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Fenafisco inaugura nova sede

A nova sede da Fenafisco foi inaugurada ofi-
cialmente no dia 22 de fevereiro e contou 
com a presença da sua diretoria executiva, 

colaboradores e convidados.

Na ocasião, dirigentes sindicais e parceiros pu-
deram apreciar o novo espaço e conhecer os am-
bientes projetados para a realização das ativida-
des da entidade. 

Para Charles Alcantara, presidente licenciado da 
Federação, a inauguração da nova sede é uma 
conquista. “A Fenafisco é uma entidade respeita-
da e reconhecida por sua força e representativi-
dade. Essa extraordinária e definitiva conquista 
é da atual diretoria, das que nos antecederam e 

de todos os sindicatos filiados.

A nova sede conta com um espaço total de 380m², 
distribuídos entre auditório, sala de reuniões, am-
bientes de trabalho para diretores e colaboradores, 
dentre outros espaços.

Durante a cerimônia de inauguração, o diretor Ad-
ministrativo da Fenafisco, Celso Malhani, enalte-
ceu a sede.

“Hoje é o dia que prestigiamos um espaço feito 
com muito carinho e trabalho ao longo dos últi-
mos meses. Fruto de um empenho conjunto e que 
sem dúvidas será de extrema importância para o 
Fisco brasileiro.”, pontuou Malhani.



2

Boletim da Diretoria Executiva da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital - Fenafisco

POLÍTICA

RESENHA 

Boletim da DirEx da Fenafisco

Dir. de Comunicação Fenafisco
Cloves Silva

Textos:
Allan César 
Wanúbia Lima

Edição:
Wanúbia Lima | MTB 9585 DF

Diagramação:
Sergio Bastos | 585 DRT - PA

Projeto Gráfico:
Ascom Fenafisco

VERSÃO DIGITAL

A fazendária e vice-presidente 
da Fenafisco, Marlúcia Pai-
xão, assumiu no dia 1º de 

abril a presidência da entidade, em 
virtude do licenciamento de Char-
les Alcantara, que se afastou das ati-
vidades sindicais para possibilitar 
sua participação no processo elei-
toral de 2022, conforme imposição 
da legislação eleitoral. O presidente 
licenciado é pré-candidato a depu-
tado estadual pelo estado do Pará.

Além de dar continuidade aos tra-
balhos conduzidos por Alcantara, 
voltados ao aperfeiçoamento da 
Administração Tributária e forta-
lecimento do serviço público, Mar-
lúcia assume o compromisso de 
fomentar o debate sobre a represen-
tatividade e paridade de gênero em 
cargos de direção no movimento 
sindical, na administração pública 
e no mundo do trabalho, majorita-
riamente liderados por homens.

Segundo a fazendária, destinar 

A diretoria Executiva 
da Fenafisco recebeu, 
no dia 10 de feverei-

ro, as ilustres visitas de cor-
tesia da ex-Governadora do 
Pará, Ana Júlia Carepa, e da 
secretária Estadual de Ad-
ministração do Estado do 
Amapá, Suelem Amoras, em 
Brasília.

As autoridades que estiveram na ca-
pital federal para cumprir agendas 
externas, celebraram a aquisição da 
nova sede da Federação, enaltecendo 
o espaço modernizado. Na ocasião, os 
presentes ainda trataram de temas de 
interesse da Administração Tributá-
ria, do serviço público, e desafios do 
Fisco.

“A nova sede está muito bonita, espero 
que possamos conquistar muitas coi-
sas, dada a importância dessa carreira 
para o desenvolvimento do país”, disse 
Amoras.

Na ocasião, os dirigentes da Fenafisco 
destacaram que apesar dos desafios 
postos, o momento exige o fortaleci-
mento do movimento sindical e união 
da categoria para, em conjunto, serem 
construídos caminhos que apontem 
soluções para as demandas dos servi-
dores e da sociedade brasileira. 

