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EDITORIAL

Especial: 
Eleições 2013

Neste número, o Integração traz um especial sobre 
as Eleições 2013 para a escolha da DEN (Diretoria Exe-
cutiva Nacional) e para os conselheiros do CFN (Con-
selho Fiscal Nacional) Biênio 2014/2015.

A “matéria principal” desta edição são as três en-
trevistas com os cabeças de chapa das concorrentes 
à Diretoria Nacional. Para evitar 
que qualquer candidato pudesse 
se sentir prejudicado ou favoreci-
do editorialmente, o Jornalismo do 
Sindifisco Nacional formulou as per-
guntas de forma a abranger o má-
ximo dos temas mais atuais da Clas-
se. O restante do material foi todo 
produzido pelas próprias chapas.

Cada uma das três chapas teve 
duas páginas da edição para res-
ponder às perguntas apresentadas 
e, além disso, receberam espaços 
definidos em número de caracte-
res para formular a introdução e o 
título e apresentar o currículo do 
candidato à Presidência do Sindi-
fisco Nacional. 

Quanto ao CFN, uma reportagem 
concisa traz os principais atributos 
do Conselho e quem são os seis pos-
tulantes aos três cargos de titulares e às três vagas de 
suplentes do órgão que fiscaliza as contas do Sindicato. 

Abrindo esta edição, o Integração traz um breve raio x 
do eleitorado do Sindifisco Nacional e por colégio eleitoral. 
Em seguida, são apresentados os candidatos das três cha-
pas para cada um dos 34 cargos da entidade nacional. 

Uma pequena reportagem destaca o debate entre 
os candidatos ocorrido no início de outubro e anun-
cia o segundo e último encontro entre os postulantes 
à Presidência do Sindifisco Nacional. 

Este Integração, portanto, é um esforço do Jornalis-
mo do Sindicato para levar aos filiados um pouco mais 

de informação sobre quem são as 
pessoas que vão conduzir a enti-
dade no próximo biênio. A ideia é 
apresentar da melhor forma pos-
sível as chapas concorrentes e os 
principais projetos de cada grupo. 

Munidos dessas informações e 
do que foi apresentado nas visitas 
que representantes de cada uma 
das três chapas estão fazendo em 
praticamente todas as localida-
des em que há Auditores-Fiscais 
lotados, os filiados podem fazer a 
melhor escolha sobre qual política 
sindical deve nortear a Classe no 
próximo período. 

Por fim, é importante destacar 
que o Integração não pretende 
esgotar o assunto, mas sim com-
plementar o arcabouço de infor-
mação montado pelos filiados ao 

longo da campanha eleitoral de forma a contribuir 
com o debate democrático e profícuo que tem sido, 
historicamente, a tônica das eleições da entidade. 

Nesse sentido, a publicação espera auxiliar a Clas-
se na escolha e deseja a todos sucesso no pleito.  Nos 
dias 6 e 7 de novembro, exerça seu direito de votar!

Boa leitura!!!

Cada uma das 
três chapas teve

 duas páginas 
da edição 

para responder 
às perguntas 
apresentadas
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Raio X

Capa

Conselho Fiscal

Saiba quem são os candidatos 
a conselheiro

Conheça melhor quem são os eleitores 
do Sindifisco Nacional

Eleições 2013: Entrevista com 
candidatos das três chapas

Expediente e Direção
Integração é uma publicação da Diretoria Executiva Nacio-
nal do Sindifisco Nacional (Sindicato Nacional dos Auditores-
-Fiscais da Receita Federal do Brasil).

Diretoria do Sindifisco Nacional
Presidente: Pedro Delarue Tolentino Filho; 1º Vice-Presidente: 
Lupércio Machado Montenegro; 2º Vice-Presidente: Sérgio 
Aurélio Velozo Diniz; Secretário-Geral: Ayrton Eduardo de 
Castro Bastos; Diretor-Secretário: Kurt Theodor Krause; Diretor 
de Finanças: Mário Pereira de Pinho Filho; Diretor-Adjunto de 
Finanças: Agnaldo Neri; Diretora de Administração: Ivone 
Marques Monte; Diretor-Adjunto de Administração: Gelson 
Myskovsky Santos; Diretor de Assuntos Jurídicos: Wagner Teixeira 
Vaz; 1º Diretor-Adjunto de Assuntos Jurídicos: Sebastião Braz 
da Cunha dos Reis; 2º Diretor-Adjunto de Assuntos Jurídicos: 
Luiz Henrique Behrens Franca; Diretor de Defesa Profissional: 
Dagoberto da Silva Lemos; 1º Diretor-Adjunto de Defesa 
Profissional: Caetano Évora da Silveira Neto; 2ª Diretora-Adjunta 
de Defesa Profissional: Regina Ferreira de Queiroz; Diretor de 
Estudos Técnicos: Luiz Antonio Benedito; Diretora-Adjunta 
de Estudos Técnicos: Elizabeth de Jesus Maria; Diretora de 
Comunicação Social: Maria Cândida Capozzoli de Carvalho; 
1ª Diretora-Adjunta de Comunicação: Letícia Cappellano 
Quadros dos Santos; 2º Diretor-Adjunto de Comunicação: 
Carlos Cathalat; Diretora de Assuntos de Aposentadoria e 
Pensões: Aparecida Bernadete Donadon Faria; Diretor-Adjunto 
de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Eduardo Arthur Neves 
Moreira; Diretor do Plano de Saúde: Jesus Luiz Brandão; Diretora-
Adjunta do Plano de Saúde: Maria Antonieta Figueiredo 
Rodrigues; Diretor de Assuntos Parlamentares: João da Silva 
dos Santos; Diretor-Adjunto de Assuntos Parlamentares: Raul 
Chamadoiro Cabadas Filho; Diretor de Relações Intersindicais: 
Rafael Pillar Junior; Diretor-Adjunto de Relações Intersindicais: 
Hélio Roberto dos Santos; Diretor de Relações Internacionais: 
Fábio Galizia Ribeiro de Campos; Diretora de Defesa da 
Justiça Fiscal e da Seguridade Social: Vilson Antonio Romero; 
Diretor-Adjunto de Defesa da Justiça Fiscal e da Seguridade 
Social: Luiz Antonio Fuchs da Silva; Diretor de Políticas Sociais e 
Assuntos Especiais: João Eudes da Silva; Diretor Suplente: Carlos 
César Coutinho Cathalat; Diretor Suplente: José Benedito de 
Meira; Diretor Suplente: Manoel Rubim da Silva. 

