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‘Reforma Tributária’ é tema de discussão
de evento nacional no auditório Sindifisco-AM
O Sindicato dos Auditores Fiscais de
Tr i b u t o s E s t a d u a i s d o A m a z o n a s
(Sindiﬁsco-AM) informa que no dia 10
(quinta-feira) de maio, das 9h às 12h, será
realizado no seu auditório o seminário
“Reforma Tributária Solidária”, tendo como
público-alvo auditores ﬁscais federais,
estaduais e municipais. O palestrante será
o auditor ﬁscal do Tesouro Estadual do
Estado de Pernambuco, Francelino das
Chagas Valença Junior.
O evento integra uma série de
seminários que estão sendo realizados em
todos os estados brasileiros pela
Federação Nacional do Fisco Estadual e
Distrital (Fenaﬁsco) em parceria com a
Associação Nacional dos Auditores Fiscais
da Receita Federal do Brasil (Anﬁp), com o
objetivo de apresentar e discutir com a
sociedade o projeto da “Reforma
Tributária Solidária”.
O estudo conta com colaborações de
mais de 40 especialistas, acadêmicos e
proﬁssionais da área e tem como objetivo
consolidar uma proposta que seja capaz
de reorganizar o modelo de tributação
brasileiro, combatendo a desigualdade
social, fortalecendo o Fisco, estabelecendo
uma melhor redistribuição da receita e

buscando uma progressividade tributária.
O presidente do Sindiﬁsco-AM,
Roberto Geraldo, explica que o projeto
“ R e f o r m a Tr i b u t á r i a S o l i d á r i a” é
importante para informar e envolver a
sociedade brasileira no debate sobre a
necessidade de reformulação do Sistema
Tributário Nacional, sobretudo no
combate às desigualdades sociais,
redistribuição de receitas e
progressividade tributária.
Palestrante
Francelino das Chagas Valença Junior
é bacharel em Direito, licenciado em
História, pós-graduado em Programação
do ensino, com diversos cursos na área de
formação e negociação sindical. É auditor
ﬁscal do Tesouro Estadual do Estado de
Pernambuco desde 1996.
No movimento sindical, além de ter
participado de diversas comissões, em
especial, da Comissão de Lei Orgânica da
Administração Tributária, desempenhou
as seguintes funções: de 2003 a 2004, foi
diretor adjunto de formação sindical do
Sindiﬁsco-PE; de 2005 a 2006, atuou como
secretário geral do Sindiﬁsco-PE; de 2011
a 2013, foi presidente do Sindiﬁsco-PE; e

de 2014 a 2016, foi reeleito presidente do
Sindiﬁsco-PE. Atualmente, ocupa o cargo
de diretor de formação sindical e relações
intersindicais da Fenaﬁsco para o triênio
2016-2019.
Reunião Extraordinária do Conselho
Deliberativo
O projeto da “Reforma Tributária
Solidária” foi inicialmente apresentado nos
dias 21 e 22 de março, durante a 187ª
Reunião Extraordinária do Conselho
Deliberativo (CD) da Fenaﬁsco, em
Florianópolis. Na ocasião, dirigentes do
Fisco de todo o Brasil, dentre eles o
presidente do Sindiﬁsco-AM, Roberto
Geraldo, estiveram presentes para discutir
assuntos de ordem sindical e
administrativa.
Tema em discussão na internet
O projeto “Reforma Tributária
Solidária” possui uma página na internet.
Nela, os internautas podem obter mais
informações sobre o projeto, fazer
comentários e compartilhar ideias acerca
do tema. O endereço da página é
https://www.facebook.com/ReformaTribu
tariaSolidaria1/
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PRÊMIO PRODUTIVIDADE 2018

Sindifisco-AM ingressará com Mandado de Segurança

Evento acontecerá em junho, em SP

decorrência dos impedimentos
estabelecidos na Ec. nº 41/2003 e Ec.
nº 47/2005”, comentou o presidente do
Sindiﬁsco-AM, Roberto Geraldo.

Neste ano, a VII Plenária
Nacional do Fisco Estadual e
Distrital (Plenaﬁsco) será realizada
de 4 (segunda-feira) a 6 (quartafeira) de junho. O evento
acontecerá em São Paulo e trará
para o debate a realidade tributária
em países desenvolvidos.
Os associados interessados em
participar do evento podem
procurar a secretaria do Sindicato
dos Auditores Fiscais de Tributos
Estaduais do Amazonas (SindiﬁscoAM) para obter mais informações.

O Sindiﬁsco-AM solicita a todos os
sindicalizados aposentados e
pensionistas que não tenham recebido o
pagamento do prêmio anual de
produtividade 2018 que compareçam ao
setor Jurídico da entidade, trazendo seus
contracheques dos prêmios recebidos
anteriormente, para que sirvam de
provas no Mandado de Segurança que
será impetrado pelo Sindiﬁsco-AM.
“Assim procederemos, mesmo
sabendo que, em princípio, não foi dado
o direito da recepção dos prêmios a
quem se aposentou ou se tornou
pensionista após o ano de 2004, em

O presidente explica que, seguindo a
opinião Jurídico do Sindiﬁsco-AM,
vislumbra-se a hipótese de recuperação
do Prêmio 2018 não recebido, em
virtude de vários recolhimentos
antecedentes feitos à Amazonprev,
considerando-se, por conta disso, que
tais recolhimentos têm a característica
de contribuição solidária efetuadas
àquele órgão, causando a expectativa
de direito.
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