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AFISVEC – GESTÃO 2016/2018
Eleita para administrar a Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do
Sul - AFISVEC, até junho de 2018, a Diretoria Executiva da entidade reforça os agradecimentos aos seus
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UMA GESTÃO COM FOCO NA
VALORIZAÇÃO DO AUDITOR-FISCAL
DA RECEITA ESTADUAL
Abel Ferreira e sua nova Diretoria têm o compromisso de continuar trabalhando pela valorização
dos Auditores-Fiscais da Receita
Estadual e pela gestão austera da
entidade durante o biênio 20162018.
O excelente trabalho realizado
e a experiência adquirida nas gestões anteriores habilitaram o presidente Abel Ferreira a receber novamente a confiança dos colegas para
gerir a AFISVEC nos próximos dois
anos.
Acompanhado de sua Diretoria, Abel Ferreira atuará no âmbito
corporativo, político e associativo.
No âmbito associativo desenvolverá, além das atividades sociais e patrimoniais, uma especial atenção às
atividades da ESAT (Escola Superior
de Administração Tributária) e do
AFISVEC-SAÚDE, dois grandes diferenciais da nossa associação.

Visão
A carreira de Estado do Auditor-Fiscal da Receita Estadual no
mais alto patamar da administração pública

Missão
Consolidar, na memória do povo
gaúcho e de seus representantes,
a importância do Auditor-Fiscal
da Receita Estadual como carreira de estado.

Metas
Evidenciar a importância do Auditor-Fiscal da Receita Estadual
na obtenção de recursos tributários e na luta pela justiça fiscal.
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FEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE ASSOCIAÇÕES DE FISCAIS
DE TRIBUTOS ESTADUAIS

A posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal foi realizada no dia 1º de julho de 2016
no ginásio desportivo da sede social da AFISVEC.
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AÇÕES
Elaboração de um Seminário ou
Congresso sobre Direito Administrativo, envolvendo as entidades nacionais representativas da nossa classe, Febrafite e Fenafisco, abordando temas de
interesse da carreira de Auditor-Fiscal da
Receita Estadual, tais como: a) Teto único
nacional e estadual; b) Não incidência da
Lei de Responsabilidade Fiscal sobre a Administração Tributária, nas três esferas de
governo; c) Contagem do tempo de serviço
prestado aos órgãos da administração indireta para os efeitos de tempo de serviço
e para os efeitos do recebimento das vantagens remuneratórias; d) Importância do
processo administrativo tributário; e) Lei
Orgânica Nacional da Administração Tributária; f) Autonomia da Administração Tributária e outros.

No sentido de continuar a
construção da carreira de Estado de Auditor-Fiscal da Receita Estadual que almejamos ser,
uma carreira que, tal como o Ministério Público, possui autonomia administrativa, financeira e funcional, trabalharemos na
criação de um órgão de Administração Tributária; na busca da LOAT Nacional; na implementação da LOAT-RS.

Elaboração do Seminário “Administração Tributária Estadual em Debate”. Discutindo,
sob diversas óticas (visões dos empresários, do Executivo, de outros Poderes, dos
dirigentes da Receita Estadual, entre outros), os seguintes temas: a) Recursos tributários necessários ao funcionamento do Estado; b) Justiça fiscal e Concorrência desleal;
b) Sonegação, Pirataria e Contrabando; c) Os
reflexos positivos e negativos da concessão
de benefícios fiscais, entre outros.

Atuar junto à Administração no
sentido de regulamentar as substituições temporárias, com a devida remuneração, e também a isonomia no pagamento dos avanços trienais
para toda a categoria de Auditor esFiscais da Receita Estadual.

Demonstrar,
através de Seminário, lei, parecer ou
de decisão judicial, que
a Administração Tributária, como carreira específica (Auditor-Fiscal
da Receita Estadual), é
essencial ao funcionamento do Estado.

Fomentar e
proporcionar a criação
de foros de discussão e defesa
dos deveres e das obrigações das carreiras de Estado, em nível Federal e Estadual.

Criação de um
fundo de participação
nas multas e na cobrança da dívida ativa.