Departamento de Jornalismo
Gerente e editor: Rodrigo Oliveira – 4359/02-DF; Jornalistas: Ana 
Flávia Câmara, Cristina Fausta, Danielle Santos, Dorivândia 
Ribeiro, Taís Rocha, Thais Maria; Projeto Gráfico: Núcleo Cinco 
Marketing e Comunicação Integrada Ltda.; Diagramação: 
Washington Ribeiro (wrbk.com.br) 4613-DF Tiragem: 24.600 
Exemplares; Impressão: Interagir Artes Gráficas LKB Ltda ME

Sede do Sindifisco Nacional
SDS, Conjunto Baracat, 1º andar, salas 1 a 11, Asa Sul, Brasília/
DF – Cep: 70.392-900
Fone (61) 3218-5200 - Fax (61) 3218-5201
Site: www.sindifisconacional.org.br
E-mail: integracao@sindifisconacional.org.br

09 Chapas

Confira todos os concorrentes à 
DEN nas três chapas

20 Debate

Último debate entre candidatos à DEN 
será no dia 29/10

39 - 2013
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RAIO-X

Raio X do eleitorado do 
Sindifisco Nacional
A partir de um levantamento atualizado, feito no 

banco de dados do Sindifisco Nacional foi possível 
traçar um perfil do eleitorado que irá escolher nos 

dias 6 e 7 de novembro os componentes da DEN (Diretoria 
Executiva Nacional) e do CFN (Conselho Fiscal Nacional).

Foram levantadas informações sobre a situação fun-
cional, o sexo, o estado civil, a faixa etária, o estado de 
filiação e o peso de cada DS (Delegacia Sindical) no 
que diz respeito ao número de votantes. 

De acordo com os dados, fica claro que, apesar 
do crescimento na participação feminina nos últimos 
anos, o Sindicato (e, consequentemente, a Receita 
Federal do Brasil) ainda é majoritariamente compos-
to por homens. Atualmente, 64,71% dos filiados são do 
sexo masculino contra 35,22% de filiadas.

Os números também refletem a composição das cha-
pas neste pleito. A quantidade de mulheres entre os pos-
tulantes vai de seis a oito das 34 vagas disponíveis na Dire-
toria, o que significa dizer que menos de 25% dos cargos 
de direção serão ocupados por mulheres, seja qual for a 
chapa vencedora.

Outro dado curioso a respeito do eleitorado do Sindi-
fisco Nacional diz respeito aos aposentados. Hoje, eles re-
presentam 45,42% do total de votantes. O número deno-
ta a importância participativa e o poder decisório desse 
segmento, se comparado com a quantidade de ativos. 

O levantamento obtido pela equipe do Integração 
revelou ainda que, do total de 19.340 filiados, 61,08% 
estão casados; 21,28% estão solteiros; 9,8%, separados/
divorciados; e 3,52%, viúvos. 

No que se refere à faixa etária, os dados demonstram 
que a maturidade prevalece entre os votantes. A maior 
parte -  49,68% - tem entre 51 e 70 anos. Já os filiados 
com idade acima de 70 anos somam outros 23,07% do 
total.  Portanto, mais de 90% dos eleitores do Sindicato 
está acima dos 50 anos de idade.

No que diz respeito aos colégios eleitorais, há uma 
repetição com as eleições para cargos públicos no 
que se refere à concentração geográfica dos votos. 
No pleito sindical também concentram-se na região 
Sudeste do país os maiores colégios. Se somados, es-
tados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais 
respondem por 54,21% do eleitorado do Sindifisco. 

Para se ter uma ideia do peso do Sudeste nas eleições, 
a segunda região do país com maior número de eleitores 
é a região Sul, com 18,02% dos Auditores votantes. O quan-
titativo corresponde a menos de um terço dos votos de 
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais somados. 

Os números se refletem também quando os totais 
são subdivididos pelas DS (Delegacia Sindical) locais. A 
maior Delegacia, a do Rio de Janeiro, representa 14,5% 
do total. A capital fluminense é seguida pela DS/São 
Paulo, com 10,35%. A “surpresa” fica por conta da DS/
Brasília que ocupa o terceiro lugar com 5,9%, com pe-
quena margem à frente da DS/Belo Horizonte (5,66%).

EDIÇÃO ESPECIAL

ELEIÇÕES SINDIFISCO NACIONAL 2013
Nos dias 6 e 7 de novembro, vote
e ajude a decidir o futuro do nosso sindicato
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EDIÇÃO ESPECIAL

ELEIÇÕES SINDIFISCO NACIONAL 2013
Nos dias 6 e 7 de novembro, vote
e ajude a decidir o futuro do nosso sindicato

Delegacia Qdt Perc
Acre - AC 27 0,14%
Aeroporto de Cumbica - SP 131 0,68%
Alagoas - AL 115 0,59%
Amazonas-AM 265 1,37%
Anápolis - GO 55 0,28%
Aracaju - SE 109 0,56%
Araçatuba - SP 88 0,46%
Araraquara - SP 78 0,40%
Bauru - SP 149 0,77%
Belo Horizonte - MG 1094 5,66%
Blumenau - SC 73 0,38%
Brasília - DF 1142 5,90%
Campinas-Jundiaí - SP 506 2,62%
Campos dos Goytacazes - RJ 109 0,56%
Caruaru - PE 54 0,28%
Cascavel - PR 57 0,29%
Caxias do Sul - RS 110 0,57%
Ceará - CE 609 3,15%
Curitiba - PR 675 3,49%
DEN 26 0,13%
Divinópolis - MG 88 0,46%
Espírito Santo - ES 306 1,58%
Feira de Santana - BA 86 0,44%
Florianópolis - SC 356 1,84%
Foz do Iguaçu - PR 96 0,50%
Franca - SP 58 0,30%
Goiânia - GO 301 1,56%
Governador Valadares - MG 87 0,45%
Guarulhos - SP 93 0,48%
Ilhéus - BA 56 0,29%
Itajaí - SC 92 0,48%
Joaçaba - SC 76 0,39%
Joinville - SC 128 0,66%
Juiz de Fora - MG 240 1,24%
Limeira - SP 127 0,66%
Londrina - PR 167 0,86%
Maranhão - MA 147 0,76%

Delegacia Qdt Perc
Marília - SP 111 0,57%
Maringá - PR 114 0,59%
Mato Grosso - MT 78 0,40%
Mato Grosso do Sul - MS 172 0,89%
Montes Claros - MG 27 0,14%
Niterói - RJ 444 2,30%
Novo Hamburgo - RS 129 0,67%
Osasco - SP 164 0,85%
Palmas - TO 22 0,11%
Pará - PA 275 1,42%
Paraíba - PB 141 0,73%
Passo Fundo - RS 66 0,34%
Pelotas - RS 94 0,49%
Piauí - PI 89 0,46%
Piracicaba - SP 108 0,56%
Poços de Caldas - MG 45 0,23%
Ponta Grossa - PR 72 0,37%
Porto Alegre - RS 758 3,92%
Porto de Paranaguá - PR 41 0,21%
Presidente Prudente - SP 82 0,42%
Recife - PE 522 2,70%
Ribeirão Preto - SP 187 0,97%
Rio de Janeiro - RJ 2805 14,50%
Rio Grande - RS 57 0,29%
Rio Grande do Norte - RN 179 0,93%
Rondônia - RO 75 0,39%
Salvador - BA 575 2,97%
Santa Cruz do Sul - RS 53 0,27%
Santa Maria - RS 105 0,54%
Santana do Livramento - RS 20 0,10%
Santo André - SP 203 1,05%
Santo Angelo - RS 58 0,30%
Santos - SP 405 2,09%
São José do Rio Preto - SP 157 0,81%
São José dos Campos - SP 158 0,82%
São Paulo - SP 2001 10,35%
São Sebastiao - SP 20 0,10%
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EDIÇÃO ESPECIAL

