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XXV Convenção Nacional
Grande evento reforça compromisso da ANFIP com associados

Realizada mais uma Convenção 
Nacional da ANFIP, que repetiu o 
sucesso de edições passadas. Ao todo, 
mais de mil associados se reuniram 
em Maceió (AL), de 23 a 26 de maio. 
O clima foi marcado pela emoção de 
conhecer um pouco da cultura local, 
de reunir Auditores-Fiscais da Receita 
Federal do Brasil de todo o País e de 
participar de uma série de reuniões 
essenciais para o processo de decisão 
do futuro da Entidade. 

Realizada no sábado (23), a 
sessão solene de abertura da XXV CN 
foi um momento de reencontro. Em 
seu discurso, a presidente da ANFIP, 
Margarida Lopes de Araújo, reforçou o 
compromisso da Entidade de continuar 
lutando pelos interesses dos associados 
e por uma sociedade mais justa e 
igualitária. “Nós fomos forjados nas 
lutas que enfrentamos nesses anos todos 
e aprendemos muito. De uma coisa 
temos certeza, a ANFIP chegou a tantos 
anos de sucesso porque jamais retirou 

o time de campo. Estamos prontos para 
todas as batalhas”, afirmou.

Na mesa de abertura, o presidente 
da Afipal, André Vilaça, anfitrião do 
evento - que destacou em seu discurso 
a alegria de Alagoas em sediar a 
Convenção -, e a presidente da ANFIP 
receberam o ministro do Supremo 
Tribunal Federal Marco Aurélio 
Mello e o deputado estadual Ronaldo 
Medeiros (PT).

Também integraram a mesa de 
abertura o coordenador da mesa diretora 
do Conselho de Representantes, 
Ademar Borges; o coordenador do 
Conselho Fiscal, Carlos Roberto 
Bispo; a presidente da Fundação 
ANFIP, Aurora Maria Miranda Borges, 
e Adriana Toledo, representando o 
prefeito de Maceió, Rui Palmeira. 
Os presidentes do Mosap, Cobap, 
Sindifisco Nacional, Anprev, Fonacate 
e representantes governamentais 
também acompanharam a cerimônia. 

Margarida Lopes de Araújo 

ressaltou também a importância do 
evento, em Maceió, no momento em 
que a Entidade completa 65 anos e por 
ser a última realizada fora de Brasília, 
onde, por decisão dos associados 
na Convenção Nacional de Manaus, 
em 2013, os próximos eventos serão 
realizados.

Marco Aurélio Mello, na palestra 
magna de abertura, reafirmou a 
necessidade de todos os brasileiros 
respeitarem a Constituição Federal. 
Enfatizou que a missão cabe 
não apenas ao povo; para ele, os 
legisladores devem estar atentos ao 
sistema jurídico brasileiro. “O Brasil 
é um país calcado na integração, na 
diversidade cultural, na comunhão 
da língua. Nossa missão é julgar os 
concidadãos e julgar os conflitos de 
interesse”, disse, ao agradecer por 
ter sido escolhido para representar 
o STF na Convenção dos Auditores-
Fiscais. O ministro defendeu ainda o 
fortalecimento das instituições.

Secretário-adjunto da RFB defende 
concurso e melhoria na remuneração

O secretário-adjunto da Receita 
Federal do Brasil (RFB), Luiz 
Fernando Teixeira Nunes, abriu a 
programação da segunda-feira (25), 
apresentando um panorama da RFB 
sobre os aspectos da arrecadação e 
da fiscalização, gestão de pessoas, 
convocação de excedentes e 
remuneração. Participaram da mesa, 
coordenada pelo vice-presidente 
de Política de Classe, Jorge Cezar 
Costa, a presidente Margarida Lopes 
de Araújo, o delegado da RFB em 
Alagoas, Plínio Alves Feitosa, e 
a superintendente-adjunta da 7º 

Região Fiscal, Denise Esteves.
Sobre a realização de concursos, 

Nunes informou que o secretário 
Jorge Rachid – que participaria da 
Convenção, mas teve de cancelar 
a vinda a Maceió por causa da 
discussão do ajuste fiscal – não só 
pleiteia a abertura de concurso, como 
acompanha o andamento, já que 
depende de decisão do Ministério 
do Planejamento e da Casa Civil. 
Ele afirmou ainda que, quando há 
efetivação de novos servidores, o 
desempenho do órgão melhora. 

