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EDITORIAL

O congresso 
(Conaf) é o maior 
e mais aguardado 

dos eventos da 
categoria.

O maior evento da categoria
Caros Auditores Fiscais,

Esta edição da revista Integração está dedicada ao Conaf 2017 (Con-
gresso Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil), a ser 
realizado de 15 a 20 de outubro na cidade do Rio de Janeiro. O congresso 
é o maior e mais aguardado dos eventos da categoria.  Este ano, o tema 
central é a “Autoridade Administrativa Tributária e Aduaneira”, assunto que 
reflete parte significativa da discussão em torno da Campanha Salarial. 

A primeira matéria deste número permite que o leitor tenha uma visão 
geral do que será o encontro, com informações que passam pela impor-
tância do evento na visão DEN (Diretoria Executiva Nacional) e da Comis-
são Organizadora; apresenta a preparação para o evento - escolha do 
local e preparação da infraestrutura - e ainda as novidades desta edição 
no que se refere ao sistema de votação e à comunicação. 

Outra matéria trata da programação do evento, começando pelo dia 
e horário do credenciamento. A reportagem ainda informa o número e 
temas das palestras – o primeiro painel será sobre o “Exercício da autori-
dade no setor público”, o segundo sobre a “Autoridade Tributária e Adu-
aneira” e, por fim, será feita uma exposição sobre o “Trabalho do Auditor 
Fiscal no combate à corrupção e à sonegação”. O texto apresenta ainda 
os dias/horários em que serão realizados os trabalhos dos grupos temáti-
cos, que estarão responsáveis pela escolha das teses temáticas e propos-
tas de alteração estatutária que irão à deliberação do Plenário, o que vai 
ocorrer nos dois últimos dias do congresso. 

A reportagem especial revela os bastidores da programação do con-
gresso, relatando o como foram os 15 meses dos Auditores Fiscais que com-
põem a Comissão Organizadora, desde a primeira reunião, ocorrida em 
julho de 2016, passando pela divisão das tarefas em três grupos que atua-
ram em frentes diferentes - na definição do tema do Congresso, na opera-
cionalização do evento (data, local e logística) e na elaboração do Regi-
mento e do Regulamento de Teses. Esta matéria ainda expõe o trabalho da 
Comissão Especial no que versa à elaboração dos instrumentos normativos 
que trataram sobre a regulamentação para o envio da teses e propostas ao 
congresso e informa, ainda sobre nova tecnologia que será utilizada nesta 
edição do evento, que deverá ser o primeiro praticamente todo digital. 

Por fim, a última reportagem informa o número de teses temáticas e 
propostas de alteração estatutárias a serem analisada pelos 14 grupos 
de trabalho do Conaf 2017. Importante relembrar que todas essas teses 
e propostas, aprovadas no congresso, passarão pelo crivo da Comissão 
de Sistematização e, por fim, caberá a categoria a decisão final, em As-
sembleia Nacional, sobre como deverá ser os próximos anos de vida do 
Sindicato e da Classe. 

Bem vindos ao Conaf!
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campanha salarial

Conaf 2017: tudo 
preparado para 
o maior evento 

da categoria

Agora faltam poucos dias. De 15 a 20 de outu-
bro, Auditores Fiscais da RFB (Receita Federal 
do Brasil) vindos de todos os cantos do país 

estarão reunidos na cidade do Rio de Janeiro no 
maior e mais importante evento da categoria – o Co-
naf (Congresso Nacional dos Auditores Fiscais da Re-
ceita Federal do Brasil) 2017, que nesta edição tem 
como tema a “Autoridade Administrativa Tributária 
e Aduaneira”.  O Congresso é o evento mais aguar-
dado do Sindicato. É através deste encontro que a 
categoria pode se manifestar, de forma mais efetiva, 
apresentando propostas sobre aquilo que entende 
como importante para ser planejado como objetivo 
da entidade nos três anos seguintes à realização do 
Congresso. 

O evento também é a oportunidade para tratar de 
temas importantes e caros relativos à rotina do de-
sempenho cotidiano da categoria e outros que são 
da área de expertise dos Auditores Fiscais e impac-
tam a sociedade. Nesta edição, há novidades: um 
novo sistema de votação, mais informativos da TV Sin-
difisco e nas redes socais. E ainda será lançada uma 
publicação, única e exclusiva, sobre as teses temáti-
cas e propostas de alteração do Estatuto aprovadas 
no Congresso e ratificadas pela Classe. Todas as mu-
danças foram pensadas para aproximar o filiado das 
discussões do Congresso. 

