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D   irigentes da Fenafisco se reuniram em Cabo Frio-RJ, entre os dias 1º e 3 de 
fevereiro, para construir o planejamento estratégico do triênio 2023-2025. 

 
A reunião foi conduzida pelos facilitadores: Luiz Sérgio Gomes da Silva (especialista em 
Cultura  Organizacional, Liderança e Aprendizagem), e    Márcio    Cruz (mestre   em     Ciências 
Sociais e consultor em atividades de gestão), com o objetivo de definir as prioridades, 
eixos de trabalho para a nova gestão e as ações necessárias para fortalecer as frentes    
de atuação da Federação, no que concerne às pautas de interesse do Fisco e sociedade.  
 
Na ocasião, o presidente da Fenafisco, Francelino Valença, reiterou que o planejamento 
estratégico é uma oportunidade de integração entre diretoria recém-empossada, em 
um cenário de debates e aprendizagem, em que são desenvolvidas estratégias para dar 
continuidades às ações em defesa e valorização do Fisco.
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A Fenafisco, por meio do pre-
sidente Francelino Valença 
e do diretor Celso Malhani, 

também diretor da Pública, par-
ticipou em 8/1 de encontro com 
o presidente da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva, no Palácio do 
Planalto. A audiência foi a primei-
ra reunião do governo federal com 
as centrais sindicais, entre elas a 
Pública Central do Servidor, enti-
dade da qual a Federação é filiada.

Na oportunidade foram debatidas 
demandas de interesse dos traba-
lhadores, a exemplo da política de 
aumento do salário-mínimo para 
os próximos anos, correção da 
tabela de Imposto de Renda, e a 
importância do sindicalismo para 
o fortalecimento da democracia. 

Lula reiterou um dos compro-
missos de campanha, que prevê 
nova estrutura de financiamento 
para os sindicatos e novas regras 
trabalhistas que levem em con-
ta o cenário atual do mercado. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Para a reestruturação do país, Lula 
defendeu incluir na agenda nacio-
nal mecanismos para o fortale-
cimento do movimento sindical, 
valorização da força de trabalho, 
além de política públicas voltadas 
ao aperfeiçoamento e qualidade do 
serviço público.

Segundo Valença e Malhani, o en-
contro das entidades sindicais com 
o presidente da República sinaliza 
a retomada do diálogo com atores 
importantes da sociedade,  sem a 
qual a retomada do crescimento 
econômico não passaria de uma 
mera quimera.

(Com: G1, InfoMoney e Zero 
Hora).
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VERSÃO DIGITAL

O diretor da Fenafisco, 
Celso Malhani, repre-
sentou a entidade na 

cerimônia de posse do depu-
tado federal Paulo Pimenta 
(PT-RS), como ministro de 
Estado da Secretaria de Co-
municação da Presidência da 
República – Secom, realizada 
em 3 de janeiro, no Palácio 
do Planalto. A solenidade 
contou com a presença di-
versos parlamentares e da ex-
-presidente Dilma Rousseff. 
 
Em seu discurso, Pimenta en-
fatizou que irá combater de 
forma ostensiva as notícias 
falsas, e a desinformação, e 
que fomentará um “amplo debate” 
sobre a Empresa Brasil de Comuni-
cação (EBC), removida do programa 
de privatização do governo federal. 
 
“Faremos um combate perma-
nente às fake news. A boa in-
formação é fundamental à 
sociedade. Nesse desafio e responsa-
bilidade, não temos o direito de errar.”  
 
Além de congratular Pimenta e levar 
os votos da Fenafisco de sucesso na 
condução da Secom, Malhani parabe-

nizou o trabalho realizado pelo parla-
mentar ao longo de sua história. Pimen-
ta está no 5º mandato como deputado 
federal, cargo que ocupa desde 2003.  

 
Na oportunidade Malhani 
teceu importantes contatos 
políticos com parlamentares 
presentes, entre os quais, o 
presidente da Comissão de 
Direitos Humanos, senador 
Humberto Costa (PT-PE). 
 
Durante reuniões pontuais 
realizadas junto à Fenafisco 
na Câmara dos Deputados, 
Pimenta sempre se mos-
trou parceiro da entidade, 
em defesa da valorização 
da Administração Tributá-
ria e de pautas de interes-
se da sociedade brasileira. 
 

(Com informações: Brasil de Fato; 
Poder 360).