Também prestigiaram as instalações 
da Federação a presidente do Sindifis-
co-AP, Wilzete Mota, e os dirigentes 
João Bitencourt (Jurídico) e Anatal de 
Oliveira (Aposentados e diretor técni-
co da Federação).

Marlúcia Paixão assume presidência da Fenafisco

Fenafisco recebe visitas de cortesia de autoridades

mais espaços políticos às mulheres 
do Fisco, permitirá o aperfeiçoa-
mento dos debates em defesa dos 
direitos e reivindicações da cate-
goria, além de colaborar para a 
construção de uma sociedade mais 
igualitária.

“Ocupar cargos de diretoria propõe 
pluralidade, democratização das 
relações sindicais, ambientes equi-
librados, mais equidade e menos 
hierarquia”, disse.

A primeira representante do gênero 
a ocupar a presidência da Federa-
ção afirma que a valorização femi-
nina na formação sindical deve ser 
pauta prioritária na agenda de lutas 
das entidades de classe.

“Nós pretendemos promover medi-
das que incluam e proporcionem às 
servidoras a tomada de consciência 
de que, sendo elas cidadãs e traba-
lhadoras, podem ingressar e ascen-
der neste território.”
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A Fenafisco realizou em 22/2, 
a 212ª reunião extraordiná-
ria do Conselho Deliberativo 

(CD), em Brasília. Foram destacados 
temas como a tramitação das refor-
mas Administrativa e Tributária, par-
ticipação política de servidores fis-
cais tributários no processo eleitoral 
de 2022, 19º Conafisco e consultoria 
jurídica voltada para a questão de um 
teto único salarial nacional do Fisco.

Sobre a evolução das discussões em 
torno da reforma tributária, o diretor 
Francelino Valença, ressaltou que a 
partir de articulações parlamentares 
promovidas ao longo de 2021 pelo 
Pacto de Brasília, voltadas ao aper-
feiçoamento e regulamentação cons-
titucional da estrutura da Adminis-
tração Tributária, foi construído um 
texto de consenso como sugestão de 
Emenda à PEC 110/19, que trami-
ta no Senado, contemplando pontos 
como Lei Orgânica; Previsão de teto 
remuneratório com subsídio de 100% 
do Supremo Tribunal Federal e car-
go exclusivo de Estado – pontos estes 
fundamentais para o Fisco nas três 
esferas.

Acerca da reforma Administrativa, 
Celso Malhani, também dirigente da 
Federação, explicou que a propos-
ta tem chances de voltar a tramitar 
após as eleições de 2022 e que a enti-
dade segue mobilizada, na luta pela 
valorização dos servidores.

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

Na oportunidade, o colegiado rea-

lizou amplo debate sobre a partici-
pação política de servidores públi-
cos no processo eleitoral de 2022 e 
a importância de inserir no parla-
mento e nas assembleias legislativas, 
candidatos comprometidos com as 
bandeiras de luta dos trabalhadores 
brasileiros e do Fisco, de modo a 
garantir a manutenção do estado de 
bem-estar social e evitar a retirada 
de direitos.
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PLANEJAMENTO

Brasília sedia a 1ª reunião do CD de 2022

Reunidos na nova sede da 
Federação, em Brasília, nos 
dias 09 e 10 de fevereiro, a 

diretoria Executiva, juntamente 
com os assessores de imprensa da 
entidade, elaboraram o planeja-
mento estratégico para o ano cor-
rente, com o objetivo de definir as 
prioridades, os principais eixos de 
trabalho e as ações voltadas para 
fortalecimento do serviço público, 
valorização da Administração Tri-
butária, maior participação políti-
ca do Fisco nas eleições de 2022, 
além de pautas de interesse da so-
ciedade, como as reformas Tribu-
tária, Administrativa.