O presidente do Sindifisco Nacional, Cláudio Da-
masceno destacou que o tema central do evento já 
vem sendo discutido com a categoria há quase três 
anos. “O Conaf deste ano tem como tema principal a 
Autoridade Administrativa Tributária e Aduaneira do 
Auditor Fiscal, o que reflete uma boa parte da discus-
são na Campanha Salarial deste ano. Mas existem os 
subtemas, como a Seguridade Social, Atuação Sindi-
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cal e a Reforma Tributária, na ordem do dia no Con-
gresso Nacional. Então, sem dúvida, não apenas para 
o Auditor, mas também para o Sindicato, o evento é 
um momento muito aguardado, porque efetivamen-
te podemos ouvir as propostas dos Auditores para o 
funcionamento do Sindicato e para a sociedade nos 
próximos anos”, argumentou Claudio Damasceno. 

Ainda sobre a importância do evento, o presiden-
te da Comissão Organizadora do Congresso, Auditor 
Fiscal Mário Pinho destacou que o evento é impor-
tante para o fortalecimento da Receita Federal do 
Brasil. “É neste evento que vamos tratar de questões 
relacionadas ao fortalecimento do cargo de Auditor 
Fiscal da Receita Federal do Brasil e da própria admi-
nistração tributária. É no encontro também que dis-
cutiremos estratégias voltadas à legitimação social 
da entidade e da atividade de Auditor Fiscal”.

 X Rio de Janeiro
O Conaf 2017 começou a ser planejado há mais de 

um ano. A Comissão Organizadora do evento foi eleita 
no CDS (Conselho de Delegados Sindicais) realizado em 
maio de 2016. Umas das primeiras decisões do grupo foi 

a definição do local do evento.  
A escolha do Rio de Janeiro para sediar o Conaf 

não foi aleatória. Uma pesquisa também verificou as 
despesas com passagens e hospedagem nas cidades 
de Manaus e São Paulo. A partir dos dados obtidos se 
propôs a realização do evento na capital fluminense, 
localidade que devido às adequações para as Olim-
píadas 2016 apresentou os custos mais viáveis. 

“Desde a fundação do Sindifisco Nacional, com a 
fusão dos Sindicatos ligados à Fenafisp, Sindicato dos 
antigos Auditores Previdenciários, e o Unafisco Sindi-
cal, que agregava os Auditores da Receita Federal, 
nós não realizamos um evento do tipo no Rio de Ja-
neiro. Nós não podemos perder vista que a cidade 
é um local onde temos o maior número de Auditores 
vinculados a uma delegacia sindical. Outra questão 
importante foi a localização, pois existe uma facili-
dade muito grande de deslocamento de pessoas de 
todas as regiões do Brasil para o Rio de janeiro e isso 
foi, também, um dos fatores que nós e próprio CDS 
levamos em consideração para escolha da cidade 
como sede do Conaf 2017”, explicou o presidente da 
comissão organizadora do evento, Mário Pinho. 
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 X Infraestrutura
O Congresso será realizado no Windsor Hotel, na 

Barra da Tijuca. O empreendimento está preparado 
para acolher as 700 pessoas aguardadas, entre in-
tegrantes da DEN, delegados, observadores, pales-
trantes, convidados e todo o staff que vai trabalhar 
no evento. 

O encontro vai ocupar três andares do empreendi-
mento. Só a montagem da plenária, onde serão apre-
sentadas, discutidas e votadas as teses e propostas de 
alteração estatutária, demandou a disponibilização 
de todo o andar térreo.  No mesmo pavimento, esta-
rão os espaços destinados ao credenciamento, busi-
ness, Unafisco Saúde e o Coffee Break. 

Também estão reservadas outras 25 salas divididas 
entre o segundo andar e o subsolo, a serem ocupadas 
pela DEN (Direção Executiva Nacional); pelo jornalis-
mo; informática; pela comissão organizadora, jurídico, 
pela secretaria do evento e pelos Grupos temáticos.    

 X Aplicativo
Uma das novidades deste evento é a mobilidade. 