Entidades participam de encontro com o 
presidente da República e centrais sindicais 

Fenafisco prestigia a posse do ministro Paulo Pimenta
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Francelino Valença e 
Glauco Honório, parti-
ciparam de reunião no 

Ministério da Fazenda em 
31/1, com o secretário espe-
cial da Reforma Tributária, 
Bernard Appy, e dirigentes 
da Anfip, para tratar das pro-
postas de reforma do siste-
ma de tributos em discussão.  
 
Na oportunidade, os repre-
sentantes da classe fiscal 
destacaram as premissas 
do projeto Reforma Tri-
butária Solidária, mate-
rializado na Emenda Substitutiva 
Global (EMC 178/2019) à PEC 
45/2019, que tramita no Congres-
so Nacional, por iniciativa das 
bancadas dos partidos da oposi-
ção na Câmara dos Deputados. 
 
 Durante o encontro também foram 
discutidas medidas necessárias para 

que a proposta de reforma tributá-
ria do atual governo garanta a regu-
lamentação constitucional da estru-
tura da Administração Tributária, 
contemplando pontos fundamen-
tais para o Fisco nas três esferas, tais 
como a autonomia e teto nacional.  
 
O secretário reafirmou que preten-

de primeiro encaminhar a 
reforma das regras tributá-
rias sobre o consumo, para 
depois tratar das demais 
etapas, envolvendo renda, 
gastos tributários, desonera-
ção da folha e outros temas.  
 
Os representantes de AN-
FIP e Fenafisco colocaram 
suas equipes técnicas à dis-
posição da secretaria para 
interlocução no Congresso 
Nacional e desenvolvimen-
to de estudos e diagnósti-
cos do sistema tributário.  

 
Durante o encontro foi ratificado 
o pedido de nova audiência com o 
secretário e as entidades que com-
põem o Pacto de Brasília, da qual 
a Fenafisco é membro fundador. 
 
(Com informações Ascom ANFIP)
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Em reunião com Bernard Appy, Fisco defende o 
aperfeiçoamento do sistema tributário

Governo reabre a Mesa Nacional de Negociação 
Permanente com o funcionalismo

O diretor da Fe-
nafisco, Cel-
so Malhani, 

participou em 7/1, de 
cerimônia que marca 
a reabertura da Mesa 
Nacional de Nego-
ciação Permanente 
do governo federal 
com os servidores 
públicos em Brasília. 
 
A solenidade foi 
promovida pelo Mi-
nistério da Gestão 
e da Inovação em 
Serviços Públicos, 
que tem à frente a 
economista Esther Dweck, e con-
tou com a presença dos ministros 
de Estado: Fernando Haddad, da 
Fazenda; Simone Tebet, do Plane-
jamento; Rui Costa, da Casa Civil; 
Luiz Marinho, do Trabalho; Carlos 
Lupi, da Previdência; Márcio Macê-
do, da Secretaria-Geral da Presidên-
cia; e Camilo Santana, da Educação. 

 
A iniciativa, de acordo com Es-
ther Dweck, visa ampliar o diá-
logo entre o governo e o funcio-
nalismo, estabelecer normas que 
promovam o aperfeiçoamento dos 
serviços público prestados, e de-
bater temas relacionados à demo-
cratização do Estado e à cidadania. 

Dweck disse que 
o governo preten-
de manter “diálogo 
forte” com o fun-
cionalismo, e que 
“esse governo jamais 
considerará o ser-
vidor um parasita”.  
 
Segundo Malhani, 
a presença da Fe-
nafisco na cerimô-
nia evidenciou os 
permanentes esfor-
ços da entidade em 
debates que visam 
a defesa do setor 
público, dos ser-

vidores e da sociedade.  
 
(Com informações: Ascom Fonaca-
te; Ascom Anfi; Poder 360; Agência 
Brasil)
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Márcio Santa Rosa, diretor de 
Aposentados e Pensionistas 
da Federação, realizou pa-

lestra no seminário “Aposentado-
ria do servidor público: ameaças e 
perspectivas pós-reforma da previ-
dência”, promovido pelo Sindicato 
dos Fazendários do Ceará (Sintaf) e 
a Fundação Sintaf em 31 de janeiro. 
 
 No encontro, o diretor criticou os 
impactos negativos aprovação Emen-
da Constitucional 103 (EC 103/19), 
que modificou os Regimes Previden-
ciários da iniciativa privada e do ser-
viço público, alterando importantes 
dispositivos da Constituição Federal. 
 
Santa Rosa também abordou as 
perspectivas do governo federal 
em modificar o modelo previden-
ciário vigente, no que versa ao cál-
culo da pensão por morte, e apo-
sentadoria por invalidez, pontos 
estes considerados cruéis por pe-
nalizarem amplamente os traba-
lhadores mais pobres e as viúvas. 
 