ELEIÇÕES SINDIFISCO NACIONAL 2013
Nos dias 6 e 7 de novembro, vote
e ajude a decidir o futuro do nosso sindicato

Delegacia Qdt Perc
Sorocaba - SP 216 1,12%

Taubaté - SP 121 0,63%
Uberaba - MG 65 0,34%
Uberlândia - MG 118 0,61%
Uruguaiana - RS 62 0,32%
Varginha - MG 126 0,65%
Vitória da Conquista - BA 44 0,23%

Total 19340 100,00%

Situação Funcional Qdt Perc
Ativo 10556 54,58%
Aposentado 8784 45,42%

Total 19340 100,00%

Sexo Qdt Perc
Masculino 12515 64,71%
Feminino 6811 35,22%

Total 19340 100,00%

Estado Civil Qdt Perc
Casado 11812 61,08%
Solteiro 4115 21,28%
Separado 704 3,64%
Viúvo 680 3,52%
Divorciado 1192 6,16%

Total 19340 100,00%

Idade Qdt Perc
20 a 30 anos 232 1,20%
31 a 40 anos 1593 8,24%
41 a 50 anos 3445 17,81%
51 a 60 anos 5290 27,35%
61 a 70 anos 4318 22,33%
71 a 80 anos 2273 11,75%
Acima de 80 anos 2189 11,32%

Total 19340 100,00%

Estado Sigla Qdt Perc
Acre AC 23 0,12%
Alagoas AL 117 0,60%
Amapá AP 15 0,08%
Amazonas AM 216 1,12%
Bahia BA 764 3,95%
Ceará CE 615 3,18%
Distrito Federal DF 1113 5,75%
Espírito Santo ES 310 1,60%
Goiás GO 366 1,89%
Maranhão MA 143 0,74%
Mato Grosso MT 75 0,39%
Mato Grosso do Sul MS 154 0,80%
Minas Gerais MG 1929 9,97%
Pará PA 250 1,29%
Paraíba PB 140 0,72%
Paraná PR 1249 6,46%
Pernambuco PE 589 3,05%
Piauí PI 91 0,47%
Rio de Janeiro RJ 3435 17,76%
Rio Grande do Norte RN 183 0,95%
Rio Grande do Sul RS 1517 7,84%
Rondônia RO 59 0,31%
Roraima RR 14 0,07%
Santa Catarina SC 719 3,72%
São Paulo SP 5122 26,48%
Sergipe SE 109 0,56%
Tocantins TO 23 0,12%

Total  19340 100,00%
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CHAPAS

EDIÇÃO ESPECIAL

ELEIÇÕES SINDIFISCO NACIONAL 2013
Nos dias 6 e 7 de novembro, vote
e ajude a decidir o futuro do nosso sindicato

Conheça os integrantes 
das três chapas que 
concorrem à DEN

Após a divulgação das Plataformas das três Chapas 
concorrentes à DEN (Diretoria Executiva Nacional), 
Chapa 1 – Opinião e Unidade; Chapa 2 – Transpa-

rência e Ação; Chapa 3 – Renovar-Integração, o próximo 
passo mais importante do processo eleitoral do Sindifisco 
Nacional é a eleição em si.

Nos dias 6 e 7 de novembro, a Classe escolherá os diri-
gentes da DEN que atuará nos anos de 2014/2015. 

Confira nas próximas páginas os nomes dos concorren-
tes das três Chapas inscritas e todos os cargos. 
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CHAPAS

EDIÇÃO ESPECIAL

ELEIÇÕES SINDIFISCO NACIONAL 2013
Nos dias 6 e 7 de novembro, vote
e ajude a decidir o futuro do nosso sindicato

Cargo Chapa 1 - Opinião E Unidade
Presidência Cláudio Márcio Oliveira Damasceno BA
1ª Vice-Presidência Ayrton Eduardo de Castro Bastos GO

2ª Vice-Presidência Lúcia Helena Nahas MG
Secretaria Geral Mário Pereira de Pinho Filho DF
Diretor Secretário Rogério Said Calil RJ
Diretoria de Finanças Carlos César Coutinho Cathalat MT
Diretoria-Adjunta de Finanças Albino Dalla Vecchia SC
Diretoria de Administração Robson Canha Ferreira RJ
Diretoria-Adjunta de Administração José Raimundo Melo e Leite DF
Diretoria de Assuntos Juridicos Carlos Roberto Teixeira (Betinho) GO
1º Diretoria-Adjunta de Assuntos Jurídicos Rudimar Nunes Fraga RS
2º Diretoria-Adjunta de Assuntos Jurídicos Sérgio Santiago da Rosa RJ
Diretoria de Defesa Profissional Carlos Rafael da Silva MG
1º Diretoria-Adjunta de Defesa Profissional Leonardo Picanço Cruz RJ
2º Diretoria-Adjunta de Defesa Profissional Yone de Oliveira RO
Diretoria de Estudos Técnicos Pedro Onofre Fernandes MG
Diretoria-Adjunto de Estudos Técnicos Alfredo Jorge Madeira Rosa SP
Diretoria de Comunicação Social Letícia Cappellano Quadros dos Santos AM
1ª Diretoria-Adjunta de Comunicação Regina Ferreira de Queiroz SE
2ª Diretoria-Adjunta de Comunicação Genidalto da Silva Paiva SP
Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Pensões Clotilde Guimarães RJ
Diretoria-Adjunta de Assuntos de Aposentadoria e 
Pensões 

José Ivaldo da Costa SP

Diretoria do Plano de Saúde Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues SP
Diretoria-Adjunta do Plano de Saúde Tânia Regina Coutinho Lourenço SP
Diretoria de Assuntos Parlamentares Célio Diniz Rocha SP
Diretoria-Adjunta de Assuntos Parlamentares José Castelo Branco Bessa Filho CE
Diretoria de Relações Intersindicais Hélio Roberto dos Santos MG
Diretoria-Adjunta de Relações Intersindicais Maria Urânia da Silva Costa BA
Diretoria de Relações Internacionais Fábio Galizia Ribeiro de Campos MS
Diretoria de Defesa da Justiça Fiscal e da Segurida-
de Social

César Araújo Ramos SC

Diretoria-Adjunta de Defesa da Justiça Fiscal e da 
Seguridade Social

Henrique Gerhke RS

Diretoria de Políticas Socias e Assuntos Especiais José Devanir de Oliveira PR
Diretoria Suplente Diego Augusto de Sá PR
Diretoria Suplente Antonio Gomes Campelo PE
Diretoria Suplente Oséas Coimbra Júnior CE
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CHAPAS

EDIÇÃO ESPECIAL

ELEIÇÕES SINDIFISCO NACIONAL 2013
Nos dias 6 e 7 de novembro, vote
e ajude a decidir o futuro do nosso sindicato