A comissão organizadora pensou em um evento total-
mente digital. Para isso, foi criado um aplicativo, que 
vai substituir o atual sistema de votação eletrônica, 
que era utilizado no Congresso e também nas reuni-
ões do CDS (Conselho de Delegados Sindicais).  

Logo no credenciamento, o de-
legado receberá um tablet, já com 
dispositivo instalado e um código de 
identificação (senha). De fácil utiliza-
ção, basta que o Auditor digite seu 
CPF, senha e o aplicativo fica pronto 
para o uso. Para votar, basta clicar 
sobre o ícone Votação Eletrônica, 
então aparecerá na tela a tese ou 
proposta a ser apreciada e votada. 
O mapa de votação será projetado 
nos telões instalados no salão da 
plenária, assim como acontece no 
atual sistema. 

Também é através do aplicativo 
que os delegados vão ter aces-
so a toda a documentação 
a ser analisada (teses e 
propostas de alteração 
estatutárias). O de-

partamento de TI (Tecnologia da Informação) do Sin-
dicato vai disponibilizar uma cartilha para apresentar 
o aplicativo. 

 X Revista
Outra novidade deste Conaf é que as teses e propos-

tas de alteração estatutária aprovadas pelo Congresso, 
depois de referendadas pela categoria em Assembleia 
Nacional, vão ser reapresentadas à categoria em uma 
revista. A ideia da organização do evento atende a 
mais uma demanda dos Auditores Fiscais. 

 X Comunicação
Lançada no Conaf 2014, a TV Sindifisco completa três 

anos nesta edição do Conaf. Para comemorar a data, 
a proposta da Comunicação é oferecer o máximo de 
informação à categoria. Durante todos os dias serão 
disponibilizados três webjornais, pela manhã, antes da 
abertura dos trabalhos; no horário do almoço e outro 
no fim do dia. 

O site continuará no seu papel, com matérias sobre 
todos as palestras, discussões, trabalhos de grupo e, 
principalmente, sobre as deliberações dos delegados. 
A ideia é que, tanto o Auditor Fiscal que está no evento, 
quanto o filiado que está acompanhando pela internet, 
tenham uma visão ampla de tudo que está acontecen-
do no maior encontro da categoria.
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Comissão de Organização 
disponibiliza programação do 
evento
A fim de permitir que os delegados se organizem 

com antecedência para participação do Co-
naf 2017 (Congresso Nacional de Auditores Fis-

cais da Receita Federal do Brasil), a Comissão Organi-
zadora relembra que o evento vai começar às 14h, do 
dia 15 de outubro, com credenciamento, momento 
no qual delegados e observadores vão receber suas 
respectivas identificações. Também é no credencia-
mento que a organização do evento entregará aos 
participantes um tablet, no qual já estará baixado o 
aplicativo a ser utilizado no processo de votação. 

Importante ressaltar que só os delegados vão rece-
ber um terceiro item no credenciamento, que é o có-
digo a ser utilizado para votação as teses e propostas 
de alteração estatutária apresentadas ao even-
to. Os observadores têm 

direito somente à voz.
Esta edição do congresso tem como central a “Au-

toridade Administrativa Tributária e Aduaneira”. Uma 
vez identificados e habilitados para as votações, to-
dos estarão sendo esperado em um jantar de Boas 
Vindas, que ocorrerá às 20h. 

No dia 16 de outubro, acontece a abertura oficial 
do evento com solenidade às 9hs. Esse primeiro dia 
será, praticamente, dedicado a palestras, que estão 
distribuídas em um total de três. O primeiro painel será 
sobre o “Exercício da autoridade no setor público”, o 
segundo sobre a “Autoridade Tributária e Aduaneira” 
e, por fim, será feita uma exposição sobre o “Traba-
lho do Auditor Fiscal no combate à corrupção e à 

sonegação”. Ainda no dia 16, será eleita a Mesa 
Diretora do congresso. Até o fechamento desta 
edição, os nomes dos palestrantes ainda não es-
tavam confirmados. 

No dia 17, já nas primeiras horas de trabalho, 
delegados e observadores serão separados 
nos grupos temáticos e ficarão por conta da 
análise e seleção das teses e propostas de al-
teração estatutária que vão voltar para deli-
beração do Plenário. O dia seguinte, 18, será 
um dia dedicado à análise de conjuntura, 
programada ter início às 9hs e ser encerra-
da às 19hs. 

