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A ACAFIP, com o apoio da ANFIP e a 
participação do Sindifisco Nacional - DS 
Florianópolis, realizou no dia 27 de ou-
tubro, em Florianópolis, o “Iº Encontro 
dos Auditores Fiscais da Receita Fede-
ral do Brasil do Estado de Santa Catari-
na”. Como todo esforço tem sua recom-
pensa, toda dedicação, o cuidado e o 
carinho empregados na produção desta 
primeira edição trouxeram um resultado 
que superou as expectativas. Cerca de noventa partici-
pantes, ávidos pelo debate e interessados na construção 
de um futuro mais justo e otimista, lotaram o auditório do 
Hotel Mercure. O colega César Maurício Filomeno foi o 
mestre de cerimônias, e de início compôs a mesa de aber-
tura com Luiz Carlos Aguiar da Silva, presidente da ACA-
FIP, Floriano Martins de Sá Neto, presidente da ANFIP, 
Roberto Duarte Alvarez, presidente do Sindifisco Nacional 
- DS Florianópolis, Isabel N. Elias Pereira, secretária ad-
junta da Mesa Coordenadora do Conselho de Represen-
tantes da ANFIP, representando Tereza Liduína Santiago 
Félix, coordenadora do Conselho de Representes, e Ari 
Sílvio de Souza, delegado adjunto da DRF Florianópolis, 
representando o delegado Saulo Figueiredo Pereira. 

ACAFIP PROMOVE Iº ENCONTRO 
DOS AFRFB DE SANTA CATARINA

Entre os participantes, marcaram presença representan-
tes do Sindifisco/SC - Sindicato dos Fiscais da Fazenda de 
Santa Catarina, do SINAIT - Sindicato Nacional dos Audi-
tores Fiscais do Trabalho, da SRT/SC - Superintendência 
Regional do Trabalho/SC, SESCON - Sindicato das Em-
presas de Serviços Contábeis do estado, CRA - Conselho 
Regional de Administração e o SENAR - Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural. 

Com a palavra, o Presidente da ACAFIP, Luiz Carlos 
Aguiar da Silva, ressaltou a importância do evento pelo 
fato de reunir outros segmentos do Serviço Público e ou-
tros representantes da sociedade organizada para discutir 
a Conjuntura Social, Política e Econômica pela qual passa 
o país, em especial o desmonte do Serviço Público.



Foi um Encontro de intensa siner-
gia. A variedade e a valoriazação de 
cada painel propuseram aos partici-
pantes um olhar mais atento e afina-
do sobre os dias atuais. O primeiro 
Palestrante, Dr. Ramiro Zinder, psicó-
logo, especialista em psicologia clíni-
ca pela PUC-PR, mestre em linguísti-
ca e doutor em psicologia pela UFSC, 
deu inicio ao ciclo de palestras com 
o tema “Felicidade e bem estar na 
vida”, que foi coordenado pela colega 
Marcia Raquel Tschumi, secretária da 
ACAFIP. Em seguida, o presidente da 
ANFIP, Floriano Martins de Sá Neto, 
falou sobre a conjuntura atual. 

Ao analisar o Sistema de Segurida-
de Social, Sá Neto mostrou que este 
sempre foi superavitário. Porém, em 
2016, em razão da grande recessão 
na economia, da imprudência do go-
verno na desoneração da folha (des-
de 2012 e aprofundada neste ano) o 
resultado da Seguridade foi negativo, 
na ordem de 57 bi, fruto do descala-
bro da economia. No entanto, o pre-
sidente acentuou que a seguridade 
é viável, basta cobrar a dívida ativa, 
sem privilégios aos sonegadores, 
como agora, com o REFIS, e aumen-
tar o reforço no combate às ações de 
contrabando e sonegação. “Infeliz-
mente ficou difícil resistir à recessão, 
ao desemprego, a políticas macro-
econômicas desadequadas, renún-
cias, desonerações. Para uma polí-
tica pública dessa importância, um 
exercício financeiro não impacta. É 
preciso olhar todo o conjunto. Nosso 
discurso está mantido. A Seguridade 
é sustentável. Ela tem condições de 
fazer valer o que diz a Constituição”, 
assegurou Floriano Martins de Sá 
Neto. Este painel foi coordenado por 
Luiz Carlos Aguiar da Silva, presiden-
te da ACAFIP.