Cargo Chapa 2 - Transparência E Ação
Presidência Marcelo Lettieri Siqueira CE
1ª Vice-Presidência Maria de Lourdes Nunes Carvalho (Lourdinha) MA
2ª Vice-Presidência Vera Teresa Balieiro da Costa RJ
Secretaria Geral Adriano Lima Corrêa ES
Diretor Secretário Rosane Raquel Lubini SC
Diretoria de Finanças Torquato Fernando Lima DF
Diretoria-Adjunta de Finanças Benedito Giovaldo Freire RJ
Diretoria de Administração João Luiz dos Santos PI
Diretoria-Adjunta de Administração Glauco José Eggers PB
Diretoria de Assuntos Juridicos Marcelo Calheiros Soriano PR
1º Diretoria-Adjunta de Assuntos Jurídicos Luciano de Moraes Rebouças RJ
2º Diretoria-Adjunta de Assuntos Jurídicos Sebastião Afonso de Mattos PR
Diretoria de Defesa Profissional Henrique Jorge Freitas da Silva RN
1º Diretoria-Adjunta de Defesa Profissional Luiz Cláudio de Araújo Martins BA
2º Diretoria-Adjunta de Defesa Profissional Nory Celeste Sais de Ferreira RS
Diretoria de Estudos Técnicos Tiago Barbosa de Paiva Almeida (Tiaguinho) SP
Diretoria-Adjunto de Estudos Técnicos Laurel Gilberto Martins PR
Diretoria de Comunicação Social Paulo Roberto Kiyoto Matsushita SP
1ª Diretoria-Adjunta de Comunicação Sérgio Arthur do Nascimento RJ
2ª Diretoria-Adjunta de Comunicação Antônio Edivaldo Pereira Nunes AM
Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Pensões Rosíris da Costa Barbosa SC
Diretoria-Adjunta de Assuntos de Aposentadoria e 
Pensões 

Maria Gláudia Ferrer Mamede RJ

Diretoria do Plano de Saúde Marcelo Porto Rodrigues SP
Diretoria-Adjunta do Plano de Saúde Sonia Chaves Mesentier RJ
Diretoria de Assuntos Parlamentares Roberto Bocaccio Piscitelli DF
Diretoria-Adjunta de Assuntos Parlamentares Foch Simão Júnior SP
Diretoria de Relações Intersindicais Luiz Sérgio Fonseca Soares (Serginho) MG
Diretoria-Adjunta de Relações Intersindicais Helder Luis Gondim Rocha DF
Diretoria de Relações Internacionais João Cunha da Silva SC
Diretoria de Defesa da Justiça Fiscal e da Segurida-
de Social

Eduardo Tanaka SC

Diretoria-Adjunta de Defesa da Justiça Fiscal e da 
Seguridade Social

Dão Real Pereira dos Santos RS

Diretoria de Políticas Socias e Assuntos Especiais Marcelo Oliveira Maciel CE
Diretoria Suplente Eustórgio Luiz Alves Guimarães PA
Diretoria Suplente Maria Nívia Barroso de Pinho Vieira CE
Diretoria Suplente Marcos Barbonaglia da Silva MG
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Cargo Chapa 3 - Renovar – Integração
Presidência Iranilson Brasil PA/AP
1ª Vice-Presidência Celso José Goedel RS
2ª Vice-Presidência Sandra Tereza Paiva Miranda SP
Secretaria Geral Lúcio Flávio Arantes Esteves DF
Diretor Secretário Suerdmar José Lelis MG
Diretoria de Finanças José Couto Filho DF
Diretoria-Adjunta de Finanças Lucas de Góis Campos SP
Diretoria de Administração Antonio Carlos Portinari Greggio SP
Diretoria-Adjunta de Administração Maria Aparecida de S. G. Da Silva (Cida Brasília) DF
Diretoria de Assuntos Juridicos Abel Valini SP
1º Diretoria-Adjunta de Assuntos Jurídicos Maria Áurea Miranda Lopes DF
2º Diretoria-Adjunta de Assuntos Jurídicos Heinrich Antonio Gerstner (Tony) RS
Diretoria de Defesa Profissional Euzilene Teodozia Rodrigues Ribeiro MG
1º Diretoria-Adjunta de Defesa Profissional Antônio Marcos Serravalle Santos AP
2º Diretoria-Adjunta de Defesa Profissional Haylton Pires de Castro RJ
Diretoria de Estudos Técnicos Eivany Antonio da Silva DF
Diretoria-Adjunto de Estudos Técnicos Paulo Ramos Filho DF
Diretoria de Comunicação Social Waldir Martins Lopes Júnior DF
1ª Diretoria-Adjunta de Comunicação Flávio Pires de Campos SP
2ª Diretoria-Adjunta de Comunicação Paulo Roberto Pereira Raymundo SP
Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Pensões Jayro Tapajós Braule Pinto SC
Diretoria-Adjunta de Assuntos de Aposentadoria e 
Pensões 

Guilhermina Ferreira de Oliva SP

Diretoria do Plano de Saúde Delson Roberto Braga de Souza MG
Diretoria-Adjunta do Plano de Saúde Luiz Antonio Lucena de Oliva RJ
Diretoria de Assuntos Parlamentares Hélvio Antônio Pereira Marinho CE
Diretoria-Adjunta de Assuntos Parlamentares Carlos Humberto Ferreira DF
Diretoria de Relações Intersindicais Walter Miranda de Almeida SP
Diretoria-Adjunta de Relações Intersindicais Edson Braz Molgara SP
Diretoria de Relações Internacionais Dion Ruas PA/AP
Diretoria de Defesa da Justiça Fiscal e da Segurida-
de Social

Antonio César de Campos MS

Diretoria-Adjunta de Defesa da Justiça Fiscal e da 
Seguridade Social

João Marcos Martins de Oliveira GO

Diretoria de Políticas Socias e Assuntos Especiais Wilson Bispo dos Santos (Wilson Mandela) BA
Diretoria Suplente Bong Whan Oh DF
Diretoria Suplente Célia Regina dos Santos Sanchez Prieto SP
Diretoria Suplente Maurício Cavalcanti da Silva PE
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O grupo Opinião e Unidade (Chapa 1) tem entre 
seus integrantes Auditores-Fiscais comprome-
tidos em resgatar a imagem, a autoridade e a 

importância da Classe junto à Receita Federal do Bra-
sil (RFB) e à sociedade brasileira. Nosso maior desafio é 
avançar em um modelo de atuação que privilegia o 
diálogo sem prescindir de ações enérgicas quando elas 
se fazem necessárias. É um sindicalismo com resultados 
concretos, que opta pelo caminho da negociação, mas 
não renuncia ao que é fundamental à Classe: sua valori-
zação como autoridade de Estado. 