Estudo técnico buscando um
projeto de reformulação
da previdência social tendo
em vista a criação, a médio prazo, de um novo regime previdenciário público que propicie aposentadorias
com paridade, proporcional ou integral, aos
novos colegas que vierem a entrar nas carreiras de Estado da Administração Pública.
Este novo regime propiciaria que os colegas
que já estão albergados por outros sistemas viessem a ter o direito de optar
pela nova previdência pública.
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DIRETORIA - GESTÃO 2016 / 2018
Abel Henrique
Ferreira
Presidente

Estar na Presidência da AFISVEC
em uma quarta gestão é algo bastante significativo. Reflete, ao mesmo
tempo, a confiança de uma família
de associados que deseja avanços,
mas não abre mão das conquistas
obtidas pela categoria dos Auditores-Fiscais da Receita Estadual do RS
e pela nossa Associação.
O quadro funcional de Auditores-Fiscais da Receita Estadual é
composto por 830 cargos. No entanto, apenas 390 estão ocupados
com servidores especializados trabalhando na Receita Estadual no
momento. Apesar da falta de recursos humanos especializados,
os colegas em atividade estão se
suplantando, mesmo não recebendo a gratificação por substituição,
que foi concedida pelo governo
anterior e ainda não foi paga, fazendo com que o desempenho da
arrecadação da receita estadual
tributária tenha sido uma das
maiores no Brasil em 2015, e tenha crescido em torno de 3%, em
valores reais, no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado.

Estas situações, em resumo,
demonstram o cenário preocupante para o qual estamos sendo
conduzidos por nossos associados
a defender os interesses de nossa
categoria e do Estado do Rio Grande do Sul, que carece, atualmente,
de uma Administração Tributária
forte – como depõe seu histórico
ilibado no RS – e revigorada.
Currículo: Auditor-Fiscal desde outubro de 1977. Graduado em Administração de Empresas e Ciências Jurídicas
e Sociais, Especializado em Direito Tributário pela UFRGS, Mestre em Direito pela PUCRS, Professor de Direito do
Trabalho, Previdenciário e Tributário.
Na Fazenda Estadual iniciou em 31 de
maio de 1972, trabalhando na Diretoria da Despesa, hoje Tesouro do Estado. Em 1974 ingressou na Contadoria e Auditoria-Geral do Estado como
Técnico em Contabilidade Fazendário. Como Auditor-Fiscal atuou nas
Delegacias da Receita Estadual de
Bagé, Cachoeira do Sul, Porto Alegre
e na Delegacia de Trânsito de Mercadorias. Trabalhou também na Divisão
de Estudos Econômicos, na Divisão
de Promoção Tributária e na Divisão
de Consultoria Tributária, como Chefe da Seção de Orientação Interna de
2002 a 2004. Exerceu o cargo de Juiz
no TARF por mais de nove anos e o
cargo de Defensor da Fazenda Pública Estadual junto ao TARF. Presidente da AFISVEC em 2004/2006 e em
2010/2014. Períodos em que conseguimos o PPE para todos, Ativos e
Aposentados, mantendo a PARIDADE remuneratória. Conseguimos a incorporação de parte do PPE à remuneração básica dos Auditores-Fiscais
propiciando uma melhoria sensível
nas diárias, bem como o nome corre-
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to para a nossa função: AUDITOR-FIS
CAL DA RECEITA ESTADUAL.

Mensagem aos associados
Estimados colegas e associados, a
nossa AFISVEC só será forte se
trabalharmos unidos na valorização do Auditor-Fiscal da Receita
Estadual