Após o almoço, realizado no Res-
taurante Lindacap, o psicólogo Artur 
Martinhago Aguiar, professor de Tai 
Chi Chuan, Kung Fu e terapia Holís-
tica, proporcionou aos participantes 
um momento zen”. Na sequência, ini-
ciou-se o painel “Aspectos Políticos, 
Sociais e Econômicos da Conjuntura 

Atual do Brasil”. Coordenado por Flo-
riano José Martins, vice-presidente 
da ACAFIP. Nele, o palestrante Cle-
mente Ganz Lúcio, sociólogo, profes-
sor universitário e diretor do Dieese, 
fez uma análise histórica da econo-
mia brasileira, abordando a política 
de desemprego, a terceirização, a pri-
vatização e a forma como o governo 
atual está entregando o patrimônio do 
país aos agentes econômicos, princi-
palmente internacionais.

O segundo Palestrante, Antônio Au-
gusto de Queiroz, analista político e 
diretor de documentação do Depar-
tamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar (DIAP), apresentou uma 
análise da conjuntura política nacio-
nal. Antônio Queiroz esclareceu que 
o Brasil precisa de uma mudança de 
paradigmas e de princípios que nor-
teiam os três monopólios que o esta-
do possui, de impor conduta, do po-
der de legislar e do poder de tributar. 
Para ele, essa autonomia é utilizada 
pelos titulares dos três poderes – Le-
gislativo, Executivo e Judiciário, sen-
do que o Executivo está na diretriz, 
para incluir ou excluir o usufruto da 
cidadania. 

Queiroz afirma que, mesmo diante 
de todos os problemas, o governo an-
terior atuava no combate aos dese-
quilíbrios regionais e de renda, para 
promover a inclusão social. “O go-
verno atual tem menos preocupação 
com isso e vai canalizar o orçamento 
e os poderes de estado para garantir 
propriedade/moeda e para contratar, 
no setor privado, serviços indispen-
sáveis à população. Tanto que o con-
junto de reformas apresentadas até 
o momento possui essa sinalização. 
“Houve claramente essa mudança de 
paradigmas. Sai um estado com uma 
visão social e entra outro com uma 
visão fiscal/neoliberal”, pontuou. Para 
o analista político, toda essa mudan-
ça de cenário aconteceu com apoio 
e patrocínio do mercado. “O impea-
chment da presidente Dilma Rous-
seff e a apresentação das reformas 
no Congresso, com viés neoliberal e 
fiscal, receberam apoio do mercado. 

Houve uma espécie de distribuição 
de atribuições entre os poderes para 
implementar essa agenda do atual 
governo”.

No painel seguinte, coordenado pe-
las auditoras Dejanira Freitas Braga, 
vice-presidente de Cultura Profissio-
nal e Relações Interassociativas da 
ANFIP e Zaira Ramos Benites, direto-
ra social da ACAFIP, o Auditor Fiscal 
Luiz Spricigo falou sobre o programa 
da Receita Federal denominado Edu-
cação Fiscal, que é desenvolvido e 
coordenado em cada Delegacia, com 
a parceria de escolas, universidades, 
prefeituras, observatórios sociais e 
demais instituições locais. O progra-
ma preconiza que se os cidadãos co-
nhecerem a função social dos tributos 
como forma de redistribuição de ren-
da nacional e elemento de justiça so-
cial, eles serão capazes de participar 
do processo de arrecadação e fisca-
lização do dinheiro público. Na Dele-
gacia de Lages, onde Spricigo coor-
dena o programa, a experiência tem 
alcançado enorme sucesso junto aos 
diversos segmentos da sociedade.

Após as palestras, o evento contou 
com mais uma participação do Psicó-
logo Artur Martinhago Aguiar, para um 
momento de relaxamento com exercí-
cios de respiração e troca de energia. 
Em seguida, os presidentes Luiz Car-
los Aguiar da Silva e Roberto Alvarez 
efetuaram a leitura da carta do even-
to, elaborada pelas Entidades, que 
será encaminhada aos segmentos 
da sociedade organizada.  Os parti-
cipantes foram ainda agraciados com 
um sorteio de brindes e com a apre-
sentação do Hino de Florianópolis, o 
Rancho do Amor à Ilha, interpretado 
pelo cantor Rafael Vieira. Para con-
fraternizar e celebrar um dia tão rico 
em troca de ideias e conhecimento, o 
evento se estendeu em um coquetel 
oferecido no terraço do Hotel Mercu-
re, com direito a uma bela vista da 
Capital catarinense. Este foi só o pri-
meiro, asseguram os organizadores 
do Encontro. A união da Associação 
Nacional com a regional garantiu a re-
alização e o sucesso dessa iniciativa.

