
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CONTADORES DOS 

MUNICIPIOS DA AMAVI. Aos 13 (treze) dias do mês março de 2020, com início 

às 9:00 horas, tendo como local o auditório da AMAVI, reuniram-se sob à 

coordenação de Marizete Agostini Moratelli, os Contadores dos Municípios 

integrantes da Amavi para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. 

Mudanças das fontes pnae, pdde e pnate (coordenação Aline); 2. Gastos com 

educação (contabilidade e plano de educação); 3. Recursos da cessão onerosa, 

sobre a EC 105/19 (Coordenação Matizete); 4. Condutas vedadas em ano 

eleitoral; 5. Eleição da Diretoria para 2020; e 6. Assuntos gerais. A Coordenadora 

Marizete abriu os trabalhos saudou aos presentes e apresentou a ordem do dia 

a qual foi acatada pelos presentes.  Sobre o item 1 da pauta, a Contadora Aline 

procedeu a apresentação de sua pesquisa junto ao TCE/SC e às empresas de 

softwares respectivas, sendo que após brilhantes esclarecimentos e 

participações diversas dos presentes comprometeu-se ainda a remeter via e-

mail as instruções. Ato contínuo, passou-se ao item 2 sobre os gastos com a 

educação, sendo que alguns contadores discorreram sobre suas experiências 

em seus municípios o qual serviu para orientação aos demais. Sobre a cessão 

onerosa, EC 105/19, a coordenadora Marizete apresentou também sua pesquisa 

sobre o assunto e informou sobre os procedimentos aos quais estão sendo 

realizados em seu município. Para o 4º assunto da pauta, foi convidada a 

Consultora Jurídica da Amavi, Dra. Kleide a qual discorreu sobre o tema e tirou 

dúvidas dos presentes acerca das condutas vedadas em ano eleitoral. Antes de 

partir para o penúltimo tema, a Coordenadora abriu palavra livre para alguns 

temas, sendo o Pregão Eletrônico para compra com recursos federais conforme. 

Decreto Federal e também sobre a experiência dos municípios quanto à 

captação de recursos para o FIA oriundo de contribuições sobre o Imposto de 

Renda a serem recolhidos e declarados pelas pessoas físicas e jurídicas, sendo 

que em ambos os assuntos livres tivemos boa participação dos presentes. Ato 

contínuo, a Coordenadora passou à eleição da Nova Diretoria do 

CONCONTÁBIL para o exercício de 2020, sendo que apresentaram-se 

voluntariamente para compor a chapa diversos Contadores, cuja chapa única foi 

aclamada e eleita por unanimidade entre os presentes e ficou assim composta: 

Presidente: Aline Leske Tillmann; Vice-Presidente: Luis Carlos Boing;  

Secretária, : Daise Borghesan, 2ª Secretário: João Schmitz; Membro Wagner 

Bechtold, Caberá à Presidente nomear os membros para os cargos. A 

coordenadora Marizete agradeceu a colaboração e a participação de todos e 

desejou êxito à nova diretoria empossada neste dia. Nada mais havendo a tratar, 

a coordenadora encerrou os trabalhos e solicitou a mim, Vanio Luiz Bernardo 

que lavrasse a presente ata a qual será publicada no portal da AMAVI. Rio do 

Sul (SC), 13 de março de 2020.  
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