Tal postura rendeu conquistas históricas para os Audi-
tores-Fiscais, como a remuneração por meio de subsídio, 

Chapa 1: Uma história, 
um futuro

Currículo do Candidato
O candidato Cláudio Damasceno iniciou sua 

vida sindical no começo da década de 2000, 
quando encampou a luta dos atingidos pelo 
chamado “fosso salarial”. Por dois mandatos, 
foi presidente da Delegacia Sindical MT/AC/RO, 
antes de assumir a Secretaria Geral do Sindifisco 
Nacional entre 2009 e 2011. Nesse período, esteve 
à frente dos principais projetos do sindicato. Su-
pervisionou a implementação do Centro de Estu-
dos para Questões Tributárias, Aduaneiras e Pre-
videnciárias; planejou e atuou no Fronteira em 
Foco; percorreu o país pelo projeto DEN nos Esta-
dos; articulou todo o projeto do Jurídico Atuante; 
e participou da idealização do Tributo Legal. Foi 
também coordenador-geral da Comissão Orga-
nizadora do CONAF 2012 e, mais recentemente, 
integrou o Grupo de Estudo RFB sobre a parcela 
extra-subsídio.

a paridade entre ativos e aposentados, a extinção da 
avaliação individual, a solução do “fosso salarial”, o vis-
lumbre do fim do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), 
os avanços em direção à Lei Orgânica do Fisco (LOF), a 
defesa atuante dos colegas em Processo Administrativo 
Disciplinar (PAD), o trabalho parlamentar concatenado e 
competente, os assuntos jurídicos conduzidos de maneira 
profissional, a comunicação eficiente, o plano de saúde 
elogiado pela Agência Nacional de Saúde (ANS).

Na entrevista a seguir, o candidato a presidente do Sin-
difisco Nacional, Cláudio Damasceno, dá mais detalhes 
de como será a atuação do grupo Opinião e Unidade à 
frente da Diretoria Executiva Nacional.  
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Quais são os principais pontos dentro da plata-
forma de Gestão de sua chapa?

Cláudio: Antes de tudo, nosso foco de atuação é a va-
lorização dos Auditores-Fiscais, pois entendemos que as 
competências legais e a autoridade intrínseca do car-
go embasam nossa importância para o Estado e para 
a sociedade, permitindo um reconhecimento cada vez 
maior em forma de subsídios condizentes com nossa 
condição. Nesse sentido, estamos voltados ao esforço 
de aprovar uma Lei Orgânica do Fisco (LOF) que for-
taleça o cargo de Auditor-Fiscal, estabelecendo para 
nós garantias e prerrogativas de autoridade de Estado. 
Nossa luta é também por melhores condições de traba-
lho para todos os Auditores, incluindo ações específicas 
para os aduaneiros; pelo fortalecimento institucional da 
RFB, contra qualquer tentativa de desmantelamento do 
órgão; por um sistema de Previdência Social pública e 
solidária para os trabalhadores; e pela defesa inarredá-
vel dos interesses de aposentados e pensionistas, entre 
outras prioridades.

Como você acha que deve ser a atuação do Sin-
difisco Nacional em defesa da Aduana?

Cláudio: Atuamos ao lado dos aduaneiros em sua luta 
diária por melhores condições de trabalho. Prova disso, 
são as ações do nosso grupo – como o projeto Fronteira 
em Foco – que resultaram em mais recursos e melho-
rias para as unidades fronteiriças. Na nossa plataforma, 
duas pastas – Defesa Profissional e Relações Internacio-
nais – estão voltadas para discutir e propor melhorias 
para a aduana, a partir de visitas in loco, do compar-
tilhamento de experiência internacionais, da sintonia 
com entidades sindicais do Mercosul, através da Frasur, 
e da interlocução com a Organização Mundial de Adu-
anas e com a OIT.

Como você pretende trabalhar a valorização da 
Classe perante a sociedade?

Cláudio: A chamada legitimação social do trabalho 
dos Auditores-Fiscais não pode ser algo que contradiz 
ou anula os interesses da Classe, mas precisa ser um ins-
trumento que se soma a ela. Nesse sentido, procuramos 
atuar naquilo que melhor temos a oferecer à socieda-

de: nossa expertise. A campanha Imposto Justo é um 
exemplo de como podemos estar inseridos nos movi-
mentos sociais, contribuindo efetivamente com a justiça 
social, sem fugir da função precípua do sindicato, que é 
defender os interesses dos Auditores.

Na sua opinião, qual a principal demanda da 
Classe e como você pretende atendê-la?

Cláudio: Sem dúvida, o grande desafio para a próxima 
gestão é fazer a LOF avançar e chegar ao Congres-
so Nacional para ser votada. Essa meta faz parte de 
uma proposta mais ampla de ação que visa oferecer 
à Classe um projeto de longo prazo, com estratégias 
que permitam que até mesmo o ganho imediato es-
teja respaldado num alicerce que justifique outros ga-
nhos futuros. Dentro desse projeto, a LOF caminha lado 
a lado com o Bônus de Eficiência. Juntas, essas duas 
iniciativas carregam a essência de tudo aquilo que a 
Classe precisa para trilhar um caminho longo, promis-
sor e ascendente: o reconhecimento definitivo da sua 
autoridade e do caráter imprescindível de sua função 
ao Estado e à sociedade brasileira.

Qual/quais serão as principais estratégias de luta 
de sua Gestão em prol dos aposentados e pen-
sionistas?

Cláudio: Não há como duvidar de que nossa princi-
pal bandeira é a aprovação da PEC 555/06, que livra 
definitivamente aposentados e pensionistas de pagar 
a contribuição previdenciária. Essa luta é um traço 
marcante do nosso grupo e foi graças à nossa atua-
ção permanente junto a parlamentares e ao governo 
– diferentemente da inoperância do grupo que nos 
antecedeu – que conseguimos fazer tramitar a PEC 
no Congresso Nacional. Mais recentemente, também 
a partir do nosso protagonismo, conseguimos o com-
promisso do presidente da Câmara dos Deputados, 
Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), e do ministro da 
Previdência, Garibaldi Alves, para negociar com o 
governo um acordo a fim de pautar a PEC para vota-
ção no plenário da Câmara.
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A Chapa 2 Transparência e Ação reuniu um con-
junto de Auditores com qualificação técnica, 
administrativa e experiência sindical, para im-

pulsionar o Sindicato, com Ação firme em defesa da 
categoria e Transparência em todos os atos. Só assim 
poderemos voltar a ter vitórias.

A Chapa 2 defende a necessidade de novo rumo 
para o Sindifisco Nacional, novo rumo para revitalizar a 
organização, a capacidade de luta, a autoestima dos 
Auditores-Fiscais e a unidade da categoria. 

Há sinais que apontam para essa necessidade de mu-
dança. A contínua corrosão de atribuições, prerrogativas 
e garantias previstas na Constituição e no CTN, alvo de 
ataques sucessivos por meio de normas infralegais, sem 

Chapa 2: Um novo rumo 
para o Sindifisco Nacional

Currículo do Candidato
O candidato Marcelo Lettieri Siqueira é Audi-

tor-Fiscal da Receita Federal do Brasil desde 15 
de julho de 1999. Atuação na Superintendên-
cia da 4ªRF em Recife/PE e Delegacias de Jul-
gamento de Fortaleza. Coordenador-Geral de 
Estudos, Previsão e Análise da RFB. Lotado no 
SEFIS de Fortaleza.