O PRIMEIRO 
DE MUITOS 
ENCONTROS



No limiar de encerrar a minha par-
ticipação, pela vez primeira, na titu-
laridade do Conselho Executivo da 
ANFIP, gostaria de tecer alguns co-
mentários que reputo importantes, e 
fazer algumas observações, frutos de 
minha reflexão, com relação a ges-
tão, capitaneada pelo então Presi-
dente Romero.

Sinto-me orgulhoso de ter participa-
do desta gestão da ANFIP, sob todos 
os aspectos. Enfrentamos uma con-
juntura complicada e adversa – con-
turbada campanha salarial, proposta 
de reformas trabalhista e  previdenci-
ária, terceirização de atividades fins, 
duras renegociações do plano de 
saúde – só para citar alguns dos nos-
sos desafios, e concluímos ser digna 
de elogios a forma democrática, inte-
ligente, coerente, perspicaz e atuante 
com que se houve no cargo o Presi-
dente Romero.

Louvo, também, a participação do 
conjunto de abnegados conselheiros, 
distintos associados e diletos colabo-
radores, que não mediram esforços 
para exercer o bom combate. Fica a 
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UMA  EXPERIÊNCIA ÚNICA NO 
CONSELHO EXECUTIVO DA ANFIP

Carlos Alberto de Souza   vice-presidente de Planejamento e Controle Orçamentário da ANFIP 

nossa contribuição, de forma desta-
cada, marcante e decisiva. Demos o 
nosso melhor. Mesmo naquelas situa-
ções em que, aparentemente, não lo-
gramos êxito de imediato, plantamos 
uma semente. 

Exercemos o nosso direito inaliená-
vel de discordar, todas as vezes que 
reconhecemos, na ação proposta, 
contrariedade ao interesse coletivo 
do conjunto da nossa categoria. Em 
diversas outras ações, com medidas 
de visíveis prejuízos à sociedade bra-
sileira, a ANFIP também teve atuação 
destacada, sempre visando a defesa 
maior do interesse público.

Penso que deixamos o nosso lega-
do, perseguindo os princípios da eco-
nomicidade na aplicação de recursos, 
sistematizando e simplificando pro-
cedimentos com o intuito de deixar 
nossa associação com processos ad-
ministrativos mais modernos, ágeis, 
eficientes e seguros.

Instituímos o voto eletrônico, total-
mente desenvolvido com nossa com-
petência interna, com a experiência 
de pratas da casa. Desenvolvemos 

No dia 25 de agosto foi realizada na sede da ACAFIP 
uma reunião de trabalho, com a presença do presidente da 
ANFIP, Floriano Martins de Sá Neto e o advogado da en-
tidade, Dr. Luiz Fernando da Silva. O objetivo do encontro 
foi  debater a conjuntura e as perspectivas para carreira de 
Auditor Fiscal,  a ação da GAT e o reajuste salarial. 

O presidente da ANFIP fez uma análise sobre a situação 
da conjuntura brasileira, do planejamento estratégico da 
ANFIP e suas consequências para a carreira de Auditor, 
acreditando em grandes perspectivas para o futuro da ca-
tegoria, embora com grandes dificuldades, face às restri-
ções do governo. Por sua vez, o assessor jurídico fez uma 
ampla análise das ações judiciais em tramitação da entida-
de, bem como, à execução da GAT. Os associados com-
pareceram em bom número à reunião, o que demonstra a 
importância e o grande interesse de todos pelos assuntos 
tratados. 

REUNIÃO DE TRABALHO

o Sistema Integrado de Acompanha-
mento da Execução Orçamentária, 
Contábil e Financeira – MRContábil, 
que reputamos ser um importante 
instrumento de gestão operacional. 
É um verdadeiro divisor de águas, 
que auxiliará as atividades de con-
trole e a tomada de decisão, através 
da instituição de eficientes Relatórios 
Gerenciais, e que permitirá o acom-
panhamento das movimentações e 
resultados da ANFIP, em tempo real. 
Certamente, esta ferramenta auxilia-
rá, em muito, o trabalho gerencial de 
futuras gestões dos Conselhos Exe-
cutivos da ANFIP. 

