
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONFAZ-M/ALTO VALE

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e onze, em primeira convocação às 14h, sendo que nesta 
não houve quorum e em segunda convocação às  14h30min,  nas  dependências  do Auditório  da 
AMAVI, sito à Rua XV de Novembro, 737, no Centro de Rio do Sul, Santa Catarina, reuniram-se 
ordinariamente os membros do Conselho de Órgãos Fazendários dos Municípios do Alto Vale do 
Itajaí  mencionados  no  respectivo  livro  de  presença,  sendo  os  trabalhos  coordenados  pelo  Sr. 
Eugenio Vicenzi, Presidente. Iniciada a discussão dos temas relacionados na pauta, feitas prévias 
colocações de assuntos gerais, o Presidente colocou aos presentes as razões da necessidade de se 
promover a reformulação do órgão, sugerindo e colocando em debate a proposição de se inserir nele 
os fiscais de tributos. Após a discussão da proposta, restou acordado que os fiscais passarão a fazer 
parte do órgão, porém as deliberações das proposições apresentadas continuarão sendo feitas pelos 
Secretários Fazendários. Além disso, ficou deliberado que serão formados entre os fiscais grupos 
para análise e discussão de assuntos de natureza tributária e fiscal de interesse dos municípios da 
região,  os  quais  apresentarão  as  conclusões  em  reunião  do  Confaz-M/Alto  Vale  para  exame, 
discussão, aprovação e promoção das medidas para concretização dos estudos apresentados. Por 
fim, foi aprovado o agendamento de uma reunião, marcada para o dia 25 de maio do corrente ano, 
com os  fiscais  para  discussão  e  delineamento  da  constituição  dos  grupos  de  estudo que  serão 
formados  no  âmbito  da  COTEPE/IPMs,  órgão  integrante  do  Confaz-M/Alto  Vale,  igualmente 
carente de regulação, que prestará apoio técnico a este. Encerrados os debates a respeito desse item 
da pauta, foi colocada em discussão a eleição dos Membros da Diretoria Executiva do Confaz-
M/Alto Vale, não havendo quórum suficiente para a eleição dos mesmos, foi prorrogado o mandato 
do atual  Presidente  até  a  próxima reunião  ordinária  do órgão fazendário.  Em ato contínuo,  foi 
concedida a palavra ao Sr. Wesley Sícion de Fragas que discorreu sobre eventual interesse dos 
membros do órgão numa capacitação sobre “Fiscalização do ISS no Simples Nacional”, tendo sido 
aprovada a proposta pelos presentes. Posteriormente, a Empresa IPM apresentou e fez explanação 
sobre seu programa de “Nota Fiscal Eletrônica” para implantação nos municípios interessados. Por 
fim, o Secretário Executivo da AMAVI, Sr. Agostinho, falou sobre a necessidade dos fiscais que 
labutam  no  “Grupo  do  Movimento  Econômico”  de  alimentarem  o  programa  SC-MOVEC. 
Esgotados os assuntos, o Presidente renovou a importância do Confaz-M/Alto Vale para a região e 
da necessidade de sua reformulação, haja vista a necessidade de os municípios estarem discutindo 
em conjunto questões como as tratadas na presente reunião.  Sem mais, eu,  1º Secretário-Geral, 
lavrei a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por mim e pelo presidente.

 