No dia 19 e 20, os grupos retornam ao 
Plenário para as Sessões Deliberativas 
quando então os delegados decidem 
pelas diretrizes que deverão ser seguidas, 
a fim de nortear o trabalho do Sindicato 
em busca dos objetivos estatutários e in-
teresses da categoria, de acordo a con-
juntura econômica e política do país. 
Nos dois dias de trabalho, as sessões se-
rão iniciadas às 9h. O enceramento do 
Conaf 2017 está previsto para ocorrer 
de 17hs às 19hs do dia 20.
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Comissão Organizadora: 
discrição e competência

Por trás de todo grande evento há uma grande or-
ganização. Nos bastidores da programação do 
Conaf2017 (Congresso Nacional dos Auditores 

Fiscais da Receita Federal do Brasil) está um pequeno 
grupo de Auditores que se desdobraram, nos últimos 15 
meses, para fazer toda a preparação do maior encon-
tro do Sindifisco Nacional. O grupo escolhido em maio 
de 2016 – durante reunião do CDS (Conselho de Delega-
dos Sindicais), em Brasília (DF) – assumiu o compromisso 
de definir local, data, tema, orçamento, programação 
e calendário do Congresso, bem como elaborar minu-
tas do Regulamento de Teses e Propostas de Alteração 
Estatutária e do Regimento Interno do Conaf.

A partir do primeiro encontro, ocorrido em julho de 
2016, a Comissão se organizou para cumprir, por etapas, 
cada demanda da extensa agenda de trabalho. Inicial-

mente, a equipe se dividiu em três grupos para atuar, de 
forma otimizada, na definição do tema do Congresso, 
na operacionalização do evento (data, local e logística) 
e na elaboração do Regimento e do Regulamento de 
Teses. Paralelamente, o presidente da Comissão, Auditor 
Fiscal Mário Pinho, e o secretário, Auditor Fiscal Carlos 
Cesar Cathalat, atuaram na coordenação e no suporte 
aos três grupos. “Foi um trabalho bastante exaustivo, mas 
também muito empolgante”, declarou Cathalat.

Depois das primeiras reuniões, a equipe delineou o 
relatório que foi aprovado pelo CDS, em novembro de 
2016. O documento apresentou as opções economica-
mente mais viáveis para a realização do Conaf, que con-
firmou a data para os dias 16 a 20 de outubro de 2017. 
“Nós começamos a trabalhar com bastante antecedên-
cia, tivemos a oportunidade de visitar vários locais, e a 
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escolha terminou sendo o Rio de Janeiro, por ser mais in-
teressante do ponto de vista econômico”, afirmou a Audi-
tora Fiscal Ivone Marques Monte, que ajudou a organizar 
13 edições anteriores do Conaf, desde 1993. “Apesar do 
trabalho intenso, está sendo bom porque fiquei responsá-
vel por uma área que gosto muito”, completou.

A Auditora planejou e negociou a contração dos di-
versos fornecedores de serviços como os de hospeda-
gem, alimentação, deslocamento, decoração, banda, 
palco, som e iluminação, com o apoio do Setor de Even-
tos do Sindifisco Nacional e da Auditora Fiscal Maria An-
tonieta Rodrigues, também integrante da comissão. “Foi 
um trabalho de muita responsabilidade. Fizemos várias 
reuniões e tudo que decidimos foi em conjunto, de 
uma forma bastante harmoniosa”, revelou Antonieta. 
O presidente da Comissão enfatizou que em cada ne-
gociação financeira o grupo priorizou a economia de 
recursos. “Essa sempre foi uma grande preocupação”, 
resumiu Mário Pinho. “Apesar de saber que os custos 
que envolvem um evento como esse são altos, a gente 
procurou trabalhar no sentido de minimizar esses custos, 
racionalizando a aplicação dos recursos do sindicato”.

Durante a execução dos trabalhos, a perspectiva 
econômica esteve em pauta não apenas nas decisões 
da comissão, mas no cenário externo como um todo. 
Ao passo que concretizava cada etapa do projeto do 
Conaf, a Comissão Organizadora acompanhava o de-
senrolar da mais complexa campanha salarial do Sindi-
fisco, em meio a uma grave crise na economia e na po-
lítica brasileiras. O Sindicato travou uma longa batalha 
em defesa da correção salarial e, concomitantemente, 

da pauta não remuneratória que 
objetivou a valorização do cargo de 
Auditor Fiscal.

