
Evilásio José da Silva de Joinville, Lauro Antônio 

Brugnera de Chapecó, Raquel Melo Brandl de Itajaí e 

Gelsa Lourdes Parizotto de Lages. Já o Conselho Fiscal 

é composto pelos titulares Luiz Carlos Cordeiro, Adol-

fo Hoeller e Gládis Érica Richter. Como Suplentes   

estão Rogério Soares e Teresinha Wigger Schuelter. O 

Presidente  empossado assinou uma Portaria designan-

do associados para compor os demais membros da Di-

retoria. Como Diretor Jurídico Adjunto assumiu o cole-

ga Edson Pirath, para Diretor de Cultura, Imprensa e 

Divulgação o colega Marcus Gaudenzi de Faria, para 

Diretor de Relações Interassociativas Antônio Masayu-

ki Massuyama e seu Adjunto José Calos Nogueira Ri-

beiro. Para Diretor de Aposentados e Pensionistas a 

equipe conta com Edgar Fortkamp e como Adjunto Hil-

debrando  Alves dos Santos. Romelândia Silvestre Pfut-

zenreuter assumiu o cargo de Diretora de Assuntos So-

ciais,  Luiz Carlos Pinto como Diretor de Esportes e 

Ricardo Glufke Diretor de Tecnologia da Informação. 

Esta edição do Informativo reflete o momento transitó-

rio que a ANFIP-SC revive a cada dois anos. O proces-

so eleitoral vivido nos últimos meses demostra a matu-

ridade, a seriedade e o comprometimento associativo 

semeados e amadurecidos nesta Entidade durante os 

anos. A Solenidade de posse da nova diretoria aconte-

ceu no dia 30 de julho, na sede da associação em Floria-

nópolis. Foi uma noite bastante prestigiada pelos associ-

ados e por diversas autoridades, que se fizeram presen-

tes para congratular e reforçar seu apoio aos dirigentes. 

Antônio Carlos Silveira assumiu a Presidência da asso-

ciação para o biênio 2018-2020. Luiz Carlos Aguiar da 

Silva, que passou o cargo para Antônio, segue na equi-

pe como Tesoureiro. O novo Conselho Executivo conta 

ainda com Floriano José Martins como Vice-Presidente 

e Marcia Raquel Tschumi como Secretária. Os suplen-

tes são Cleusa Maria Scherer, Carlos  Alberto de Souza 

e Mauro Laurindo Pinheiro. O Conselho de Represen-

tantes é formado por  José Augusto Baasch Luz de        

Florianópolis, Ivete Jaszewski da Silva de Blumenau, 
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Em seu primeiro discurso à frente da ANFIP-

SC, o Presidente Antônio Carlos Silveira sau-

dou o colega Luiz Carlos Aguiar da Silva e 

todos os membros da diretoria que encerraram 

seus mandatos, que se dedicaram e deixaram 

suas contribuições para o fortalecimento da 

Categoria de Auditor Fiscal da Receita Fede-

ral do Brasil e do Serviço Público Federal. 

Agradeceu o colega Floriano José Martins 

que aceitou continuar na Vice-presidência, 

que com certeza continuará a contribuir com 

seus valorosos conhecimentos em prol da 

categoria e da sociedade. Agradeceu também 

aos colegas que ao serem convidados a parti-

cipar da nova diretoria, abraçaram prontamen-

te o convite para desempenharem os desafios para o próximo biênio, que 

serão gigantescos, para toda a nossa sociedade. “O governo para acalmar 

o mercado financeiro anuncia grandes reformas e as colocam como prio-

ridades, tanto na agenda econômica quanto na política, buscando aprova-

las açodadamente, sem ouvir a sociedade organizada.  

Temos que estar mais do que nunca atentos para contrapor e esclarecer a 

sociedade sobre a tão visada Reforma Previdenciária, cujo real objetivo é 

destruí-la, em benefício do mercado financeiro, o que vem acontecendo 

desde o governo Collor, no inicio dos anos 90” disse o Presidente.  

Outro grande desafio, não menos importante é a Reforma Tributária que 

já se arrasta há anos no Congresso Nacional e que não atende aos objeti-

vos de corrigir as graves distorções sociais e econômicas. Os Dirigentes 

Políticos, na sua grande maioria, não desejam uma reforma profunda, que 

iria contrapor os interesses dos grandes conglomerados financeiros deste 

país, as grandes fortunas de Pessoas Físicas e a tributação da distribuição 

de dividendos dos grandes investidores nacionais e transnacionais, na 

bolsa de valores.  