Gonar Paulo
Fernandes
Vice-Presidente

Vou participar da administração da AFISVEC na defesa de uma gestão austera e comprometida com os interesses dos associados. Vou zelar pelo
patrimônio material da Associação e
buscar melhorar ainda mais a sua credibilidade na comunidade gaúcha, trabalhando com ética e transparência.
Pretendo desenvolver ações
para conquistar novos associados,
mostrando-lhes os benefícios e vantagens de ser um associado AFISVEC.
Nas questões corporativas, vou
dedicar-me à defesa das conquistas
já alcançadas e na busca de outras
ainda não contempladas, tendo a valorização do Auditor-Fiscal da Receita Estadual como meta permanente.
Pretendo, ainda, incrementar o
trabalho social da Associação me-

diante parceria com o Governo do
Estado para a arrecadação de fundos
por meio dos programas de incentivos fiscais destinados a entidades de
assistência social.
Currículo: Graduado em Ciências Contábeis pela UFRGS em 1985, Pós-Graduação em Auditoria e Perícia pela PUCRS em 2002, Pós-Graduação em Gestão
Empresarial pela FGV. Foi Agente da Polícia Federal de 1981 a 1986 e AuditorFiscal da Receita Estadual, desde 1986.
Trabalhou nas cidades de Giruá, Santa
Rosa, Vacaria, Gramado, Santa Maria e
Porto Alegre. Exerceu a Chefia da Divisão de Processos Fiscais (DPF) e atualmente exerce a chefia da Seção de Normatização da Divisão de Consultoria
Tributária (DCT). Atividades Corporativas: Nestes 30 anos, sempre teve participação ativa nos assuntos da AFISVEC
e consequentemente nos interesses corporativos da classe. Agora, já chegando
ao final da carreira, pretende dedicar-se
mais intensamente às causas associativas, fortalecendo ainda mais a nossa
prestigiada AFISVEC.

Mensagem aos associados
A AFISVEC somos todos nós. Faça
você também a sua parte. Participe!

eficiência e da qualidade no atendimento ao associado e ajudar na
defesa de uma administração austera.
Currículo: Auditor-Fiscal desde
1981, iniciou suas atividades como
Fiscal do ICM em Faxinal do Soturno.
Atuou também em Cachoeira do Sul e
Santa Maria. Foi Secretário da Fazenda do Município de Encruzilhada do
Sul, Coordenador da Assessoria a Municípios da SEFAZ, Inspetor de Controle Externo do Tribunal de Contas
do Estado, Técnico em Planejamento
e Coordenador da Divisão de Articulação União-Estado-Municípios, ambos da Secretaria de Coordenação e
Planejamento do Estado do RS. Tem
Pós-Graduação pela Fundação Getú-

Currículo:

Auditor-Fiscal

aposenta-

do, ingressou na Receita Estadual em
1973 como Fiscal do ICM. Trabalhou
em diversas Delegacias da Receita Estadual. Foi Diretor Financeiro da AFISVEC, na Gestão do Colega João Francisco
(2002/2004) e foi membro do Conselho
Fiscal da AFISVEC de 2012 a 2016.

Mensagem aos associados
Queremos uma Associação forte e representativa, por isso a importância da participação de todos.

lio Vargas.

Mensagem aos associados
Vamos cuidar da AFISVEC como

Ernani Livi Smania
Diretor de Patrimônio

se fosse a nossa casa.

João Manoel Dutra
Diretor Financeiro

Antônio Olmiro
Alves de Souza
Diretor Administrativo

Quero zelar pelo bom funcionamento da AFISVEC, cuidar da

Pretendemos incrementar procedimentos capazes de se ter um
controle maior no gasto e uma maior
eficácia na aplicação dos recursos.

A prioridade maior durante a
atual administração será a manutenção das finanças da Associação,
sempre num patamar positivo, saudável e equilibrado, sem comprometer as atividades afins que serão
desenvolvidas no decorrer da gestão.

Quero realizar ações para a
mantença da sede administrativa,
agregando a isso as modificações
necessárias para transformar a
sala do café e TV em uma área de
maior conforto para propiciar integração e entretenimento para os
associados.
Quanto à sede social da Cavalhada, pretendo dar sequência ao
processo de regularização que está
tramitando na Prefeitura e implementar a execução do projeto de
reforma da “Casa Branca”, o salão
Topázio.
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Currículo: Formado em Ciências
Econômicas pela UFRGS e Pós-Graduado em Gestão Fazendária pela
PUCRS. Trabalhou na iniciativa privada no Banco Francês-Brasileiro.
Aprovado no concurso para o Fisco
Municipal de Porto Alegre. É Auditor-Fiscal da Receita Estadual há 20
anos tendo atuado nas Delegacias
da Receita Estadual de Pelotas e Canoas. Atualmente exerce suas atividades na 1ª Delegacia de Porto Alegre e é representante no Conselho
da AFISVEC. Seguiu os caminhos do
pai, também Auditor-Fiscal da Receita Estadual.