O encontro conduzido pelos facili-
tadores Luiz Sérgio Gomes da Silva, 
e Márcio Cruz, analisou o panora-
ma geral dos trabalhos realizados 
pela Federação ao longo de 2021, 
questões de caráter administrativo e 

financeiro da entidade e propôs no-
vas dinâmicas voltadas ao trabalho 
integrado.

Durante a reunião, a equipe de co-
municação da Oficina Consultoria e 
Gestão, apresentou o plano de ações 
de mídia para as redes da Fenafisco, 
para ampliar o engajamento e inte-

rações junto ao público geral.

Segundo o presidente licenciado da 
Fenafisco, Charles Alcantara, a rea-
lização do planejamento estratégico 
da entidade anualmente é funda-
mental para aprimorar as ações da 
Federação, de modo fortalecer o de-
sempenho institucional.

Fenafisco constrói estratégias de trabalho para 2022
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O diretor Celso Malhani e o 
consultor parlamentar da en-
tidade, Luiz Carlos Hauly, es-

tiveram na Comissão de Constitui-
ção e Justiça do Senado (CCJ), em 17 
de março, para acompanhar as dis-
cussões em torno da PEC 110/2019, 
que prevê modificações no sistema 
tributário.

Na ocasião, a votação do relatório do 
senador Roberto Rocha (PSDB-MA) 
sobre a proposta foi adiada, por falta 
de apoio para aprovação da matéria 
pelo colegiado.

A reforma tributária impacta de 
forma relevante o trabalho dos au-
ditores fiscais do território nacio-
nal, alterando o perfil dos critérios 
de tributação, por meio da criação 
dos impostos sobre valor agregado 

(IVA): um de competência de esta-
dos e municípios, chamado Imposto 
Sobre Bens e Serviços (IBS), e outro 
de competência da União, chamado 
Contribuição Social sobre Bens e 
Serviços (CBS).

Ao longo de 2021, a Fenafisco e 
outras entidades do Fisco traba-
lharam pelo aperfeiçoamento e 
regulamentação constitucional da 
estrutura da Administração Tri-
butária, oportunidade em que foi 
construído um texto de consenso, 
como sugestão de Emenda à PEC 
110/19, contemplando pontos fun-
damentais para o Fisco nas três es-
feras, tais como Lei Orgânica, pre-
visão de teto remuneratório com 
subsídio de 100% do Supremo Tri-
bunal Federal e carreira exclusiva 
de Estado.
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CONGRESSO NACIONAL

Fisco elabora projeto tributário para
apresentar aos presidenciáveis 2022

Dirigentes da Fenafisco se 
reuniram nos dias 4 e 11 
de abril, com represen-

tantes da Associação Nacional 
dos Auditores da Receita Federal 
do Brasil (Anfip), do Sindifisco 
Nacional, e com o economista, 
Eduardo Fagnani, para discutir 
as diretrizes de elaboração con-
junta do Projeto Presidenciáveis 
– um documento que visa reunir 
propostas, com sugestão de leis 
para modificar o sistema tribu-
tário nacional, com foco na pro-
gressividade e justiça fiscal.

A iniciativa tem como objetivo 
chamar a atenção dos presiden-
ciáveis para a necessidade de 
reforma na legislação brasileira, 
hoje responsável pela regressi-
vidade tributária, e concentra-
ção de renda.

O Projeto, que contará com a coorde-
nação técnica do professor de Econo-
mia da Unicamp, Eduardo Fagnani, 
deverá ter como base as premissas 
dos projetos: Reforma Tributária So-
lidária e Tributar os Super-Ricos, am-
bos encampado pela Fenafisco e enti-

dades parceiras, com vistas a reduzir 
as desigualdades e corrigir as falhas 
no sistema de impostos.

Para a Fenafisco, a iniciativa é um 
importante instrumento, na tentati-
va de sensibilizar e conscientizar os 
políticos a assumirem como com-
promisso de campanha, a promoção 
de uma reforma tributária ampla, 

solidária e progressiva, para tornar o 
país mais justo.