Graduado em Engenharia Mecânica-Aero-
náutica pelo ITA. Mestrado e Doutorado em Eco-
nomia pela UFPE, Professor e pesquisador da UFC 
e Professor Convidado FGV. É pesquisador do 
CNPq na área de Economia. 

Produção acadêmica inclui capítulos de livros 
e trabalhos publicados em várias revistas espe-
cializadas. Foi Vice-Presidente da Delegacia Sin-
dical do Unafisco no Ceará no biênio 2007-2009.

que a atual Direção arme a categoria para barrar esse 
processo e muito menos para reverter as atribuições já 
comprometidas. O resultado frustrante da última campa-
nha salarial. A total ausência do Sindicato da realidade 
concreta dos Auditores-Fiscais, sem intervir nas mudan-
ças dos processos de trabalho e no modelo de Adminis-
tração Tributária em curso. Os ataques preocupantes à 
Aduana, com postura meramente reativa da DEN.

Os Auditores-Fiscais perderam espaço de atuação. O 
Sindicato deixou de defender devidamente a categoria e, 
inclusive, literalmente se apequenou, com aumento acen-
tuado de desfiliações, muito provavelmente por causa da 
percepção de que o Sindicato deixou de dar devidas res-
postas para resgate do prestígio e da dignidade do cargo.
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Quais são os principais pontos dentro da plata-
forma de Gestão de sua chapa?

Marcelo: São quatro os eixos privilegiados. O primeiro 
deles é contrapor-se ao atual modelo de administração 
tributária, raiz dos graves problemas que enfrentamos 
no exercício de nossas atribuições. Fundado em concei-
tos importados da iniciativa privada, o modelo vigente 
se revela ultrapassado, exageradamente concentrado 
e hierarquizado. Dos efeitos nocivos, é visível a desmoti-
vação generalizada, os desvios de função, as doenças 
laborais, as metas artificialmente fixadas e a incessante 
cobrança por resultados. É necessário modelo que res-
gate princípios da administração pública, voltado ao 
interesse público.
O segundo ponto é a necessidade da defesa de uma Adu-
ana forte, garantidora dos interesses nacionais, em contra-
posição ao projeto de uma Aduana que cada vez mais se 
ocupa em facilitar o fluxo do comércio internacional. 
Propomos política salarial concreta e perene: tabela 
remuneratória que assegure  90,25% do subsídio do mi-
nistro do STF, para o topo da carreira. Contempla todos 
os segmentos, ativos e aposentados, antigos e novos. A 
proposta parte de acúmulo com a categoria, porquan-
to construída desde a campanha salarial 2011 e não 
põe em risco a paridade e integralidade.  
Na área jurídica, que cuida de valioso patrimônio da 
categoria, faremos a reorganização da gestão das 
ações judiciais, sem que isso implique rescisão dos atu-
ais contratos, além de atuar em harmonia com o CCAJ.
Atuaremos com muito diálogo e responsabilidade, mas 
também com coragem, firmeza e a necessária inde-
pendência para enfrentar as constantes ameaças às 
nossas atribuições.

Como você acha que deve ser a atuação do Sin-
difisco Nacional em defesa da Aduana?

Marcelo: Os ataques à primazia da Aduana têm se 
acentuado. No momento, a ameaça mais grave é o 
projeto da Administração de transferir a Fiscalização 
Aduaneira para COFIS, extinguindo-se as inspetorias. A 
mudança pretendida significa desfiscalizar a Aduana. 
Significa retirar a Receita Federal da Aduana, que po-
derá se transformar em órgão de mero despacho. Se 
adotada, será marco no desmonte e fragilização da 

Aduana e passo importante para retirada da Aduana 
do MF, um dos últimos obstáculos, em razão do coman-
do constitucional insculpido no art. 237. A ideia é inacei-
tável e será frontalmente combatida.

Como você pretende trabalhar a valorização da 
Classe perante a sociedade?

Marcelo: Os Auditores-Fiscais constituem carreira es-
sencial ao funcionamento do Estado. Desempenham 
papel estratégico para desenvolvimento da Nação ao 
assegurar recursos para as políticas públicas. Para tanto, 
devem dispor de prerrogativas para o livre exercício das 
atribuições e de remuneração compatível e estável. 
É essencial aprovar a PEC 186/2007, que confere previ-
são constitucional à LOF e a PEC 147/2012, que vincula a 
remuneração dos Auditores-Fiscais a de ministro do STF. 

Na sua opinião, qual a principal demanda da 
Classe e como você pretende atendê-la?

Marcelo: Sem dúvida, o constante ataque às atribuições 
do cargo, com a transferência das atribuições do cargo 
efetivo aos detentores de cargo de confiança. E a ânsia 
da administração por resultados quantitativos, em detri-
mento da profundidade e qualidade do trabalho, que se 
reflete na excessiva cobrança e na sensação generaliza-
da de que, por mais que se esforce, estamos sempre em 
débito com as metas e a carga de trabalho. Teremos que 
rediscutir e enfrentar o atual modelo gerencial.

Qual/quais serão as principais estratégias de luta 
de sua Gestão em prol dos aposentados e pen-
sionistas?

Marcelo: Desde 2004, com a aprovação da Reforma 
da Previdência, os aposentados e pensionistas pagam 
o preço da insensatez e do disparate que foi supressão 
de direito adquirido. Estamos no caminho certo que é a 
intensa pressão pela aprovação da PEC 555/2006. Essa 
é uma luta de todos. Não só dos Auditores-Fiscais, mas 
dos servidores públicos federais, estaduais e municipais. 
A matéria está pronta para votação. Só falta superar a 
resistência do governo. No que depender de nós, ela 
será exercida sem limites.
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Inicialmente, diante da situação aviltante que se en-
contra nossa atribuição previdenciária, gostaríamos 
de questionar o porquê dessa entrevista feita via e-mail 

pelo jornalismo da DEN não ter abordado, em nenhuma 
de suas perguntas, qual o projeto das Chapas para o res-
gate da identidade e da cultura previdenciária que está 
se esvaindo na RFB. 

A entrevista trata dos temas críticos: Aduana e Apo-
sentados  mas, não trata desse tema tão importante 
para os auditores fiscais egressos da ex-Receita Previ-
denciária, e da FENAFISP, para os recém-empossados e 
para os aposentados. 

A chapa 3 começa esta entrevista tratando exata-
mente desse importante tema.  