Mensagem aos associados:
Pertenço à AFISVEC desde que
nasci. Vou tratá-la como minha
casa.

Berenice
Maria Longo
Diretora Social e de Eventos

Além dos eventos já existentes, vou propor novas ações, novos
eventos e dinâmicas com o intuito
de harmonizar os papéis e a convivência dos colegas. Atividades
sociais e culturais que motivem e
permitam a descoberta de potenciais escondidos ou desconhecidos,
que proporcionem, em situações
concretas, melhor qualidade de
vida.

Currículo: Bacharel em Direito pela
UFRGS, exerceu a advocacia nas áreas
Cível, Trabalhista e Previdenciária até ingressar na carreira de Auditor-Fiscal da
Receita Estadual. Lotada na Regional de
Passo Fundo, lá permaneceu até ser removida para a Superintendência da Administração de Pessoal (SAP), em Porto Alegre,
onde atuou junto à Seção de Informações
Jurídicas. Foi Supervisora AdministrativaSubstituta e Chefe da Divisão de Estudos
Técnicos da Supervisão de Administração
(SUPAD). Trabalhou na Divisão de Consultoria Tributária (DCT), na Seção do Parajudicial, junto à Receita Estadual. Foi Corregedora da Fazenda Estadual. Aposentou-se
em março de 2014 e atualmente apoia tecnicamente o Prêmio Gestor Público, atuando como avaliadora de projetos.

Mensagem aos associados
O sucesso das nossas propostas
também depende de você. Participe!

da Fazenda na Diretoria da Despesa,
onde ficou até prestar concurso para
o ICMS. Como Auditor-Fiscal esteve em Pinheiro Machado, Canguçu,
Uruguaiana, Taquari, Novo Hamburgo, Esteio e Porto Alegre. Atuou como
Diretor de Previdência do AFISVECSAÚ
DE durante 12 anos (07/2002
até 2014). Participa da atual Diretoria do AFISVEC-SAÚDE como Adjunto. Concorre à reeleição.

Mensagem aos associados
Associe-se ao AFISVEC-SAÚDE.
Unidos seremos mais fortes.

Tanísia Martini
Vilariño
Diretora de Comunicação

Inácio Maggi
Diretor de Previdência

Aumentar o número de associados ao AFISVEC-SAÚDE e conveniar mais médicos nas mais
diversas áreas para um melhor
atendimento.
Currículo: Auditor-Fiscal aposentado. Ingressou na carreira de Exatoria
em 1962 e 2 anos depois foi removido para Guarani das Missões. Foi
convidado a trabalhar na Secretaria
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Queremos aprimorar a comunicação externa com a sociedade e a
interna, entre a AFISVEC e os Auditores-Fiscais.
Nesta seara, destacaremos a
importância da divulgação junto a
sociedade em geral da importante
atuação dos Auditores-Fiscais na garantia da efetividade da justiça fiscal.
O trabalho do fisco, assim como
o Ministério Público, está na defesa da concorrência leal para o consequente crescimento econômico
sustentável. A atuação do AuditorFiscal vai muito além da busca de

recursos públicos para custeio e investimentos do Estado, a sua atuação tem a função de garantidor da
justiça fiscal: combatendo a concorrência desleal e as fraudes estruturadas perniciosas ao desenvolvimento
econômico durável e competitivo internacionalmente.
A Sociedade precisa ser melhor
esclarecida desta função do fisco.
Currículo: Graduada em Engenharia
Química pela UFRGS (1992), Bacharel
em Direito pela UFRGS (2000), Mestre
em Direito Tributário Internacional pela
Universidade PARIS 2 – ASSAS, Mestre em Administração Tributária pela
Universidade PARIS 1 – SORBONNE;
Doutoranda em Direito Tributário na
Universidade PARIS 1 – SORBONNE.