Pela Fenafisco participaram os dire-
tores Francelino das Chagas Valença 
Junior (Formação Sindical e Rela-
ções Intersindicais), Celso Malhani 
de Souza (Administrativo e Finan-
ceiro) e Glauco Honório (Projetos 
Especiais).

Federação acompanha discussão sobre a reforma tributária na CCJ
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MOBILIZAÇÃO

A Fenafisco, por meio 
dos diretores Celso 
Malhani e Francelino 

Valença, juntamente com 
outras entidades representa-
tivas do setor público se reu-
niu na noite de 14 de março, 
por videoconferência, com o 
senador Marcos do Val (Po-
demos-ES), relator do PL 
3723/2019 na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
em busca de apoio para a in-
clusão de emenda ao projeto, 
que estenda o porte de arma 
aos integrantes das Carreiras 
de Fiscalização Tributária 
estaduais e do Distrito Federal.

O PL, teve a votação adiada pela CCJ 
no dia 23/02 e retornará para a pauta 

em sessão extraordinária logo após a 
discussão da reforma tributária, con-
forme anunciado na ocasião pelo pre-
sidente do colegiado, Davi Alcolum-

bre (DEM-AP).

Durante a reunião, a Fena-
fisco destacou que a natu-
reza da atividade exercida 
pela classe fiscal, seguida 
pelo alto nível de exposi-
ção e permanente situação 
de risco no desempenho 
das funções, justificam a 
autorização legal requeri-
da pelos servidores tribu-
tários e classificou a maté-
ria como de importância 
relevante também para as 
demais categorias do ser-
viço público.

O parlamentar se mostrou sensível ao 
pleito dos servidores, tendo acolhido a 
emenda apresentada.

Os diretores da Fenafisco, 
Celso Malhani e Franceli-
no Valença, estiveram no 

Senado Federal, em 8 de março, 
para acompanhar a tramitação do 
Projeto de Lei (PL) 3723/19, que 
dispõe sobre a concessão de porte 
de armas de fogo para os servido-
res públicos, além das categorias 
previstas no Estatuto do Desarma-
mento.

Durante o trabalho legislativo, o 
consultor parlamentar e ex-deputa-
do federal Luiz Carlos Hauly, viabi-
lizou audiência entre os dirigentes 
do Fisco e o senador Roberto Ro-
cha (PSDB-MA), oportunidade em 
que foi solicitado apoio ao parla-
mentar para a inclusão de emenda 
ao projeto, que estenda o porte aos 
integrantes das Carreiras de Fisca-
lização Tributária estaduais.

Na ocasião, Malhani e Valença ar-
gumentaram que a natureza da ati-
vidade exercida pela classe fiscal, 
seguida pelo alto nível de exposi-
ção e permanente situação de risco 
no desempenho das funções, justi-
ficam a autorização legal requeri-

da pelos servidores tributários.

O parlamentar reafirmou apoio à 
categoria e de pronto acolheu com 
muita disposição o pleito, se dis-
ponibilizando a elaborar a emen-
da, em tempo recorde.

Na sequência, os representantes 
da Fenafisco, foram recebidos pela 
equipe técnica do senador Marcos 
do Val (Podemos – ES), relator da 
matéria na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania (CCJ), 

que avaliou positivamente a possi-
bilidade de acatamento da maté-
ria.

MOBILIZAÇÃO

A pedido do diretor Francelino 
Valença, dirigentes do Fisco de 
diferentes estados mobilizaram es-
forços, contactando parlamentares 
de suas respectivas bases, em bus-
ca de apoio ao pleito e esclarecen-
do sobre a relevância da matéria 
para o Fisco estadual e Distrital.