Na oportunidade o diretor destacou 
os permanentes esforços empreendi-
dos pela Federação, em defesa Regi-
mes Próprios de Previdência Social 
(RPPS, a exemplo do disposto na 
Carta de Brasília, documento políti-
co do qual a Fenafisco é signatária, e 
que conclama os novos governantes 

e parlamentares federais, estaduais 
e distritais a atuarem decisivamente 
para garantir os direitos dos apo-
sentados e pensionistas brasileiros.  
 
Ao final o dirigente da Fenafisco 
cobrou a imediata aprovação da 
Proposta de Emenda Constitucio-

nal (PEC) 555/2006, que extingue 
gradativamente a contribuição pre-
videnciária cobrada dos inativos da 
União, como medida de justiça e de 
cessação da crueldade imposta con-
tra milhares de servidores públicos 
brasileiros.

Representando a Federação, Cel-
so Malhani participou de mar-
cha pacífica organizada pelo O 

Sindicato dos Servidores do Poder 
Legislativo Federal e do Tribunal de 
Contas da União (Sindilegis), em pro-
testo contra os atos antidemocráticos 
ocorridos na capital federal em 8/1.  
 
A manifestação intitulada de: “O 
caminho inverso: Ato pela Demo-
cracia,” reuniu no Congresso Na-
cional deputados, senadores, ser-
vidores públicos, entidades de 
classe e organizações internacionais. 

Entre os parlamentares fortaleceram 
o ato: Erika Kokay (PT-DF), Chico 
Alencar (PSol-RJ), Soraya Tronicke 
(União-MS), Luciano Bivar (União-
-PE) e Weverton Rocha (PDT-MA), 
além de servidores, e sindicalistas.  
 
O evento contou com o apoio insti-
tucional da Organização dos Esta-
dos Americanos, União Interparla-
mentar e a Associação Brasileira de 
Comunicação Pública, além de au-
toridades brasileiras e estrangeiras. 
 
Acerca dos atentados, Malhani des-

tacou que na ocasião a Fenafisco 
emitiu nota pública, repudiando as 
ações criminosas de invasão e de-
predação das sedes dos três Pode-
res da República. “Passado um mês 
desde os ataques, estamos aqui for-
talecendo a classe e somando com 
nossos parceiros, defesa do Estado 
Democrático de Direito.”, afirmou.  
 
Ao final, o encontro culminou com 
a descida da rampa do Congresso 
Nacional pelos participantes unidos, 
onde a palavra Democracia e a ban-
deira nacional foram abraçadas.
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SERVIÇO PÚBLICO 

Em seminário, Fenafisco aponta prejuízos da 
reforma previdenciária

Em defesa da democracia, servidores participam de ato pacífico
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AGENDA 

A convite da Interna-
cional do Serviço 
Público -ISP, Fran-

celino Valença, participou 
como ouvinte nos dias 6 e 7 
de fevereiro, de Conferên-
cia Internacional organi-
zada pela Frente Brasileira 
contra o TLC Mercosul-
-UE, em colaboração com 
a Rede Brasileira pela In-
tegração dos Povos (RE-
BRIP) e a Plataforma Amé-
rica Latina Mejor sin TL. 
 
O encontro teve com o 
objetivo debater mecanis-
mos para a abertura de diálogo entre o 
governo, parlamentares e a sociedade 
civil, acerca das ameaças do inseridas 
no bojo do acordo entre o Mercosul e a 
União Europeia, em especial para os po-
vos da Amazônia e os sul-americanos. 
 
A conferência contou com a partici-

pação de representantes de movimen-
tos sociais, parlamentares e sindicatos. 
 
A Frente Brasileira Contra os Acordos 
Mercosul-UE e Mercosul-EFTA, pro-
motora da atividade, considera o Acordo 
de comércio com os países europeus ul-
trapassado e desigual, e reforça a neces-

sidade de ampliação do de-
bate com a sociedade civil. 
 
Segundo a Frente, o Acor-
do, da forma que está, in-
centiva a ampliação da 
produção agropecuária 
para exportação nos países 
do Mercosul, acelerando 
a destruição ambiental e 
limitando as possibilida-
des de melhorias sociais 
e econômicas para povos 
originários e outras co-
munidades tradicionais. 
 
Paralelamente ao evento, 

parte da coordenação do evento partici-
pou de reuniões bilaterais com ministros 
e figuras políticas chave para o futuro 
do acordo, como o ministro de relações 
exteriores Mauro Vieira e Celso Amo-
rim, assessor especial da presidência. 
 