1 – Resgataremos este tema no Sindifisco Nacional, e 

Chapa 3: União e 
valorização profissional

Currículo do Candidato
Candidato Iranilson Brasil
Concurso: 2002-2 - 1º lugar da Aduana 2ª RF
Lotação: Alfândega do Aeroporto de Belém
Formação: Graduado em Letras 
Atividades Sindicais e Políticas:
Delegado Sindical do BB – Banco do Brasil - 1987 a 
2002; Membro da Executiva Nacional dos Funcis 
do BB - 1989 a 1991; Comando da Greve unifica-
do de Bancários e Petroleiros de 1991; Diretor do 
Sindicato dos Bancários RJ - 1997 a 2000; Coorde-
nador da oposição contra o aparelhamento da 
PREVI-BB pelo PT - eleições de 1998 e 2000; Diretor 
Intersindical do Unafisco Sindical – 2003-2004; Pre-
sidente da DS-Pará e Amapá por duas gestões - 
2007-2009 e 2010-2011; Membro do Comando de 
Greve de 2008; Coordenador do Encontro Adua-
neiro de Belém 2011.

nos comprometemos a lançar campanha interna e ex-
terna para esclarecer à categoria e à sociedade, a im-
portância dessa nossa atribuição e da previdência social 
pública para o país;

2 – Resgataremos, também, essa discussão na vida dos 
auditores recém-ingressos e de nossos aposentados arti-
culando, em conjunto com a associação da magistratu-
ra geral, do trabalho e demais servidores públicos, a luta:

a) Pela anulação da reforma previdenciária comprada 
pelo mensalão, que retirou direitos históricos da auditoria fis-
cal como a aposentadoria com integralidade e paridade;

b) Pela revogação dessa bitributação injusta sobre as 
aposentadorias e pensões e; 

c) Contra a FUNPRESP, alertando os colegas para que 
lutem conosco e não optem por esse fundo.
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Quais são os principais pontos dentro da plata-
forma de Gestão de sua chapa?

Iranilson: Buscamos a união e tolerância na gestão sin-
dical e o fim da luta de facções. Para encerrar essa era 
de intolerância defendemos a gestão compartilhada 
por todas as chapas na direção do sindicato, através 
do ”método da proporcionalidade qualificada para 
compor a DEN”, ou seja, as chapas comporão a DEN 
conforme a proporcionalidade obtida pelos votos na 
eleição. Quem possuir 35% dos votos preenche 35% 
dos cargos; quem possuir 33% preenche 33% da DEN e; 
quem possuir os 32% restantes também participa com 
essa proporção na Diretoria.
No Brasil, diversos sindicatos: bancários, petroleiros, pro-
fessores de todos os níveis e servidores públicos utilizam 
esse método para compor suas direções. Essa fórmula 
impõe a todos os grupos a assumirem, conjuntamente, 
responsabilidade pelas lutas da categoria, acabando 
com o conflito de facções. Acessem nosso site para saber 
mais sobre este assunto: www.Chapa3renovar.com.br.

Como você acha que deve ser a atuação do Sin-
difisco Nacional em defesa da Aduana?

Iranilson: O Secretário Barreto, respondendo a uma 
pergunta que fizemos diante de 90 aduaneiros, decla-
rou que “a Aduana não importa e nem exporta nada, 
apenas facilita o comércio exterior”. Isso demonstra a 
ignorância da administração da RFB em relação ao 
papel da Aduana. 
Por outro lado, as demais chapas que já dirigiram o 
sindicato, uma delas inclusive já foi direção da pró-
pria RFB, não apresentou e nem construiu um projeto 
que resgate a situação que a Aduana vem vivendo.  
Agora mesmo, a Aduana se encontra sob fogo cerra-
do, com o projeto de fatiamento de nossas atribuições 
denominado “Aduana Virtual” em curso em algumas 
alfândegas, como a de Rio Grande (RS) e Itajaí (SC). 
A chapa 3 tem um aduaneiro como candidato a pre-
sidente, e lutará pela construção de um projeto de 
Aduana a serviço da sociedade. Nossa expertise nes-
se assunto foi mostrada no encontro aduaneiro que 
promovemos em set-2011, em Belém (PA). Vide o bole-
tins da DEN nr. 504 e 507 de set-2011.

Como você pretende trabalhar a valorização da 
Classe perante a sociedade?

Iranilson: Promovendo a educação fiscal; lutando pela 
retomada da fiscalização previdenciária e defesa da se-
guridade social; esclarecendo a população do papel da 
Aduana; defendendo uma reforma tributária que promo-
va a justiça fiscal. Em paralelo a essas medidas, lutaremos 
pela aprovação da LOF da categoria, que quase não se 
moveu nessa atual gestão. A Chapa 2 também se omitiu 
não cobrando o assunto.

Na sua opinião, qual a principal demanda da 
Classe e como você pretende atendê-la?

Iranilson: Nesse momento a classe almeja a valorização 
do subsídio da categoria. Consideramos que a con-
juntura política e econômica mudou, e nossa proposta 
para esse tema é a retomada imediata da campanha 
salarial em 2014, tendo como mote subsídio equivalen-
te a, no mínimo, o topo da remuneração dos Fiscos es-
taduais. Também retomaremos a discussão pelo fim do 
fosso salarial dos auditores ingressos após a negociação 
de 2008, quando a DEN rebaixou o piso da categoria 
como forma de resolver os problemas do fosso passado, 
criando um novo fosso para os novos concursados.

Qual/quais serão as principais estratégias de luta 
de sua Gestão em prol dos aposentados e pen-
sionistas?

Iranilson: A RFB e o Sindicato tem muito pouca considera-
ção com os nossos aposentados. Para a RFB, aposentou 
está fora da instituição. Para a atual direção sindical apo-
sentado é usado apenas como massa de manobra eleito-
ral, em troca de passeios turísticos a Resorts e festinhas de 
confraternização, mas sem o devido espaço na discussão 
política. 
Nós da chapa 3 respeitamos os aposentados e defendemos: 
1 – Oposição a qualquer proposta que fragilize a paridade 
entre ativos e aposentados; 
2 – Participação proporcional dos aposentados na com-
posição das chapas a DEN; 
3 – Criação de salas de aposentados em todas as princi-
pais dependências da RFB;
4 – Fim da bitributação sobre aposentadorias e pensões.
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Último debate entre 
candidatos à DEN 

será no dia 29/10

1º Debate

Em 2011, foram realizados três 
encontros entre os candidatos 
para discutirem seus pontos de vis-
ta. No pleito deste ano, no entan-
to, serão apenas dois debates.

Por isso, quem perdeu o primeiro 
debate, mas gostaria de ter acom-
panhado a discussão, ainda tem 
a chance de assisti-lo na íntegra, 
clicando no espaço multimídia do 
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site do Sindicato sob o título “Elei-
ções 2013”, localizado na coluna 
mais a direita no site, ainda na 
página inicial. Não é preciso estar 
logado para ter acesso ao vídeo. 

O primeiro encontro teve cer-
ca de 200 acessos simultâneos 
pela internet. Durante duas horas 
e meia, os presidenciáveis apre-
sentaram suas plataformas de 
campanha, fizeram perguntas 
entre si e responderam a pergun-
tas dos filiados.

O último debate entre os 
candidatos que con-
correm à DEN (Diretoria 

Executiva Nacional) para o Biê-
nio 2014/2015 já está agendado para 
ocorrer no dia 29 de outubro, uma 
terça-feira. O encontro terá início às 
14h30, na cidade do Rio de Janeiro. 

O evento, assim como foi o primei-
ro debate, realizado no dia 8 de ou-
tubro na DS (Delegacia Sindical) São 
Paulo, será transmitido ao vivo pela 
internet e, posteriormente, o vídeo 
com a íntegra das apresentações/
discussões será disponibilizado no site 
do Sindifisco Nacional. 