Fenafisco trabalha para inclusão
da categoria no PL 3723/19

PL 3723/19 | Fisco participa de reunião com o senador Marcos do Val
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A ADI 6392, ajuizada pelo 
PTB, teve o seu julgamento 
finalizado na sessão virtual 

do dia 11 de fevereiro de 2022.

Em que pese todos os esforços en-
vidados pela Fenafisco, por meio de 
sua assessora jurídica – Drª Caroline 
Sena e da assessoria jurídica do Dr. 
Saul Tourinho, representante do es-
critório Ayres Britto Advogados, o 
resultado do julgamento foi contrá-
rio à sua tese, nos seguintes termos: 
O Tribunal, por unanimidade, julgou 
improcedente o pedido formulado 

na Ação Direta de Inconstitucionali-
dade, nos termos do voto do Relator. 
Falou, pelo amicus curiae Federação 
Nacional do Fisco Estadual e Distri-
tal – FENAFISCO, o Dr. Saul Touri-
nho Leal. Plenário, Sessão Virtual de 
4 a 11 de fevereiro de 2022.

Publicado o acórdão no dia 07 de 
março de 2022, a Fenafisco se reuniu 
com o escritório contratado, oportu-
nidade em que, foi informada pela 
banca de advogados que a legitimi-
dade para oposição dos embargos de 
declaração seria do partido reque-

rente, da PGR, da AGU, da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal.

O placar de votação unânime tam-
bém deveria servir como norte para 
a tomada de decisão da Federação 
acerca da conveniência de se tentar 
a via recursal por entidade não le-
gitimada. Além da Fenafisco, outras 
quatro entidades figuram nos autos 
como amici curiae.

Feitos os esclarecimentos, a Federação 
decidiu por não recorrer e se colocou 
ao dispor do partido requerente.
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CATEGORIA

Os representantes Fisco Estadu-
al e Distrital, Celso Malhani e 
Francelino Valença, estiveram 

presentes na manhã de 6 de abril, no 
Senado Federal, para acompanhar a 
reunião da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), cancelada pelo presi-
dente Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
por falta de quórum.

Na pauta, itens, como a Propos-
ta de Emenda à Constituição 
(PEC)  110/2019, que trata da re-
forma tributária, e o Projeto de Lei 
(PL)  3.723/2019, que dispõe sobre a 
flexibilização do porte de armas para 
carreiras públicas e outros.

Acerca do PL 3723/19, Malhani des-
taca que o resultado da mobilização 
e trabalho legislativo conduzidos pela 

Fenafisco, rendeu relevante avanço 
nos pedidos de apoio para a sua apro-
vação na comissão, mas tendo em 

vista o processo de obstrução aparen-
temente instalado, ficaram inviabili-
zadas as votações.

Acompanhamento parlamentar mira
na reforma tributária e porte de armas

Teto Único | Esclarecimentos acerca da ADI 6392
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SERVIÇO PÚBLICO

Fenafisco e Fonacate debatem a
Lei Geral dos Concursos com parlamentares

Comissão Organizadora do 19º Conafisco se reúne na BA

Em reunião híbrida, pro-
movida no dia 12 de 
abril pelo Fórum Na-

cional de Carreiras Típicas de 
Estado (Fonacate), o diretor 
da Fenafisco, Celso Malhani 
e representantes de entida-
des do setor público debate-
ram, junto à parlamentares, 
o futuro dos processos sele-
tivos, a partir do disposto na 
Lei Geral dos Concursos (PL 
252/2003).

Os deputados federais Profes-
sor Israel Batista (PSB/DF) e 
Eduardo Cury (PSDB/SP) par-
ticiparam dos debates. Cury é 
o relator do PL 252/2003, que tramita 
na Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos 
Deputados.

Eduardo Cury garantiu que a proposta 
está bem mais enxuta e objetiva e que 
se ateve a dois pilares básicos: “a iso-
nomia no acesso ao concurso e a me-
lhoria dos processos seletivos”.