ESCOLA AFISVEC
A Escola Superior de Administração Tributária AFISVEC (ESATAFIS
VEC) também passará por
algumas reformulações. Sob a coordenação dos associados Alvisio
Greco e Paulo Bueno, a ESAT-AFISVEC terá curso intensivo para formação de professores e palestrantes, com destaque para a Didática
e a Psicologia Aplicada à Educação. O curso será oferecido exclusivamente para Auditores-Fiscais
da Receita Estadual, que preferencialmente lecionariam nos demais
cursos da AFISVEC ou fariam palestras solicitadas à AFISVEC ou

Publicações jurídicas (livros) na França, Bélgica e no Brasil, bem como artigos jurídicos. Coordenação Científica do
Congresso “Direito Francês e Brasileiro:
Perspectivas Nacionais e Comparadas”

à Secretaria da Fazenda do RS por
entidades públicas ou privadas.
Também faz parte das metas
da Escola firmar convênios com
entidades do ramo cultural/educacional, faculdades e cursos em
geral, públicos e privados, a fim
de divulgar o potencial de participação da ESAT-AFISVEC, considerando a sua administração, o seu
quadro de professores altamente
qualificados e os seus associados.
“Para esses, negociaríamos descontos na matrícula pessoal e dos seus
dependentes em qualquer dos cursos oferecidos pelas entidades conveniadas”, adiantou Greco.

Coordenadores
Alvísio Greco

Paulo Bueno

Graduado em Ciências Contábeis e
Atuariais pela PUCRS em 1964. Curso de Formação de Professores pela
UFRGS em 1966. Nomeado Fiscal do
Imposto sobre Vendas e Consignações/RS (atual Auditor-Fiscal/RS) em
1966 e aposentado em 1989. Coautor do livro Contabilidade Geral –
Teoria e práticas básicas (coautoria
com o prof. Lauro R. Arend). Administrador do curso Professor Alvísio
L. Greco, preparatório para concursos públicos de 1970 a 2012. Coordenador do Dpto. de Contabilidade
– PUCRS de 1975 a 1980.

Auditor-Fiscal nomeado em 1977
e aposentado em 1996. Graduado em Ciências Contábeis pela
UFRGS em 1966. Coordenador
da Escola AFISVEC, atual ESATAFISVEC, de 2004 a 2014, oportunidade em que criou o curso
de Pós-Graduação em Direito Tributário, reativou os cursos preparatórios para concursos públicos e os de aprimoramento
profissional.

de 25 a 29 de maio de 2009. Ministrou
inúmeras palestras na área tributária
em Congressos, Organismos Internacionais e Organismos de Pesquisa na
França, na União Europeia e no Brasil.
Membro do Organismo Internacional de
Pesquisa “Les Ateliers de Droit Fiscal de
la Sorbonne” em PARIS. Auditora-Fiscal
da Receita Estadual desde 1994, desempenhou suas atividades em Dom Pedrito, Bagé, na Divisão de Consultoria Tributária (nas Seções de Parajudicial e de
Consultas Formais) e na Divisão de Estudos Econômicos (DEE). Atualmente é Secretária-Executiva do Conselho Superior
da Receita Estadual e representante da
Comissão Sindical Receita IV.