(Com informações da ISP; Inesc)

O presidente da Fenafisco, 
Francelino Valença, e os dire-
tores Celso Malhani e Glau-

co Honório, prestigiaram em 7/2, 
o lançamento do livro “Viver Poé-
tico”, de autoria do vice-presidente 
de Assuntos Parlamentares da An-
fip, José Avelino da Silva Neto. Tra-
ta-se do primeiro livro de poesias 
do autor, que, em 2021, publicou a 
obra “Vida Narrada em Contos”. A 
obra foi lançada na sede da Asso-
ciação, em Brasília, e contou com 
a presença de autoridades, parla-
mentares, jornalistas, associados e 
dirigentes de entidades parceiras. 
 
Segundo Avelino, “Viver Poético” 
é uma produção pensada para que 
o leitor aprecie as várias formas 
de decantar as temáticas poéticas.  
 
Além de congratular Avelino e de-
sejar sucesso, Valença parabenizou 
a trajetória da Anfip e a parceria es-
tabelecida entre as duas entidades 

nos últimos anos, na atuação con-
junta pelo aperfeiçoamento do sis-
tema tributário nacional e valo-
rização dos servidores públicos.  
 
Na oportunidade Malhani e Honó-
rio teceram importantes contatos 
políticos com parlamentares pre-
sentes, entre os quais, o senador 
Paulo Paim (PT/RS); os deputados 
federais Arlindo Chignaclia (PT/
SP) e Heitor Schuch (PSB/RS); o 
deputado estadual pelo Rio Grande 

do Sul Elton We-
ber (PSB); além 
do ex-deputado 
Luis Miranda. 
 
Também estive-
ram presentes: 
A subsecretá-
ria-geral da Re-
ceita Federal do 
Brasil, Adriana 
Gomes Rego; o 
jornalista e fun-

dador do Congresso em Foco, Sylvio 
Costa; os representantes da Funda-
ção ANFIP, Mosap (Movimentos 
dos Aposentados e Pensionistas), 
Cobap (Confederação dos Apo-
sentados e Pensionistas), Sindifisco 
Nacional (Sindicato dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal), CSPB 
(Confederação dos Servidores Pú-
blicos), Meta Política e Consillium  
 
(Com informações: Ascom Anfip)

Conferência Internacional aborda a 
retomada da democracia no Brasil

Federação marca presença em lançamento de livro na ANFIP
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Fisco discute o andamento da reforma tributária

DDirigentes da Fenafisco re-
ceberam nos dias 26/1 e 7/2, 
visita de cortesia de cole-

gas do Fisco. Na oportunidade, o 
grupo foi recepcionado pelos dire-
tores da Federação, Glauco Honó-
rio (Administrativo) e Celso Ma-
lhani (Assuntos Parlamentares). 
 
O encontro teve como objetivo tra-
tar de assuntos de extrema relevân-
cia para o Fisco estadual, como as 
competências tributárias dos res-
pectivos entes, as autonomias, atri-
buições e prerrogativas das carreiras 
das administrações tributárias e, bem 
como o teto remuneratório único.  
 
Na oportunidade também foidiscu-
tido andamento das propostas de 
reforma tributária – pauta apontada 
como prioritária pelo governo fe-
deral. A reorganização do sistema 
tributário brasileiro é uma das dire-

trizes do plano de go-
verno da atual gestão.  
 
Estiveram presentes:  
 
Carlos Campos, pre-
sidente na PÚBLICA 
da região Norte; Saulo 
Barreira, vice-presiden-
te do Sindifiscal-TO e  
Wanderci Polaquini, 
vice-presidente Sindi-
cal do Sindafep-PR e 
2º vice-presidente da 
PÚBLICA Nacional, além do o presi-
dente do Sindicato dos Auditores Fis-
cais da Receita do Estado do Paraná 
(Sindafep-PR), Fernades dos Santos, 
acompanhado pelo Lindolfo Timm.  
 
Honório, que também é coordena-
dor de estudos da reforma tributária 
no âmbito da PÚBLICA, reiterou 
que para a Fenafisco, é importante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
que a modificação no sistema de tri-
butos foque no fortalecimento do 
Estado Social, na diminuição da re-
gressividade e que contemple o for-
talecimento das carreiras da adminis-
tração tributária nas três esferas.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Pacto de Brasília articula estratégias para inclusão 
da Administração Tributária na reforma

Francelino Valença, e os 
diretores Celso Malhani 
e Glauco Honório, par-

ticiparam em 9/2, de reunião 
com as entidades signatárias 
do Pacto de Brasília, para 
discutir ações que possibili-
tem a inclusão das deman-
das da carreira na reforma, 
com vistas à regulamentação 
constitucional da estrutura 
da Administração Tributária.  
 