Quanto à remuneração, para Luiz 

Fernando, o cenário econômico não 
favorece reajustes para este ano. “A 
postura do Executivo é de ouvir os 
pleitos para 2016”, informou. Por 
outro lado, disse, é importante a 
discussão legislativa da PEC 391/2014 
que, de forma direta, pode reajustar os 
vencimentos por meio da equiparação 
do subsídio a 90,25% do salário de 
ministro do Supremo Tribunal Federal. 

Filiação - O secretário-adjunto 
aproveitou a participação para se 
filiar à ANFIP. Ele assinou a ficha de 
adesão diante do plenário lotado, que 
aplaudiu a iniciativa.
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Conheça as chapas inscritas à eleição para o biênio 2015/2017

Chapa 1 – ANFIP Democrática

Presidente – Márcio Humberto Gheller (PR)
Vice-presidentes
Executivo – Ariovaldo Cirelo (SP)
Assuntos Fiscais – Hércules Maia Kotsifas (PR)
Política de Classe – Ilva Maria Franca Lauria (MG)
Política Salarial – Jeziel Tadeu Fior (SP)
Assuntos da Seguridade Social – André Luiz Spagnuolo Andrade (RR)
Aposentadorias e Pensões – Gladson Ferreira dos Santos (SE)
Cultura Profissional – Paulo de Freitas Radtke (PR)
Serviços Assistenciais – Fátima Macedo Therezo (MS)
Assuntos Jurídicos – Nilo Sérgio de Lima (GO)
Estudos e Assuntos Tributários – Marluce do Socorro da Silva Soares (PA)
Administração, Patrimônio e Cadastro – Givanildo Aquino da Silva (CE)
Finanças – Lázaro Idino Bagliano (MG)
Planejamento e Controle Orçamentário – José Tibúrcio Tabosa (PE)
Comunicação Social – Sérgio Wehbe Baptista (RJ)
Relações Públicas – Maria Aparecida Fernandes Paes Leme (RN)
Assuntos Parlamentares – Margarida Lopes de Araujo (SP)
Tecnologia da Informação – Roswilcio José Moreira Góes (BA)
 
Suplentes da Chapa 1
Sul – Gilberto Lazzarotto de Oliveira (SC)
Sudeste – Antônio Henrique Azevedo da Cunha (RJ)
Centro-oeste – Maria José de Paula Moraes (DF)
Nordeste – Eliane Josete Almeida de Souza (CE)
Norte – Avelina Marinho Bandeira (PA)

O coordenador da Mesa da XXV 
Convenção Nacional, Pedro Sanchez, anunciou 
na segunda-feira (25), na segunda sessão 

deliberativa, as duas chapas inscritas para o 
Conselho Executivo, assim como os candidatos 
ao Conselho Fiscal. As eleições acontecem no 

dia 8 de julho, com voto direto dos associados. 
A Comissão Eleitoral Nacional também foi 
composta durante a Convenção. Confira: 

Chapa 2 – Transparência, Ética e Participação

Presidente – Vilson Romero (RS)
Vice-presidentes
Executivo – Carmelina Calabrese (SP)
Assuntos Fiscais – Miguel Arcanjo Simas Nôvo (AM)
Política de Classe – Floriano Martins de Sá Neto (DF)
Política Salarial – Antônio Silvano Alencar de Almeida (PI)
Assuntos da Seguridade Social – Décio Bruno Lopes (MG)
Aposentadorias e Pensões – Misma Rosa Suhett (ES)
Cultura Profissional – Creusa Dantas Gama (BA)
Serviços Assistenciais – Dulce Wilennbring de Lima (RS)
Assuntos Jurídicos – Renato Albano Júnior (SP)
Estudos e Assuntos Tributários – Manoel Eliseu de Almeida (CE)
Administração, Patrimônio e Cadastro – Carlos José de Castro (GO)
Finanças – João Alves Moreira (AC)
Planejamento e Controle Orçamentário – Carlos Alberto de Souza (SC)
Comunicação Social – Leila Souza de Barros Signorelli de Andrade (RJ)
Relações Públicas – Maruchia Mialik (PR)
Assuntos Parlamentares – João Laércio Gagliardi Fernandes (PB)
Tecnologia da Informação – Paulo Correia Melo (PE)
 