Já o deputado Israel Batista, que tam-
bém é professor de cursinho, defen-
deu a transparência e qualidade nos 
processos seletivos.

O deputado Eduardo Cury colocou o 
gabinete à disposição do Fonacate e 
afiliadas para novas sugestões ao PL 
e solicitou apoio para a tramitação da 
matéria no Congresso.

Israel, que participou da As-
sembleia presencialmente, 
aproveitou para parabenizar 
os servidores na luta contra a 
PEC 32/2020, da reforma ad-
ministrativa, e tantas outras 
propostas que afetavam o fun-
cionalismo nos últimos anos. 

Na ocasião, comunicou ain-
da a criação do Instituto Ser-
vir Brasil, que dará suporte à 
Frente Parlamentar Mista em 
Defesa do Serviço Público.

Na oportunidade também 
foram tratados temas como, 
o Decreto 10.620/2021, que 

transfere para o INSS as atividades de 
concessão e manutenção de aposen-
tadorias e pensões dos servidores pú-
blicos; a 7ª Conferência Nacional das 
Carreiras Típicas de Estado, que acon-
tecerá em Brasília, nos dias 24 e 25 de 
maio, além de campanhas salariais do 
funcionalismo.

(Com informações Ascom Fonacate)

A Comissão Organizadora do 
19º Conafisco se reuniu pre-
sencialmente na quarta-feira 

(30/3), em Salvador-BA, com a dire-
toria do Sindsefaz, para discutir a es-
trutura do evento que será realizado 
em novembro, no litoral baiano.

Além da formatação do Congresso, 
o grupo aproveitou a oportunidade 
para fazer visitas técnicas em resorts 
da região (complexos Grand Palla-
dium, IberoStar e Costa do Sauípe), 
com objetivo de avaliar suas estru-
turas, disponibilidades e condições 
para sediar o evento.

Ao longo deste ano a Comissão dis-
cutirá a formatação, tema e a progra-
mação do Congresso, além do prazo 
para inscrições, local e as estratégias 
de divulgação e de inserção do evento 
na mídia e nas redes sociais. 

O 19º Conafisco será realizado pela 
Fenafisco, em parceria com o Sindi-

cato dos Servidores da Fazenda do 
Estado da Bahia (Sindsefaz), e este 
ano incluirá a realização do VIII En-
contro Nacional de Aposentados, 
Aposentandos e Pensionistas do Fis-
co Estadual e Distrital – Enape.

COMPOSIÇÃO

Pela Fenafisco, a Comissão Organiza-

dora do evento conta com os direto-
res Marlúcia Paixão, Celso Malhani, 
Glauco Honório, Márcio Santa Rosa, 
Ronaldo Oliveira, e Heula Tadano 
(gerente).

Pelo Sindsefaz, compõem a Comis-
são os fazendários Cláudio Meirelles, 
além das funcionárias Maria José de 
Lima e Alzinéa Moraes (Secretária).



8

Fisco trabalha por isonomia na PEC dos quinquênios
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SERVIÇO PÚBLICO

Em mais uma semana de trabalho 
legislativo, os diretores da Fena-
fisco, Celso Malhani e Franceli-

no Valença, estiveram no Senado Fe-
deral, em 6 de abril, para acompanhar 
a tramitação da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 63/2013, que 
garante às carreiras jurídicas (magis-
trados e membros do Ministério Pú-
blico), a percepção de quinquênios 
extrateto.

Na oportunidade os dirigentes foram 
recebidos pelo senador Luiz Car-
los Hainz (PP-RS) e por sua assesso-
ria, ocasião em que trataram sobre a 
emenda apresentada pelo senador 
Alessandro Vieira (PSDB-SE) à PEC 
63/2013, cujo teor altera a Constitui-
ção Federal, instituindo a extensão da 
remuneração adicional por tempo de 
serviço, a todos os agentes públicos 
efetivos.