Mensagem aos associados
Trabalhar pela valorização do
Auditor-Fiscal da Receita Estadual.
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A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTÁ NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL1
A Emenda Constitucional nº 42,
de 2003, revolucionou a Administração
Tributária nas três esferas de governo
com a inclusão do inciso XXII ao art. 37
da Constituição Federal, que diz o seguinte: as administrações tributárias
da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do
Estado, exercidas por servidores de
carreiras específicas2, terão recursos
prioritários para a realização de suas
atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações
fiscais na forma da lei ou convênio.
A Administração Tributária, com a
Carreira de Auditores-Fiscais da Receita Estadual, responsável por atividades
essenciais ao funcionamento do Estado
e com recursos prioritários para a realização das suas atividades, que é o da
busca dos tributos que a Constituição
Federal e as leis atribuíram ao Estado,
não pode ser relevada a coadjuvante
das atividades do governo, pois só ela
desempenha atividades essenciais ao
funcionamento do Estado. O seu funcionamento de forma precária, sem a
relevância que a Constituição Federal
lhe atribuiu, é prejudicial à sociedade,
que deixa de receber serviços públicos
de competência estadual, não oferecidos por insuficiência de recursos tributários, não arrecadados devido à sonegação de tributos praticada por maus
empresários que prejudicam, além da
sociedade, seus concorrentes.
O tributo é essencial para que tenhamos uma sociedade democrática. É
com ele que os governos obtêm os recursos financeiros essenciais para atender as funções constitucionais que lhes
foram atribuídas nas áreas da saúde, da
educação e da segurança.
Todos os poderes do Estado dependem dos recursos tributários arrecadados pela Subsecretaria da Receita Estadual.

Para o Estado funcionar é essencial
que a Administração Tributária, através
da Subsecretaria da Receita Estadual,
esteja funcionando impecavelmente,
com servidores estimulados e valorizados, com recursos humanos e materiais
que atendam às necessidades para o
seu funcionamento e com orçamento
próprio que lhe destine verbas. Essa
conclusão é oriunda da norma constitucional que diz que ela terá recursos
prioritários para a realização das suas
atividades.
A Carta Constitucional vai mais
longe, quando no inciso IV do art. 167
disciplina que: a vinculação de receita
de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a
que se referem os arts. 158 e 159, a
destinação de recursos para as ações
de serviços públicos de saúde, para
a manutenção e desenvolvimento do
ensino e para a realização de atividades de administração tributária,
como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212, e 37,
XXII, e a prestação de garantias às
operações de crédito por antecipação da receita previstas no art. 165,
§ 8º, bem como no § 4º deste artigo.
Analisando as normas constitucionais constantes no art. 37, XXII, e no
art. 167, IV, constatamos que a autonomia da Administração Tributária
já está consagrada, bastando apenas
ser efetivada nas diversas esferas de
governo, de modo que todos paguem
os tributos devidos e que inexista ou
diminua a concorrência desleal que
tanto mal faz ao setor empresarial,
prejudicando sobremaneira os cumpridores das normas tributárias e a
sociedade que deixa de receber serviços essenciais previstos na Carta

A autonomia da Administração
Tributária é essencial, pois através dela
seus administradores terão maior poder
na busca dos tributos atribuídos ao Estado pela Constituição Federal e na concessão ou revogação de benefícios fiscais
mediante criteriosa avaliação econômica
e social, com indicação dos ganhos tanto
para o Estado quanto para a sociedade.
O órgão de Administração Tributária autônomo, fiscalizado pelos órgãos
competentes, traria benefícios à sociedade, pois todos os benefícios deverão
ser avaliados sistematicamente sobre
sua manutenção, extinção ou concessão.
A Administração Tributária deverá
dar plena transparência das suas ações,
de modo que a sociedade saiba sobre a
atividade tributária do Estado.
A autonomia do órgão de Administração Tributária só trará benefícios ao
Estado e a sociedade. Com a autonomia,
o órgão poderá sugerir ao governador e
às demais autoridades governamentais,
os setores que deverão ser incentivados
e quais os setores que não necessitam
de incentivo.
Com dados econômicos e fiscais, a
Administração Tributária poderá sugerir ao governo novas empresas a serem
atraídas ao Estado com os benefícios
previstos na lei do FUNDOPEM.
O sucesso de uma administração pública em todas as suas esferas passa pela
valorização que cada governo dá a sua
administração tributária, que precisa de
recursos humanos, materiais e financeiros necessários para que possa cumprir
com sua missão constitucional e para
que possa fazer justiça fiscal, praticando
os princípios da legalidade, da isonomia
e da capacidade contributiva, de modo
que cada contribuinte contribua com o
que a lei determina, de forma igual aos
do seu porte e de acordo com sua capacidade financeira e econômica.

maior, devido aos contribuintes que
são sonegadores e maus pagadores
das suas obrigações tributárias.

