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NOTÍCIAS DO FISCO

ICMS ARRECADADO
BATE RECORDES EM SC

PARLAMENTARES
CATARINENSES

JUNTO AO FISCO

     Os números da arrecadação de novembro confirmaram o excelente desempenho que vem sendo a 
marca da Administração Tributária catarinense em 2013.
     No mês de novembro, vários setores arrecadaram ICMS com mais de 20% de incremento, comparados 
com o mesmo período de 2012: Bebidas, Materiais de Construção, Metalmecânico, Automotivos, Medi-
camentos e Transportes puxaram a arrecadação do ICMS de novembro, que fechou em alta de expressivos 
15,7%, muito além dos valores orçados para 2013 e muito próximos da supermeta de 16% proposta pelo 
Secretario da Fazenda.

     O evento teve forte cunho político, e foi presti-
giado por autoridades de vários estados.
     O prefeito anfitrião, Reni Pereira, é Auditor 
Fiscal do Paraná. Vários governadores enviaram 
representantes.
     Mas Santa Catarina foi o Estado com o maior 
número de parlamentares presentes.
     Prestigiaram o XVI CONAFISCO os deputados 
federais Décio Lima e Rogério Peninha, além dos 
Deputados Estaduais Gilmar Knaesel e Renato
Hinnig.

DÉCIO LIMA
RECEBE

CONDECORAÇÃO
     Uma estatueta em bronze de Dom Quixote foi 
entregue ao Deputado catarinense Décio Lima 
simbolizando o Prêmio Cervantes, iniciativa da
FENAFISCO para divulgar ações relacionadas à 
administração tributária brasileira, valorizando 
a carreira fiscal e buscando melhorias no serviço 
público.
     O Prêmio foi concedido na categoria Incentiva-
dor Tributário, em que representantes de entidades 
ou instituições são contemplados por destacarem- 
se na defesa da administração pública e tributária e 
dos servidores fiscais.

FISCOS DOS ESTADOS
SE REÚNEM EM FOZ

FISCO DE SANTA CATARINA
TEM FORTE 

ATUAÇÃO NACIONAL

     Aconteceu na última semana de novembro o 
XVI CONAFISCO, Congresso Nacional do Fisco 
Estadual e Distrital, em Foz do Iguaçu, Paraná.
     O evento foi realizado conjuntamente pela 
FENAFISCO e pelo SINDAFEP – Sindicato dos 
Fiscais da Fazenda do Estado do Paraná.
     Estiveram presentes 1200 Congressistas, 
parlamentares e gestores de todos os Estados e do 
Distrito Federal.
     O CONAFISCO é mais do que um Congresso 
de temas sindicais. É sim uma grande reunião de 
debates sobre temas políticos, sociais, sindicais e 

tributários.
     Além dos temas normalmente associados às 
atividades profissionais e sindicais, este ano o 
tema central do CONAFISCO foi a Administra-
ção Tributária e seu papel para a Justiça Social. O 
evento contou com palestrantes de renome, como
Everardo Maciel - ex. Secretário da Receita 
Federal, Luis Carlos Hauly – Deputado Federal 
pelo PR, Dr. José Augusto Delgado - Ex Ministro 
do STJ e Dra. Adriana Shier – especialista em Lei 
Orgânica da Administração Tributária.

     Santa Catarina mais uma vez teve importante 
participação no CONAFISCO.
     O SINDIFISCO/SC participou ativamente 
do CONGRESSO:
    Ingon Rodrigues foi presidente da Junta Elei-
toral que conduziu os trabalhos de eleição para a 
Diretoria Executiva da FENAFISCO.
     Rogério Macanhão foi eleito Diretor de 
Formação Sindical da nova diretoria da FENA-
FISCO; 
     Fabiano Dadam Nau atuou como mediador no 
Painel que debateu a PEC 186 e a Lei Orgânica da 

Administração Tributária.
      Santa Catarina  eram seis das trinta monogra-
fias que concorreram no 5º Concurso Nacional 
de Monografias da FENAFISCO.
     Adalberto Eyng palestrou sobre ICMS Subs-
tituição Tributária, tema da sua monografia 
premiada com o 4º lugar; 
     Leandro Daros palestrou sobre Guerra Fiscal 
e o Equilíbrio de Nash, tema da sua monografia, 
premiada com o 5º lugar; 
     Santa Catarina foi o estado com o maior nú-
mero de parlamentares presentes.