Esta Diretoria dará continuidade aos projetos já iniciados pela gestão que 

se despede e implementará novos serviços aos seus associados, oferecen-

do cursos que oportunizarão conhecimento e habilidades. A ANFIP-SC 

continuará mantendo boas relações institucionais com a Receita Federal 

do Brasil, o Ministério da Fazenda e o INSS, sem esquecer as diversas 

parcerias com outras instituições.  

 

Vanderley José Maçaneiro - Vice-presidente de  
Assuntos Fiscais da ANFIP  representando o  

Presidente  Floriano Martins de Sá Neto 

Floriano José Marins, Antonio Carlos Silveira,      
Raquel Melo Brandl, Dejanira Freitas Braga e       

Luiz Claudio de Araújo Martins 

Antônio M. Massuyama, Roberto Duarte Alvarez,  
Ari Silvio de Souza e Cesar Araújo Ramos 

DESPEDIDA 
 

Sai uma diretoria e entra uma nova, assim vamos 

fazendo a história da nossa instituição, disse Luiz 

Aguiar em seu discurso de despedida.  

“Como Presidente saio sendo o último presidente 

eleito da ACAFIP e, mesmo que por curto espaço 

de tempo, o primeiro presidente da ANFIP-SC. 

Quando assumimos, sabíamos dos desafios tanto da 

categoria quanto do serviço público e dos grandes 

temas nacionais, os quais menciono a Reforma 

Tributária, ou seja, o desmonte da Previdência So-

cial e a Reforma Tributária, os quais estivemos ao 

lado da ANFIP, Associação Nacional.  

Como presidente desta associação, em todos os 

momentos que em reuniões estivemos juntos, sempre procurei lembrar que o 

momento que vivemos exige cada vez mais estarmos unidos, reforçando 

nossas instituições associativas e sindicais. Não importa se ativo ou aposen-

tado. No momento em que deixo a Presidência da nossa querida ACAFIP, 

hoje ANFIP-SC, quero agradecer aos colegas que formaram a diretoria que 

encerra o mandato”.  

Ari Silvio de Souza - Delegado Adjunto da  
Delegacia da Receita Federal de Florianópolis 
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Após o pronunciamento do Presidente, a solenidade de posse da nova diretoria prosseguiu com a leitura do Termo de Posse. A 

Diretora Social da nova gestão, Romelândia Silvestre Pfutzenreuter, que ficou responsável pelo cerimonial, fez a leitura do 

termo, enquanto os membros presentes, quando mencionados, dirigiam-se à mesa para registrarem suas assinaturas. Para finali-

zar a solenidade foi a vez de Edgar Fortkamp, que segue na nova equipe como Diretor de Aposentados e Pensionistas, homena-

gear o amigo Luiz Carlos Aguiar da Silva. Coube a ele a honra de fixar a o quadro do colega na galeria de Ex-Presidentes. E 

como a data era festiva, depois das formalidades a confraternização continuou na sede social da ANFIP-SC com um descontra-

ído coquetel comemorativo, no qual a nova diretoria foi abraçada pelos associados e autoridades presentes.  

        

   

aos associados aniversariantes de Setembro 

01. Mariza Farias de Liz 
02. Diolides de Matos Selva 
05. Edson Pirath 
06. Silvia Regina Correia 
07. Fernando José Muller Pereira 
      Jane Maria de Oliveira Pacheco 
09. Marines Tereza Pasa Ribeiro 
10. Maria José Moreira 
11. Reinaldo de Amorim 
       Lea Ines Zimmermamm Koerich 
14. Osmar de Oliveira  
       Sony Agenor da Silva 
15. Danilo Lourival Schmidt 
17. Miriam Lisete Cherem 

19. Neri Domingos Teixeira 
20. Maria Therezinha da Luz Hemkemaier 
21. Carlos Alberto de Souza 
22. Maria das Dores Balbi 
23. Iolanda Sonego Amante 
25. Marlene Laura Cassettari 
      Ingo Paulo Michels 
      João Cunha da Silva 
27. Abrahão Salum Neto 
28. Celia Teske 
29. Vanessa Machado Carneiro 
       Luiz Carlos Aguiar da Silva 
30. Benta dos Santos Schutel 



Com a presença de diversos associados a ANFIP-SC recebeu 

em sua sede no dia 17/09, o presidente da ANFIP, Floriano 

Martins de Sá Neto, a advogada da entidade Dra. Aline Cristi-

na Pereira dos Santos, o colega Luiz Carlos Correa Braga, do 

Conselho Fiscal da ANFIP, além do Dr. Luiz Fernando Silva, 

do SLPG Advogados Associados. Participaram da mesa o 

presidente da ANFIP-SC Antônio Carlos Silveira e seu vice 

Floriano José Martins. Em seu pronunciamento o presidente 

da ANFIP desenhou um quadro bastante preocupante para a 

sociedade, especialmente num momento como este que o 

Brasil está passando, com um período eleitoral atípico e uma 

grande crise política e econômica. O Brasil, disse ele, teve 

uma queda de 3,5% no PIB, fato este que nunca havia ocorri-

do, gerando uma situação totalmente adversa, principalmente, 

com a Emenda 95, que fixou o teto dos gastos por 20 anos, o 

que poderá impactar qualquer reajuste salarial para servidor. 