1 - Diretoria AFISVEC.
2 - No Estado é a Carreira de Auditor-Fiscal da
Receita Estadual, que tem exclusividade no lançamento do crédito tributário.
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POSSE DA NOVA DIRETORIA

A auditora-fiscal Marlene Carminatti e seu esposo Jorge, o contador e
auditor-geral do Estado, Álvaro Fakredin, e a auditora-fiscal Virgínia
Cano.

O presidente Abel Ferreira, o ex-arcebispo Dom Dadeus, a deputada
estadual Liziane Bayer, o secretário-adjunto da Fazenda Municipal
de Porto Alegre Eroni Numer, e o supervisor de Administração da
Sefaz-RS, Newton Guaraná, representante do governo do RS.

O conselheiro fiscal José Lourenzi e o diretor O presidente Abel Ferreira acompanhado O presidente Abel Ferreira com os auditoresInácio Maggi com sua família.
do auditor-fiscal Sérgio Basso e esposa.
-fiscais Dilson Longaray e Ubiratan.

O contador e auditor-geral do Estado, Álvaro Fakredin, o subsecretário do Tesouro, Leonardo Busatto, o presidente da Afisvec, Abel Ferreira, o ex-secretário de Educação, Vieira da Cunha, o corregedor-geral da Secretaria da Fazenda do RS, Geraldo Scheibler, o supervisor
de Administração da Sefaz-RS, Newton Guaraná, o diretor da Junta
de Coordenação Financeira da Sefaz-RS, Flávio Pompermayer, e o
ex-vice presidente da Afisvec e do Sindifisco-RS, Edson Zart.

"

Nós temos que nos unir. O Brasil passa por um momento político difícil. Acho que, infelizmente, os governos
estão olhando apenas o lado da despesa, e não estão olhando o lado da valorização da Receita. “Eu acho que a situação
do Estado só não está pior por causa do nosso trabalho.
O que nós vamos fazer, junto com a Afisvec, é lutar para
preencher os quadros. Nós temos hoje 47% dos quadros
preenchidos. Isso com certeza está tirando recursos do RS.
Roberto Kupski
Auditor-fiscal, presidente da Febrafite

"

Auditores-fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre, a conselheira-substituta do Tribunal de Contas do RS, Letícia Ramos, e seu marido, Júlio Linck.

"

Estamos vivendo um momento no país em que a gestão pública está muito complicada. Portanto, precisamos
necessariamente de uma retomada no desenvolvimento
econômico no país e de uma reforma tributária que alcance diretamente estados e municípios. A saída para a
recuperação e para o aumento do dinheiro público passa
pelo trabalho dos auditores-fiscais da Receita Estadual.
Sou amplamente favorável e luto pela nomeação de todos
os auditores-fiscais aprovados em concurso.
Airto Ferronato
Auditor-fiscal e vereador de Porto Alegre
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Presidente Abel Ferreira junto com o amigo e ex-secretário de Educação, Vieira da Cunha.

Paulo Kronbauer, Dom Dadeus e o diretor do Banrisul Júlio Brunet.

O presidente da Afisvec conversando com os auditores-fiscais Claudionor Barbosa, Antônio Ubirajara e Valmor Fiorini.

O presidente da Agas, Antônio Longo, e esposa, a diretora da Afisvec Berenice Longo, a auditora-fiscal Virgínia Cano e o presidente da
Afisvec, Abel Ferreira.