O assunto foi pauta de reu-
nião realizada em 31/1 com o 
secretário especial da Refor-
ma Tributária, Bernard Appy. 
 
O grupo defende a inclusão 
de dispositivos que viabi-
lizem o fortalecimento do 
Fisco por meio das com-
petências tributárias dos 
respectivos entes, as autonomias e 
prerrogativas das carreiras das ad-
ministrações tributárias e, bem 
como o teto remuneratório único. 

Durante a reunião também foi ava-
liada com preocupação a possibili-
dade de criação do Comitê Gestor 
Nacional, previsto na PEC 45/2019. 

 
Pelo texto da PEC, uma lei 
complementar deverá criar o 
Comitê, formado por repre-
sentantes da União, estados, 
Distrito Federal e municípios, 
e ficará responsável por editar 
o regulamento do imposto; ge-
rir a arrecadação centralizada; 
estabelecer os critérios para 
atuação coordenada dos entes 
na fiscalização, e representar 
judicial e extrajudicialmente 
os entes nas matérias relativas 
ao Imposto Sobre Bens e Ser-
viços (IBS), sendo esta defini-
ção de competências e limites, 
de grande sensibilidade para 
as administrações tributárias.  
 
Compõem o Pacto: Fenafisco, 
Anafisco, Febrafisco, Fenafim, 
Sindifisco Nacional, Sindire-

ceita e Unafisco Nacional.
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EVENTOS

A Diretoria eleita do 
Sindicato do Fisco 
Estadual do Acre 

(Sindifisco-AC) foi em-
possada em 10/1, em ce-
rimônia que contou com 
a participação de autori-
dades e do presidente da 
Federação Nacional do 
Fisco Estadual e Distrital 
(Fenafisco), Francelino 
das Chagas Valença Jú-
nior. O evento foi reali-
zado no auditório Ayrton 
Geber, da Secretaria de Es-
tado de Fazenda (Sefaz). 
 
Com a cerimônia, Nicolas Barbosa 
Lima assume mais um mandato à fren-
te da entidade pelo triênio 2023-2025. 
 
Emocionado, Nicolas agradeceu o em-
penho e o trabalho realizado pela Dire-

toria. Ele também defendeu a necessi-
dade de atividades educativas para que 
a sociedade entenda a função do fisco.  
 
“Não somos melhores que outras car-
reiras, somos diferentes. Na essên-
cia, promovemos a justiça fiscal por 
meio dos controles de fiscalização”.  

 
O atual secretário da Se-
faz, Rômulo Grandidier, 
parabenizou a Diretoria 
empossada e afirmou que 
serão realizados inves-
timentos para garantir 
melhores condições de 
trabalho aos servidores.  
 
A Diretoria do Sindi-
fisco foi eleita por una-
nimidade em uma as-
sembleia geral conjunta 
com a Associação dos 
Auditores da Receita 

Estadual do Acre (Asfit), realiza-
da no dia 30 de novembro de 2022.                                                                            

Fonte: Sindifisco-AC

Representada pelo diretor do 
Departamento de Projetos 
Especiais, Toni Pinto Oliveira, 

a Fenafisco marcou presença na so-
lenidade de posse da diretoria eleita 
da Associação Nacional das Defen-
soras e Defensores Públicos (ANA-
DEP) para o biênio 2023-2025. 
 
Realizada em Brasília, a ceri-
mônia contou com mais de 200 
autoridades dos Poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário.  
 
Houve a participação de defen-
sores públicos gerais, corregedo-
res, ouvidores e servidores das 
Defensorias Públicas dos Estados 
e do Distrito Federal, além de re-
presentantes das entidades típi-
cas de estado. O governador do 
Acre, Gladson Cameli (PP), con-
gratulou à presidente por vídeo. 
 
Na oportunidade, Toni agradeceu e 

convite e desejou um bom mandato 
aos que conduzirão o pleito. “Dese-
jamos muito sucesso a nova gestão, 
que seja um período de muitos avan-
ços e conquistas para a categoria”.  
 
A nova diretoria da ANADEP tem 
como presidente e vice as defenso-
ra públicas, Rivana Ricarte (AC) e 
Juliana Lintz (RJ), respectivamente. 

Presidente da Fenafisco, Francelino Valença, 
participa de posse no Acre

Diretor da Fenafisco, Toni Pinto, prestigia posse da ANADEP