Suplentes da Chapa 2
Sul – Dejanira Freitas Braga (PR)
Sudeste – Assunta di Dea Bergamasco (SP)
Centro-Oeste – Rita de Cássia Felicetti de Oliveira (DF)
Nordeste – Lindenbergue Fernando de Almeida (AL)
Norte – Osinil Paula dos Santos (PA)

Candidatos ao Conselho Fiscal
Albenize Gatto Cerqueira (PA)
Amauri Soares de Souza (RN)
Lourival de Melo Lobo (PI)
Márcia Irene Cancio Mello Werneck (RJ)
Maria Geralda Vitor (MG)

Comissão Eleitoral Nacional
Titulares:
1 - Lucimar Ramos de Lima Ramalho (PB)
2 - Luis Carlos Correa Braga (RS)
3 - Maria Beatriz Fernandes Branco (SP)
4 - Paulo César Andrade Almeida (DF)
5 - Rozinete Bissoli Guerini (ES)

Suplentes:
1 - Ana Pereira Leite (MT)
2 - Eline Pires de Carvalho (CE)
3 - João Eudes da Silva (PR)
4 - Rita de Cássia Cavalcanti Couto (PE)
5 - Zaira Ramos Benitez (SC)

Representação judicial associativa, educação 
financeira e pensamento positivo na pauta

Os participantes da CN assistiram no 
domingo (24) a três palestras sobre temas 
amplos e diversos. Uma delas tratou da 
“Legitimidade Ativa das Associações 
de Servidores: Representação ou 
Substituição?”, com a desembargadora 
federal do Tribunal Federal da 3ª Região, 
Daldice Maria Santana de Almeida, e 
com o desembargador federal do Tribunal 
Federal da 4ª Região, Rogério Favreto.

Para a desembargadora, a associação, 
quando expressamente autorizada em 

estatuto, tem legitimidade, sim, para 
representar seus associados, conforme 
determinação legal. Para Rogério 
Favreto existe uma polêmica doutrinária 
sobre o tema. “O que vale para mim 
são as restrições da Constituição. Por 
isso o Supremo deveria fazer valer a 
norma constitucional, que não traz essa 
restrição”, observou sobre a representação 
coletiva. Para ele, basta haver previsão 
estatutária para permitir a representação. 

A educação financeira, tão 

necessária, como ressaltou o vice-
presidente de Assuntos Fiscais, Vanderley 
José Maçaneiro, que abriu a primeira 
mesa de debates, foi o tema da palestra 
do engenheiro e sócio diretor da CTM 
Investimentos, André Daniel Hayashi. 
A palestrante Adriana Albuquerque, 
com vasto currículo e experiência com 
palestras motivacionais, falou sobre 
felicidade e pensamento positivo. A 
palestra foi mediada pela vice-presidente 
de Comunicação Social, Leila Signorelli. 
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Maria da Penha 
inspira mulheres a 

lutarem por seus direitos
Maria da Penha Maia Fernandes, 

símbolo do combate à violência contra a 
mulher, inspiradora e batalhadora pela edição 
da Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei 
Maria da Penha, relatou sua batalha na XXV 
CN, não só por sua vida e pela punição 
de seu agressor, como para transformar 
a vida de mulheres vítimas de violência. 
Além da lei, surgiram políticas públicas 
voltadas para esse universo, começando a 
mudar a estrutura de atendimento à mulher. 
Conduzida pela vice-presidente de Assuntos 
da Seguridade Social, Tereza Liduína Félix, 
a palestra ocorreu na segunda-feira (25).

Plenária finaliza votação de 
material analisado pelas comissões

O plenário da XXV CN finalizou 
na segunda-feira (25), durante 
a segunda sessão deliberativa, a 
votação das propostas debatidas nas 
comissões temáticas de Reforma 

e/ou Alteração Estatutária, de 
Diretrizes e Moções e de Teses. O 
material aprovado será publicado no 
site da ANFIP na internet assim que 
os relatórios forem compilados.

Plenário aprova moção de 
solidariedade a ex-presidente 

e homenagem a associado
O plenário da CN aprovou 

no domingo (24) uma moção de 
reconhecimento e solidariedade ao ex-
presidente da ANFIP, Pedro Dittrich 
Junior, que nos últimos 46 anos esteve 
presente em todas as Convenções 
da ANFIP, mas que não pôde ir a 
de Maceió por motivo de saúde. O 
documento, assinado por 58 associados, 
foi aplaudido de pé por todos.