Não por acaso, a Comissão ba-
tizou o Conaf2017 com o tema “Au-
toridade Administrativa, Tributária e 
Aduaneira”. “Acho que foi muito mais 
que oportuno porque a autoridade 
foi um dos focos da campanha sala-
rial (...), com propostas concretas da 
categoria com relação ao tema”, co-
mentou Mário Pinho. “É um momento 
bastante profícuo pra gente discutir 
essa questão”, acrescentou. O Au-
ditor Fiscal João Eudes da Silva, que 
pela terceira vez integra a Comissão 
Organizadora, ressaltou que, apesar 
do momento delicado para a Classe, 

os fatores externos não ofuscaram a participação dos fi-
liados na preparação do Congresso. “Nós percebemos 
que os Auditores estavam muito preocupados com a 
campanha e com a crise econômica. Mas o pessoal par-
ticipou ativamente, mostrando que também tem essa 
preocupação com as diretrizes do Conaf”, observou.

 X Teses e propostas
Os filiados responderam ao chamado da Comissão, 

que apresentou ao CDS de maio de 2017 as minutas 
do Regimento Interno do Conaf e do Regulamento de 
Teses e Propostas de Alteração Estatutária. Ao todo, fo-
ram apresentadas 109 propostas e 47 teses temáticas. 
Destas, 31 propostas e 36 teses foram aprovadas pelas 
Delegacias Sindicais.

A Comissão Organizadora não apenas elaborou os 
instrumentos normativos, como avaliou a regularidade 
técnica de todos os documentos aprovados, sugerindo 
correções ou adequações aos autores, quando neces-
sário. “Foi um trabalho complexo, que exigiu muita de-
dicação”, comentou o Auditor Fiscal Genidalto da Silva 
Paiva, que atuou diretamente com as teses e propostas, 
ao lado do Auditor João Eudes e da Auditora Wilds Mo-
reira Avelino. “O Conaf é nosso grande momento de dis-
cussão e integração (...) e é importante essa participa-
ção dos filiados para decidir os caminhos, os próximos 
passos da categoria”, declarou Wilds.

Uma das novidades do Conaf 2017 será a disponibi-
lização de maior espaço para discussão das teses, for-
muladas a partir de quatro grandes temas – Autoridade 
do Auditor Fiscal da RFB, Reforma Tributária, Seguridade 



12
CARTEIRA FUNCIONAL

Social e Atuação Sindical. “Fizemos de tudo para ter um 
Conaf bastante enriquecidos de teses”, afirmou Genidal-
to. Para tanto, houve mudança na forma de apreciação 
dos documentos. Na plenária do Conaf, cada disserta-
ção será avaliada de forma alternada com as propostas 
de alteração estatutária. “Nós previmos isto no regula-
mento para que o Congresso cumpra seu papel, não só 
de rever o Estatuto, mas de discutir, também, política sin-
dical, política tributária e a própria autoridade do Audi-
tor Fiscal. Então, a gente tem uma expectativa bastante 
positiva a esse respeito”, comentou Mário Pinho.

No dia 15 de setembro, a Comissão encerrou o tra-
balho de separação dos 14 grupos que irão analisar os 
documentos individualmente. A equipe teve o cuidado 
de congregar, nos mesmos grupos, as teses ou propos-
tas que digam respeito a temas correlatos.

 X Tecnologia
Outra novidade desta edição do Conaf é o uso da 

tecnologia como ferramenta de auxílio aos filiados. No 
início do Congresso, cada participante receberá um 
tablet com um aplicativo já instalado que permitirá o 
acompanhamento das teses e propostas em formato di-
gital e a votação eletrônica de forma simples e rápida. 
“É uma grande inovação”, comentou o Auditor Fiscal 
Albino Dalla Vecchia, que trabalhou diretamente com 
o departamento de Tecnologia da Informação do Sin-
difisco, no desenvolvimento do sistema. 