"

Hoje nós vivemos em um grande condomínio e os
auditores-fiscais da Receita Estadual são o grande síndico
desse condomínio, desse Estado e visam fazer a arrecadação mais justa para uma distribuição perfeita, com os
destinos corretos para a saúde, educação e segurança.
Nós, como moradores desse condomínio, estamos aqui
aplaudindo e prestigiando, dando o reconhecimento do
setor de supermercados pela posição de referência que os
auditores-fiscais atribuíram ao Rio Grande do Sul no Brasil, pela vanguarda tecnológica, pela competência e pela
diminuição da informalidade.
Antônio Cesa Longo
Presidente da Associação Gaúcha de Supermercados

"

"

A posse da Diretoria da Afisvec nos traz a certeza
da continuidade do trabalho técnico no qual a Secretaria da Fazenda aposta para reverter quadros difíceis e
ganhar espaço no cenário nacional. O Governo do Estado
reconhece a importância das nomeações de Auditores-Fiscais e o secretário da Fazenda tem feito todos os esforços
possíveis nesse sentido. É razoável supor, no entanto, que
há impedimentos de conjuntura e limitações legais que
adiam esses planos. Mas é uma situação temporária.
Newton Berford Guaraná
Auditor-fiscal e supervisor de Administração da
Sefaz, representando o governador José Ivo Sartori
e o secretário Giovani Feltes

51 32268111
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Diretorias da Afisvec: anterior e atual.

O Presidente da Afisvec entregando placa de O vice-presidente da Afisvec, Gonar Fernanagradecimento da entidade ao ex-presidente des, entregando placa de agradecimento da O diretor Financeiro da Afisvec, João Manoel
e atual vice-presidente do Sindifisco-RS, Alte- entidade ao ex-vice-presidente Edson Zart. Dutra, entregando placa de agradecimento da
mir Feltrin.
entidade ao ex-diretor Financeiro Gilberto Souza.

A diretora Social e de Eventos da Afisvec,
O diretor Administrativo da Afisvec, Antô- Berenice Longo, entregando placa de
nio Olmiro, entregando placa de agradeci- agradecimento da entidade ao ex-diretor
mento da entidade ao ex-diretor Adminis- Social e de Eventos Paulo Kronbauer.
trativo Ênio Nallem.

"

O melhor investimento que o Estado pode fazer é valorizar e preencher os vazios de uma carreira que tem sob
sua responsabilidade exatamente tornar a máquina pública mais eficiente, gerindo uma administração tributária
que faça com que os recursos, que já são tão escassos,
cheguem ao Estado para serem investidos na população.
Vieira da Cunha (PDT)
Ex-secretário da Educação

"

"

O diretor de Previdência da Afisvec, Inágio Maggi, sendo aplaudido por seus pares.

A Administração Tributária é fundamental para o
Rio Grande do Sul, por isso a Assembleia Legislativa prestigia a posse da nova Diretoria e deseja uma gestão de trabalhos profícuos. A Sonegação, em um primeiro momento,
pode parecer vantajosa ao cidadão, mas ela é criminosa e
não retorna em serviços para a sociedade.
Liziane Bayer (PSB)
Deputada estadual, representando a Presidência da
Assembleia Legislativa do RS
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O presidente da Febrafite, Roberto Kupski, discursando e sendo observado pelas autoridades presentes e pela diretoria da Afisvec.

A deputada estadual Liziane Bayer discursando.

O presidente da Afisvec, Abel Ferreira, discursando.

Os conselheiros fiscais José Lourenzi e Gilberto Souza e suas res
pectivas esposas.

O ex-arcebispo de Porto Alegre Dom Dadeus fazendo uma oração
para o sucesso do trabalho da diretoria eleita.

Os presidentes Abel Ferreira, Altermir Feltrin e Roberto Kupski.

Um brinde ao sucesso da nova Diretoria da Afisvec.

"

Quero cumprimentar o pessoal da Receita Estadual
pelo trabalho que vem sendo desenvolvido e por todo o
empenho que estão tendo em conseguir ajudar o governo
a reverter essa situação. O Estado exige dos auditores-fiscais um esforço muito grande. Eu acho que os auditores-fiscais, tanto estaduais como municipais, nunca decepcionaram, e não é nesse momento que vão decepcionar.
Joarez Tejada - Presidente da Aiamu

O presidente da Afisvec e sua esposa junto a um
grupo de auditores-fiscais aprovados no último concurso para auditor-fiscal da Receita Estadual.
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