Portanto, uma das lutas no próximo ano, no Parlamento (e aí 

está nossa força eleitoral) será a derrubada desse dispositivo. 

Porém, apesar de todo esse quadro, salientou que a ANFIP 

está sempre na vanguarda dos acontecimentos, dando como 

exemplo a batalha contra a Reforma da Previdência, que o 

atual governo desejava implantar, sendo a nossa entidade 

referência para outras entidades, na defesa dos segurados e 

servidores. Parabenizou a ACAFIP pela decisão de alterar a 

denominação para ANFIP-SC, aumentando a força da entida-

de.  Prosseguindo, disse o presidente, que no próximo gover-

no, queremos debater a Reforma Tributária, que não se resol-

ve apenas com simplificação tributária. A nossa proposta é 

estrutural e estamos trabalhando junto a todos os presidenciá-

veis. É preciso valorizar o papel do Auditor, enquanto agente 

que fiscaliza. Em outra ação a ANFIP pretende, em outubro, 

também modernizar o plano de saúde, com opções entre UNI-

MED e outras duas empresas do mercado, todas com preços 

menores e mais razoáveis que o atual. E ninguém ficará fora 

da abrangência. Em sua intervenção a Dra. Aline, advogada da 

ANFIP, explicou a situação dos processos judiciais de interesse 

dos associados. Sobre o processo dos 3,17, alguns associados 

foram excluídos por litispendência. Quanto ao processo da GAT, a 

ANFIP rescindiu o contrato com escritório de advocacia da Dra. 

Aline Melo Franco, que havia entrado com aproximadamente 

1000 execuções. Trata-se de um processo de enorme risco para 

os auditores oriundos da Previdência, que não integravam a lista 

específica dos auditores na ação proposta pelo Sindicato, que, na 

época, não era unificado. Há muitas interpretações diferentes e é 

necessária uma reanálise que traga segurança jurídica aos asso-

ciados. A ANFIP solicitou ao referido escritório a devolução de 

todos os documentos dos associados, os quais serão oportuna-

mente enviados ao endereço de cada um. Além dos documentos, 

a ANFIP irá devolver o valor de R$ 100,00 (cem reais) aos associ-

ados que solicitarem por e-mail. Aqueles que tiverem interesse 

em entrar com esta ação, independentemente dos riscos, poderão  

contratar seus advogados, fazer através de outras entidades ou 

com a Dra. Aline Melo Franco.  Para o Dr. Luis Fernando Silva é 

importante um cuidado especial na proposição de ações contra a 

União, uma vez que a legislação atual determina que o pagamen-

to dos honorários sucumbenciais é devido às pessoas físicas dos 

advogados da União. Então, a União recorre de tudo e muitas 

decisões são políticas. A ação proposta pelo Sindicato foi Ordiná-

ria, que tem uma amplitude restrita aos nomeados no processo. 

Se fosse uma ação civil pública teria o âmbito total da categoria. 

Além disto, na época existiam os dois sindicatos que representa-

vam bases diferentes. Assim, o risco de uma condenação em 

honorários sucumbenciais é bastante elevado. Segundo o presi-

dente a ANFIP tem uma ação que solicita a GAT, com o escritório 

de advocacia Mota & Advogados Associados. Inclusive esta ação 

estava parada pela existência de uma nulidade processual, a qual 

está sendo sanada e os advogados da ANFIP estão se empe-

nhando pessoalmente no andamento deste processo. As possibili-

dades de que o processo volte a caminhar são bastante viáveis 

segundo a Dra. Aline. Após todos os esclarecimentos, o Presiden-

te Antônio agradeceu a participação de todos, relatando que 7 

(sete) colegas da ANFIP-SC participaram de um evento em São 

Paulo sobre o tema Reforma Tributária Solidária, que teve como 

objetivo instruir os participantes para multiplicar as ideias que te-

rão impacto na sociedade brasileira.  

Qualquer dúvida sobre ações judiciais, entrar em contato pelo e-

mail: jurídico@anfip.org.br, por telefone (61) 3004-9197 ou What-

sApp (61) 98176-9051. 

REUNIÃO DO JURÍDICO 
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