 Aproveito para enaltecer a saudá-
vel convivência que tivemos durante 
estes dois anos, fruto do respeito mú-
tuo, da vontade de trabalhar em equi-
pe, da humildade de procedimentos, 
da tolerância e da abstração do pro-
pósito de vaidades individuais. Deixo 
minha gratidão a todos, de forma mui-
to especial, e a quem mais de perto 
conviveu com meus erros e defeitos, 
compartilhando sonhos e ansieda-
des, de forma muito particular.



SETEMBRO 
01. Mariza Farias de Liz
05. Edson Pirath
      Sérgio Furlan
06. Silvia Regina Correia
07. Fernando José Muller Pereira
      Jane Maria de O. Pacheco
09. Marines Tereza P. Ribeiro
10. Maria José Moreira
11. Léa Ines Z. Koerich
      Reinaldo de Amorim 
13. Helmut Ortmann
14. Osmar de Oliveira
      Sony Agenor da Silva
15. Danilo Lourival Schmidt
17. Miriam Lisete Cherem
      Ely Selma D. de Souza
19. Neri Domingos Teixeira
20. Maria T. da L. Hemkemaier 
21. Carlos Alberto de Souza

22. Maria das Dores Balbi
23. Iolanda Sonego Amante
25. Ingo Paulo Michels
      João Cunha da Silva
      Marlene Laura Cassettari
27. Abrahao Salun Neto
28. Celia Teske
29. Luiz Carlos Aguiar da Silva
      Vanessa Machado Carneiro
30. Benta dos Santos Schutel
 
OUTUBRO 
04. Francisca Pereira 
05. Edgard Fortkamp
08. Brigida E. Munhoz de Paula
09. Eda Elba Schelemper Simone
10. Aladio Dal Pont
      Ingrid A. De La Martiniere
      Leda Idia Aguiar Suphiatti
11. João Carlos Paes

Parabéns aos associados aniversariantes de setembro e outubro 

O Clube da Leitura promovido pela ACAFIP é um even-
to que tem cativado cada vez mais adeptos e propiciado 
aos associados um agradável encontro com a literatura, o 
conhecimento e o lazer. No dia 11 de setembro foi a vez 
do colega de Chapecó Marco Aurélio Nedel comparecer à 
sede da ACAFIP para apresentar sua obra “Condá – O Im-
perador do Oeste”. Para tornar o momento ainda mais es-
pecial, a ACAFIP ofereceu um coquetel aos participantes. 

12. Adolfo Meurer
14. Salete Luiza Canapini Dalago
      Ingeburg Holetz Ribak
15. José de C. L’amour Neto
17. Gecy Soares da Luz
18. Márcio de A. Mayrinck
19. José Batista Scarduelli
20. Adolfo Hoeller
21. Talma de Bona Sorato
22. Roberto Muller Filho 
23. Haroldo da Silva
24. Decio Rafael Silvestre
      Maria A. Remor Barreto
      Maria das M. T. G. Barbosa
29. Juarez Teixeira
      Nelci Elvira Machiavelli
      Romelandia S. Pfutzenreuter
      Lygia Reis Garcia
31. Santos Licenir Martins
      Maria de Lourdes P. Baixo

A ACAFIP e a Sindifisco Nacional - Delegacia Sindical 
de Florianópolis participaram de uma manifestação no dia 
08 de novembro, em frente à Assembleia Legislativa, em 
conjunto com a Policia Rodoviária Federal e outras Enti-
dades, contra a Medida Provisória (MP) 805/17, que apon-
ta aumento de 11 para 14% da contribuição previdenciária 
e quebra do acordo salarial. Os manifestantes entregaram 
aos deputados estaduais uma carta que solicita votação 
contrária à MP, assinada por várias entidades.  

A confraternização mais aguardada do ano está chegan-
do! Junto com este informativo você está recebendo um 
anexo com todos os detalhes do nosso Jantar de Final 
de Ano, que acontecerá no dia 08 de dezembro, na Ala-
meda Casa Rosa, em Florianópolis. Confira as atrações, 
horários, opção de hospedagem e faça já a sua inscrição. 
A data limite para confirmar presença é 28 de novembro. 
Vamos juntos compartilhar a alegria de viver!

TUDO SOBRE CONDÁ

ACAFIP DIZ NÃO À MP 805/17

Save the Date