A matéria ficou para análise do sena-
dor e sua equipe, que avaliarão o apoio 
solicitado pelos representantes do Fis-
co Estadual e Distrital. 

Os diretores da Federação também 

dialogaram com a senadora Simone 
Tebet (MDB-MS), oportunidade em 
que se reuniram com a parlamentar e 
sua assessoria legislativa, na Comissão 
de Constituição e Justiça do Senado.

Mobilizados, os servidores fiscais tribu-
tários fizeram consistente apelo à sena-
dora, para que avalie o pedido de apoio 
à emenda apresentada pelo senador 
Alessandro Vieira (PSDB-SE) à PEC 
63/2013, que visa conferir aos agentes 
públicos efetivos parcela mensal de va-
lorização por tempo de exercício, não 

sujeita ao teto remuneratório.

Tebet reconheceu a importância do 
trabalho do Fisco para o Brasil e ga-
rantiu que irá avaliar, junto com sua 
equipe, o apoio solicitado.

A Fenafisco segue monitorando a tra-
mitação da proposta e reforça a im-
portância da ampla mobilização por 
meio dos sindicatos filiados, junto 
aos parlamentares de sua região, em 
busca de apoio para que a emenda 
seja acolhida.

A Fenafisco prestigiou no dia 
30/3, a cerimônia de posse da 
nova diretoria da Federação 

Brasileira de Associações de Fiscais de 
Tributos Estaduais (Febrafite), eleita 
para o biênio 2022-2024. A solenida-
de realizada em ambiente virtual, re-
conduziu Rodrigo Spada à presidência 
da entidade, Maria Aparecida Meloni, 
Papá, à 1ª vice-presidência, e contem-
plou dirigentes do Fisco estadual em 
sua composição.

Além de congratular a diretoria eleita, 
Celso Malhani parabenizou o trabalho 
realizado pela gestão anterior e dese-
jou sucesso para os membros do con-
selho Executivo e Fiscal empossados, 
que conduzirão o pleito.

FISCO ESTADUAL

A Fenafisco estende as congratulações 
aos representantes do Fisco estadual: 

José Caetano Mello Júnior (PI), Flávio 
Emílio Rodrigues Auerswald  (MT), 
Jorge Couto (TO), Mauro Roberto 
da Silva (RO), Anatal de Jesus Pires 
de Oliveira (AP), pela eleição para o 
referido pleito e pelo histórico de luta 
no movimento sindical, para o avanço 
rumo aos interesses e reivindicações 
defendidas pela classe fiscal, e por tra-
balhar por mudanças em prol da Fa-
zenda e da sociedade.  

FEBRAFISCO

Já no dia 1º de abril, o diretor France-
lino Valença participou da cerimônia 
de posse da nova diretoria da Federa-
ção Brasileira de Sindicatos das Car-
reiras da Administração Tributária da 
União, dos Estados e do Distrito Fede-
ral (Febrafisco).

A solenidade, realizada no auditório 
do Hotel Lets Idea Brasília, contou 

com a presença de autoridades, par-
lamentares, e dirigentes de entidades 
representativas de servidores públicos 
de todo o Brasil.

Valença elogiou o trabalho da direto-
ria anterior e desejou um bom manda-
to para nova gestão. “Estamos vivendo 
um momento delicado no nosso país, 
é importante nos fortalecermos para 
continuarmos na luta pela categoria. 
Parabenizo a gestão anterior e que a 
nova possa construir uma trajetória 
de sucesso”, pontuou.

O novo Presidente da Febrafisco, 
Marcos Sérgio Ferreira Neto, que 
também é Presidente do Sindafisco-
-AL e Auditor de Finanças e Con-
trole de Arrecadação do Estado do 
Alagoas, assume a gestão da Fede-
ração pelo período de três anos, no 
triênio que corresponde a 01/4/2022 
a 31/3/2025.

Fenafisco prestigia posse de nova diretoria de entidades 