O presidente da Comissão ressaltou que a votação 
eletrônica também funcionará como piloto para futuras 

aplicações da tecnologia em outras esferas do Sindifis-
co Nacional. “A nossa proposta é que essa informatiza-
ção saia do congresso para que, depois, seja aplicado 
em outas instâncias”, disse Mario Pinho.

Entre os membros da Comissão Organizadora, é unâ-
nime a expectativa de que o Conaf 2017 supere edições 
anteriores, tanto em termos de engajamento dos filiados 
quanto na consolidação de propostas que contribuam 
para o fortalecimento e a valorização do cargo de Audi-
tor Fiscal. “O Conaf vai se aperfeiçoando a cada edição 
e acredito que a Classe está mais atenta e exigente. (...) 
Então, acreditamos que teremos um resultado ainda mais 
significativo este ano”, declarou João Eudes. “A gente es-
pera que o evento seja o melhor possível e que todos par-
ticipem imbuídos no objetivo de traçar novos caminhos 
para os próximos anos”, ratificou Carlos Cesar Cathalat.

Ao fim de um ano e meio de trabalho, a Comissão 
celebra os resultados obtidos na organização do Co-
naf2017 e enfatiza o espírito de cooperação que sem-
pre norteou a relação entre os integrantes. “O ambiente 
é muito bom; somos um grupo bem entrosado”, contou 
a Auditora Wilds Avelino. “Além do bom relacionamento 
entre a gente, eu diria que essa experiência me trouxe 
um crescimento pessoal. Trabalhar com a equipe foi de 
muito aprendizado com as matérias que analisamos”, 
finalizou Genidalto Paiva.

De acordo com a minuta do Regimento Interno do 
Conaf, a Comissão Organizadora será extinta na data 
de apresentação de relatório final de avaliação do 
Congresso, que deverá ocorrer até 90 dias depois do re-
cebimento da ata das sessões.

 X Membros da Comissão Organizadora do Conaf2017

Mário Pinho 
(Presidente)

Genidalto da Silva Paiva

Ivone Marques Monte 
(Vice-Presidente)

João Eudes da Silva

Carlos Cesar Cathalat 
(Secretário)

Maria Antonieta 
Figueiredo Rodrigues

Albino Dalla Vecchia

Wilds Moreira Avelino
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Para o Conaf (Congresso Nacional dos Auditores Fis-
cais da Receita Federal do Brasil) 2017 foram apresen-
tadas 47 Teses Temáticas e 111 Propostas de Alterações 
Estatutárias, todas foram encaminhadas para análise e 
aprovação das Assembleias Gerais realizadas pelas De-
legacias Sindicais. Desse total, foram aprovadas pelas 
Delegacias 31 Propostas e 36 Teses que serão analisadas 
pelos 14 Grupos de Trabalho do Conaf.

Os temas das Teses estão relacionados a discussões 
sobre a autoridade do Auditor Fiscal da Receita Federal 
do Brasil, reforma tributária, seguridade social e atua-
ção sindical. 

As Teses e as Propostas estatutárias que serão analisa-
das pelos cerca de 400 delegados do Conaf seguiram 
uma série de regras previstas pela Comissão Organiza-
dora do Conaf 2017. Entre as exigências estavam nú-
mero máximo de caracteres, referências bibliográficas, 

Conaf 2017 debaterá os rumos da 
Classe para os próximos anos

formato da fonte, título, resumo, conclusão e outros. Em 
agosto e início de setembro, as Delegacias Sindicais re-
alizaram Assembleias para a análise e aprovação das 
Teses e Propostas. Cada documento foi analisado indi-
vidualmente pelas Delegacias. De acordo com o artigo 
28º do Estatuto do Sindifisco Nacional, só são conside-
radas inscritas para o Conaf as Teses e as Propostas que 
foram discutidas e aprovadas em Assembleia de, pelo 
menos, 30% das Delegacias.

O presidente do Sindifisco Nacional, Auditor Fiscal 
Cláudio Damasceno, destaca a importância da reali-
zação das Assembleias pelas Delegacias para analisar 
com calma e atenção todas as Teses e Propostas.

“Não basta que as Teses e as Propostas sejam apenas 
uma iniciativa de um Auditor Fiscal, é preciso que elas (Te-
ses e Propostas) tenham o respaldo da categoria, por isso, 
foi importante as Delegacias Sindicais chamarem as As-
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sembleias , para fazer uma análise bastante detalhada de 
cada Tese e de cada Proposta de Alteração Estatutária”.

