenagem da Câmara Municipal.
Entre eles, Narciso Doro, ex-presidente do SICONTIBA e Gerson Borges de Macedo Superintendente do
CRCPR.

∗ Homenagem no Dia do Contabilista
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∗ Dia dos Contabilistas é comemorado com o tradicional Jantar Dançante
O tradicional Jantar Dançante em comemoração ao Dia dos Contabilistas aconteceu na última
sexta-feira (09.05). Organizado pelo Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região (SICONTIBA), o
evento reuniu cerca de 300 pessoas, entre profissionais de contabilidade e familiares. O palco desta
grande confraternização foi o salão do Lago, no Clube Santa Mônica, em Curitiba. E para a noite ficar
completa, ainda aconteceu o sorteio de 13 prêmios, como duas TVs, dois tabletes, entre outros.
A abertura do evento foi proferida pelo presidente do SICONTIBA, Pedro Hugo Catossi, que
ressaltou a importância dos profissionais da Contabilidade. “É, ele que orienta que ajuda os empresários
a cuidar da sua empresa e do seu Patrimônio Pessoal, zelando pela legalidade dos seus atos e
caminhando ao seu lado, sempre mostrando o melhor caminho”, disse.
Hugo Catossi também destacou que desde a sua criação, o Sindicato vem trabalhando e
atuando para defender os direitos dos profissionais da área. “O SICONTIBA está desde 1923
defendendo e valorizando os profissionais da Contabilidade. Cada vez mais estruturado para oferecer
serviços e benefícios à classe contábil”, afirmou.
Durante a cerimônia de abertura, também participaram o vice-presidente de relações sociais,
Narciso Doro Júnior, representando a presidente do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-PR),
Lucélia Lecheta, o Presidente da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (FENACON), Mario Elmir Berti, o expresidente do SICONTIBA, e vice-presidente da Confederação Nacional das Profissões Liberais (CNPL),
Irineu Zanuzzo, e também o representante da FECOPAR E SESCAP, Expedito Barboza Martins.
Nostalgia. Para contar e relembrar como tudo começou, foi exibido um vídeo sobre os 90 anos do
SICONTIBA, que conta um pouco da trajetória de sucesso do Sindicato durante essas nove décadas. O
curta mostra os momentos mais importantes e que marcaram a história da instituição.
Em seguida, todos os presentes ainda puderam acompanhar a apresentação de dança artística e
também dançar com muita música ao vivo, ao som da Banda Emphase, que embalou a festa.
Sorteio. Confira quem foram os ganhadores dos prêmios entregues durante o l Jantar Dançante :
01 TV 43’ Samsung - GANHADOR:Eneida Ribeiro
01 TV 32’- GANHADOR: Tânia Mara Mendes do Nascimento
01 tablet- GANHADOR: Gilmar Tessaro
01 ferro de passar- GANHADOR: Edgar Santos
01prancha para cabelos - GANHADOR: Rose
01 tablet- GANHADOR: Andre Victor Falcade Pereira
01 reprodutor de Blu-Ray marca Sony- GANHADOR: Marcelo Moraes
01 reprodutor de Blu-Ray marca Sony- GANHADOR: Marcelo Brusamolin
01 óculos de sol feminino- GANHADOR: Mara Turbay
01 óculos de sol masculino- GANHADOR: Mirian Santos
01 KIT Boticário- GANHADOR: Juliana
01 KIT Boticário- GANHADOR: Francisco dos Santos Pereira
BRINDE:KIT FERRAMENTA
GANHADOR: Simone Vanni/ Contabilidade Comercial
Agradecimentos
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O presidente do Sicontiba, Pedro Hugo Catossi, fez um agradecimento especial para todos que
colaboraram para a realização deste evento e para os profissionais da Contabilidade, que adquiriram os
convites. “A presença de todos, veio reforçar ainda mais o espírito de união e fraternidade da classe”.
“Gostaria de agradecer especialmente o contabilista Hilton Portes e esposa, que vieram da cidade da
Lapa, e o Mauro Moreschi e esposa, que são de São José dos Pinhais. Também deixo aqui meus
agradecimentos a todos os profissionais de outras regiões, que comparecerem a este grande evento”.
O tradicional Jantar Dançante em comemoração ao Dia do Contabilista teve o apoio da
FECOPAR, SESCAP, Samir Contabilidade, Faculdade Positivo, HAG Assessoria Contábil, MV
Contabilidade, SCI, EBS e Brink Limp.

∗ Sicontiba cobra agilidade nas consultas comerciais da prefeitura
O presidente do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e
Região (Sicontiba), Hugo Catossi, cobrou, nesta quintafeira (15/08/2014) mais agilidade das consultas comerciais
da prefeitura. O pedido foi feito em reunião com o
superintendente da secretaria, Solano Glock, na sede do
órgão. Catossi estava acompanhado dos vice-presidentes
do sindicato, Juarez Tadeu Morona Filho e Dirceu Vaz, e
também de Marcos Rigoni de Mello, vice-presidente de
Administração e Finanças do Conselho Regional de
Contabilidade do Paraná (CRC-PR). Glock alegou que a prefeitura está ciente do problema e alegou que
o reduzido número de pessoal técnico para analisar as consultas não tem conseguido atender a
demanda pela abertura de novos estabelecimentos comerciais.
“A cidade cresceu, o comércio cresceu e nós estamos nos adequando a essa realidade”,
O superintendente comprometeu-se a marcar uma nova rodada de discussão com a categoria para
estabelecer prazos mais curtos para a liberação das consultas do Urbanismo. Hoje, segundo o Sicontiba,
o documento demoraria demais para ser liberado pela secretaria para só então ser encaminhado para
outras instâncias que determinam a concessão do alvará. “Isso inviabiliza em muito o serviço do
contabilista”, disse Catossi
Dados do Blog do Empreendedor do jornal “O Estado de S. Paulo”, revelam que uma empresa
brasileira leva, em média, três meses para ser aberta, enquanto no exterior esse período não passa de
quatro dias. “A posição do Sicontiba é sempre de parceria com o município. Reconhecemos o esforço da
secretaria para solucionar o problema, mas precisamos de soluções imediatas. Não adianta apenas a
prefeitura cobrar tributos, quando nos devolve um serviço que peca pela eficiência”, afirmou o presidente
do sindicato. Glock garantiu a Catossi que esse também é o entendimento da prefeitura e prometeu uma
solução para o caso até o fim deste ano. “Estamos focados no problema”, afirmou.
ALVARÁ PROVISÓRIO
Uma das soluções apontadas pelo Sicontiba está na criação do alvará provisório. A proposta foi
apresentada à Câmara Municipal de Curitiba pelo vereador Hélio Wirbiski (PPS) no ano passado e ainda
tramita nas comissões da Casa.
O projeto do parlamentar tem o objetivo de “agilizar a abertura e o funcionamento de micro e
pequenas empresas na capital paranaense”. O parlamentar reclama que as pequenas e médias
empresas respondem por 70% dos empregos gerados no país, mas passam por dificuldades na hora de
legalizar o negócio.
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“A intenção é liberar o funcionamento, por até um ano, de empresas com até cem metros
quadrados e que não ofereçam risco à população. Isso vai permitir que o Corpo de Bombeiros priorize as
vistorias dos grandes empreendimentos ou daqueles que efetivamente exigem mais atenção”, assinalou
Wirbiski. O projeto deve ser votado ainda neste semestre no legislativo municipal.

∗ Homenagem aos 91 anos de lutas do Sicontiba
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