Na segunda-feira (25), foi acatada 
moção de homenagem e reconhecimento 
ao associado Rigoberto de Souza, de 
Pernambuco, que lutou na 2ª Guerra 
Mundial. Rigoberto é um dos fundadores 
da Asfipe, Estadual em Pernambuco.

Encerramento confirma o foco no futuro da ANFIP
A emoção tomou conta do plenário no 

encerramento da XXV CN, na terça-feira 
(26), reforçando mais uma vez a importância 
do evento não só para os debates de temas 
de interesse dos associados, como para 
a intensa troca de energia que sempre 
acontece nos encontros dos Auditores-
Fiscais da Receita Federal do Brasil. Na 
oportunidade, a presidente da ANFIP, 
Margarida Lopes de Araújo; o coordenador 
da Mesa do Conselho de Representantes, 
Ademar Borges, e o coordenador do 
Conselho Fiscal, Carlos Roberto Bispo, 
se juntaram à Mesa Coordenadora da 
Convenção para as considerações finais, 
conduzidas por Aparecida Fernandes Paes 
Leme. O presidente da Afipal, André Vilaça 
dos Santos, e a associada Thalia de Menezes 
Pereira, de Alagoas, também compuseram a 
mesa de encerramento.

Pedro Sanchez, coordenador da 
Mesa da CN, agradeceu a confiança por 

poder conduzir mais este trabalho e pelos 
dias da Convenção, em que, segundo 
ele, realmente se teve a oportunidade de 
trocar muitas energias com o coração. 

Margarida Lopes, em seu discurso 
de encerramento, anunciou o Mandado de 
Injunção nº 6520, impetrado pela ANFIP 
no Supremo Tribunal Federal na terça-
feira (26), visando garantir aposentadoria 
diferenciada para o servidor associado 
portador de necessidades especiais. A ação 
tem o objetivo de corrigir a lacuna normativa 
decorrente da falta de regulamentação do 
artigo 40, §4º, inciso I, da Constituição 
Federal, que permite, para servidores 
públicos, requisitos e critérios diferenciados 
para a concessão desta aposentadoria.

Encontro
Também na terça, os associados escolheram 

Caldas Novas para sediar o XV Encontro 
Nacional da ANFIP, em 2016. A cidade goiana 
obteve 207 votos, contra 52 de Fortaleza (CE).

Confira na página da ANFIP na internet a cobertura completa de Maceió e da Convenção Nacional.

Versão impressa 
do Zebrinha é lançada 

durante evento

A ANFIP fez o lançamento da 
versão impressa do Zebrinha, que reúne 
tabelas, trechos da legislação tributária 
e informações afins. O vice-presidente 
de Assuntos Fiscais, Vanderley José 
Maçaneiro, responsável por coordenar 
o sistema Zebrinha, disponível on-
line, afirmou que, apesar do mundo 
digitalizado, ter uma obra impressa 
facilita o trabalho do Auditor-Fiscal.

Quinze estandes à 
disposição dos participantes

Os mais de mil participantes da 
XXV CN tiveram à disposição 15 
estandes de diversas instituições, que 
começaram a funcionar no domingo (24). 
Estiveram presentes: Luck Receptivo/
Conextur Turismo, Dynamus Club, 
Previc (Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar), ANFIP-
MG, Jusprev (Previdência Associativa do 
Ministério Público, da Justiça Brasileira 

e dos Auditores-Fiscais da Receita 
Federal do Brasil), Jurídico ANFIP, 
Fundação ANFIP, Agafisp (Estadual no 
Rio Grande do Sul), Afiperj (Estadual 
no Rio de Janeiro), Geap Saúde, Apafisp 
(Estadual em São Paulo), Unimed 
Vitória/Benevix, Afipal (Estadual em 
Alagoas), Sebrae (Serviço Brasileiro de 
Apoio à s Micro e Pequenas Empresas) e 
Receita Federal do Brasil.

Homenagem à Associação
A presidente da ANFIP, Margarida 

Lopes de Araújo, recebeu na terça-feira 
(26), por meio da vereadora Tereza Nelma 
(PSDB), a Comenda Mário de Guimarães, 
a mais alta homenagem concedida pela 
Câmara Municipal de Maceió (AL).

 Na quinta-feira (28), a Associação 

foi homenageada pelos seus 65 anos 
durante o Congresso Norte-rio-
grandense de Direito Previdenciário, 
realizado em Natal (RN). A presidente 
Margarida Lopes de Araújo participou 
do encontro, que teve a Associação 
como parceira e apoiadora.