Segundo o presidente da Comissão organizadora do 
Conaf, Auditor Fiscal Mario Pinho, durante as Assem-
bleias, com a participação da Classe, é que as Teses 
e Propostas passam por mais um filtro, antes de serem 
levadas ao Conaf. 

“Essa discussão tem que ser bem-feita desde a sua ori-
gem, nas Assembleias, para que a gente tenha efetivida-
de na realização do Conaf. A categoria tem que dar um 
feedback da realização do congresso aprovando aquilo 
que é importante para atuação do Sindifisco Nacional”. 

 X Votação
De acordo com o Regimento Interno do Conaf, as pro-

postas de alterações estatutárias precisam de 3/5 (três 
quintos) dos votos dos Delegados presentes, obedecido 
o quórum de cinquenta por cento (50%) dos Delegados 
credenciados. Com relação às demais matérias, as deli-
berações são tomadas por maioria dos votos favoráveis, 
obedecido o quórum de cinquenta por cento (50%) dos 
Delegados credenciados.

Antes de enfrentarem o Plenário do Conaf 2017, no 
entanto, Teses e Propostas são analisadas por Grupos 
de Trabalho. Caso as matérias não sejam aprovadas no 
âmbito dos Grupos, os Delegados podem reapresentar 
Teses e Propostas de Alteração Estatutária ou emendas 
diretamente ao Plenário, desde que estas sejam subscri-
tas por, pelo menos 1/3 (um terço) dos Delegados cre-
denciados e somente após a apreciação de todos os 
relatórios aprovados nos Grupos de Trabalho.

Conforme o Art. 28 do Regimento do Conaf, as ma-
térias a serem submetidas a votação serão organizadas 
por tema apreciando-se Teses Temáticas e Propostas de 

Alteração Estatutária alternadamente. Antes da vota-
ção da matéria, os autores de teses disporão de até três 
minutos para manifestação do Plenário, então, passa-se 
para a fase de votação: por sistema eletrônico.

 X Regulamentação
O presidente da Comissão organizadora do even-

to, Mario Pinho, ressalta que antes de levar as Teses e 
Propostas para votação na Assembleia Geral, todos os 
documentos aprovados no Conaf serão analisados pela 
Comissão de Sistematização do evento.

“A Comissão de Sistematização, conforme o regimen-
to interno do Conaf, irá trabalhar na parte de revisão da 
redação e da parte técnica do conteúdo aprovado. Em 
seguida, a Comissão encaminhará as Propostas para a 
Comissão de organização do evento com as devidas al-
terações, para só depois serem levadas para a Assem-
bleia”, explica Mario Pinho. 

As teses aprovadas no Conaf2017 estão disponíveis 
a todos os Auditores Fiscais na página do Conaf1017 
(www.conaf.org.br). O presidente do Sindifisco, Cláudio 
Damasceno, enfatiza que a aprovação das Teses e das 
Propostas no congresso norteará pelos próximos anos a 
vida do Sindicato e da Classe. 

“Uma vez aprovadas pelo Conaf e referendadas pela 
Assembleia, as Teses e as Propostas  passam a ter não 
mais um autor, elas passam a ser da categoria dos Au-
ditores Fiscais, e portanto do Sindicato, a quem cabe 
fazer não só a divulgação desses documentos para a 
sociedade, mas principalmente defendê-las perante o 
Governo e perante a sociedade e entidades civis orga-
nizadas”, pontua Cláudio Damasceno.

Confira quantas teses, por tema, e propostas foram aprovadas nas Assembleias pelas DS

Ranking Tema Quantidade

1º Alterações Estatutárias 31

2º
Autoridade do Auditor Fiscal da 

RFB
16

3º Atuação Sindical 10

4º Reforma Tributária 07

5º Seguridade Social 03



CLASSE INFORMADA
É CLASSE FORTE

O boletim informativo da DEN 
teve seu design reformulado, 
está mais moderno e organi-
zado para levar ainda mais in-
formações aos filiados. Você 
continuará recebendo nosso 
boletim periodicamente em 
seu e-mail. 

A NEWSLETTER DO SINDIFISCO NACIONAL ESTÁ DE CARA NOVA!

INFORMA