O debate é mais uma excelente 
oportunidade de os filiados conhece-

rem as plataformas das três chapas 
que concorrem ao pleito, as ideias 
dos concorrentes, avaliar o per-
fil de cada um dos candidatos, as 
semelhanças e as diferenças nos 
discursos e, por fim, decidir, quem 
deve estar à frente do Sindicato nos 
próximos dois anos.  

Todas as instruções sobre como 
assistir ao segundo debate serão 
disponibilizadas no site do Sin-
dicato dias antes do encontro. 
Também será informado o local 
onde acontecerá o debate, de 
modo que os Auditores-Fiscais da 
região possam acompanhar de 
perto as discussões. 

A ideia é que, com os debates, 
os filiados possam ter uma visão 
amplificada do que seria a gestão 
de cada uma das chapas. Vale 
à pena conferir os discursos de 
cada um dos candidatos que se 
propõem a zelar pela carreira, me-
lhorá-la e contribuir para uma RFB 
(Receita Federal do Brasil) mais for-
te. Não perca o debate! Vote com 
a certeza de que está escolhendo 
a melhor opção para os próximos 
dois anos.
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Você já conhece 
os candidatos ao 
Conselho Fiscal?
A eleição dos membros que vão compor o CFN 

(Conselho Fiscal Nacional) ocorrerá no mesmo 
dia em que acontecerá a escolha da nova dire-

ção da DEN (Direção Executiva Nacional). E você, Audi-
tor-Fiscal, sabe quem são os concorrentes que terão a 
incumbência técnica de fiscalizar a gestão econômico-
-financeira do Sindifisco Nacional no Biênio 2014/2015?

São seis os candidatos –  Armando Domingos Barcellos 
Sampaio (RJ); Elias José Maluf (Aracajú); Ivone Marques 
Monte (Ceará); Luiz Fernando da Conceição Martins 
(MA); Luiz Gonçalves Bomtempo (Brasília); e Pérsio Rômel 
Macedo Ferreira (Poços de Caldas). 

Quem ainda não conhece a história dos candidatos 
deve, o quanto antes, se preparar para escolher os que 
serão os guardiões financeiros do Sindifisco Nacional. 
Em comum, todos os concorrentes apresentam uma 

trajetória importante dentro da vida sindical, como 
pode ser verificado nos currículos de cada um deles, 
disponibilizado no site do Sindicato, nos campos reser-
vados às Eleições 2013. 

Ao CFN cabe a análise, que deverá ser manifestada 
por meio de pareceres, sobre a execução dos planos 
de aplicação dos recursos; exatidão dos balanços; e 
prestação de contas de receita e despesa da entidade.

É importante destacar que o “Conselho Fiscal Nacio-
nal entregará à DEN e à Mesa Diretora do CDS, até o 
dia 15 de abril, o seu parecer sobre as contas do exer-
cício anterior, que deverá ser divulgado até o dia 30 
de abril pela entidade, juntamente com o balanço e a 
demonstração de resultados do exercício”, conforme 
determina o parágrafo primeiro do artigo 67 do Estatu-
to do Sindifisco Nacional. 

Armando Domingos 
Barcellos Sampaio

Luiz Fernando da 
Conceição Martins Elias José Maluf

Luiz Gonçalves 
Bomtempo

Ivone Marques 
Monte

Pérsio Rômel 
Macedo Ferreira

Candidatos ao Conselho Fiscal



22
RAIO-X

EDIÇÃO ESPECIAL

ELEIÇÕES SINDIFISCO NACIONAL 2013
Nos dias 6 e 7 de novembro, vote
e ajude a decidir o futuro do nosso sindicato

Estrutura e 
funcionamento

O CFN será composto por três mem-
bros efetivos e igual número de suplentes, 
que serão escolhidos individualmente em 
eleição desvinculada das chapas candi-
datas à DEN. 

O presidente do Conselho deverá ser 
escolhido pelos membros efetivos do 
colegiado, em sua reunião inaugural. A 
convocação do Conselho Fiscal Nacio-
nal será feita pelo seu presidente, pela 
maioria de seus membros, pela DEN ou 
pela Mesa Diretora do CDS (Conselho de 
Delegados Sindicais). 

As decisões do CFN serão tomadas 
sempre em colegiado, assegurado ao 
voto vencido registrar, em ata, as respec-
tivas razões. As reuniões ordinárias têm 
períodos fixos e ocorrem nos meses de 
março, julho, outubro e janeiro e, extraor-
dinariamente, quando convocada pelas 
instâncias citadas acima. 

Os suplentes, sempre que desejarem, 
podem participar das atividades do CFN, 
inclusive das reuniões, com direito a voz. 

As deliberações e os trabalhos reali-
zados pelo CFN constarão em ata dispo-
nibilizada aos filiados na área restrita do 
site do Sindifisco Nacional, em até 30 dias 
após a realização da reunião. 

Vacância
O conselheiro titular que não com-

parecer a três reuniões consecutivas 
ou cinco alternadas, sem apresentar 
justificativas, automaticamente, per-
derá o mandato.
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Acesse o site 
www.sindi�sconacional.org.br/impostojusto 
conheça e se informe sobre a campanha e 
assine você também para mudar o Brasil.

Realização: Apoio:



Renovada até o �nal de novembro.
Sua última oportunidade de aproveitar as promoções.

Para mais informações sobre as incríveis promoções Una�sco Saúde, acesse 
nosso site ou entre em contato com a central de relacionamento

E+
tem Os novos dependentes de titulares que participam da promoção 

Muito + Premium também podem participar da promoção 20 + 20 
ao aderirem ao plano Soft.

*Na migração de planos coletivos com características equivalentes e mediante avaliação da declaração de saúde.
  Aplica-se �delidade. Veri�que as condições no site do Una�sco Saúde. Promoção válida até 30/11/2013.

Central de Relacionamento

(61) 2103-5200
Nosso site:

www.una�scosaude.org.br

+
Promoção Unafisco Saúde Soft

Sua família no 
Unafisco Saúde Soft

Novos associados e 
bene�ciários do plano podem 
aproveitar a Promoção Muito 
Mais Premium e aproveitar a 
excelência do plano 
Una�sco Saúde Premium

Não vão faltar motivos para 
você e sua família aderirem 
ao plano de saúde exclusivo 

dos Auditores-Fiscais.

Não vão faltar motivos para 
você e sua família aderirem 
ao plano de saúde exclusivo 

dos Auditores-Fiscais.

Novos dependentes e agregados inclusos pelos 
titulares do plano podem usufruir dessa promo-
ção imperdível do Unafisco Saúde Soft.

Comemore nossas duas décadas de tradição
 e eficiência conosco. 

  

Comemoramos nossos 20 anosComemoramos nossos 20 anos
com uma oportunidade com uma oportunidade 

imperdível para você.imperdível para você.A cada agregado ou dependente inclusoA cada agregado ou dependente incluso

o titular ganhará umao titular ganhará uma
mensalidade gratuita.mensalidade gratuita.

Associar-se ao Una�sco Saúde Soft
=

+
20% de desconto por um ano

Desconto de 15% por mais 6 meses

Sua carência 
pode chegar a 

ZERO*


