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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

REFORMA ESTATUTÁRIA
A s s e m b l e i a  G e r a l 

Extraordinária (AGE) realizada no 
dia 19/10/2020 altera estatuto para 
adequar prazos de mandatos.

(PÁGINA 7)

AÇÃO DOS 3,17%
Diretora de Assuntos Jurí-

dicos da ANFIP-MG esclarece 
situação dos MS’s 4151 (Fena-
fisp) e 6864 (ANFIP).

(PÁGINA 8)

A ANFIP-MG acaba de 
lançar seu novo site, que 
está mais bonito, moderno 
e preparado para aprimo-
rar as ações e serviços 
oferecidos pela entidade. 
Navegue pelo endereço 
https://anfipmg.org.br e 
conheça!

(PÁGINA 8)

SORTEIO DE TV

A ANFIP-MG está realizando 
uma atualização cadastral e vai 
sortear uma TV para os partici-
pantes. Saiba detalhes.

(PÁGINA 3)

ELEITOS PARA O BIÊNIO 2020/2022, NOVA DIRETORIA 
EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL TOMAM POSSE ON-LINE

ASSOCIAÇÃO TEM NOVO SITE. ACESSE!

ANFIP-MG

Em razão da pandemia de coronavírus, para evitar aglomeração, desta vez não foi possível realizar a tradicional ceri-
mônia de posse, seguida de coquetel. O evento aconteceu no dia 1º de setembro de 2020, pela internet, e contou com a 
presença do presidente da ANFIP, Décio Bruno Lopes. (PÁGINAS 4 e 5)

JORNAL DA

Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil em Minas Gerais



Se você, por algum motivo, 
não se importava ou até mesmo 
apoiava a reforma administrativa 
que o governo propõe (o que, 
acreditamos, necessita maior 
reflexão, pois somos servidores 
públicos), há cada vez menos 
motivos para manter sua con-
vicção.

Até mesmo os atuais servi-
dores [e não só os futuros] po-
dem entrar no jogo, como quer a 
Frente Parlamentar da Reforma 
Administrativa, que discute o 
tema no Congresso Nacional.

Sabemos que a justificativa 
para a reforma administrativa — 
de que é necessário aprimorar 
e modernizar a gestão pública 
— é apenas um pretexto escuso 
dos governantes para reduzir as 
instituições e serviços públicos a 
pó, privatizando-os ao máximo 
e submetendo a contratação e 
as decisões dos servidores às 
vontades dos governos de oca-
sião. É a velha intenção de pro-
mover um estado mínimo, que 
beneficia somente os que mais 
têm recursos, a elite brasileira, 

ral de 1988. Basta que sejam, de 
fato, colocadas em prática.

Para ficar por dentro de 
tudo o que está acontecendo 
e m  r e l a ç ã o  à  R e f o r m a 
Administrativa, acompanhe as 
matérias no espaço exclusivo 
que a ANFIP dedicou em seu 
site. Acesse o endereço https://
www.anfip.org.br/reforma-
administrativa/7/.

V o c ê  t a m b é m  p o d e 
acompanhar as notícias no 
novo site da ANFIP-MG. Sim, a 
ANFIP-MG está de ‘cara’ nova. 
O novo site entrou no ar nos 
últimos dias e está mais bonito 
e moderno, para que você tenha 
uma ótima experiência. Acesse 
https://anfipmg.org.br e veja 
como ficou. Saiba mais detalhes 
na página 8.

Enfim, o importante é você 
se engajar nos movimentos de 
defesa dos servidores e do ser-
viço público que nossas en-
tidades começam a articular. 
Precisamos nos unir e organizar 
uma grande resistência. Vamos 
juntos!

enquanto a grande maioria da 
população sucumbe à própria 
sorte.

Precisamos reiterar: a posi-
ção de todo o sistema ANFIP é 
que a PEC 32/2020 (Reforma 
Administrativa) pretende des-
montar os serviços públicos e 
retirar direitos dos servidores. A 
reforma é essencialmente fisca-
lista, considerando apenas cus-
tos, em detrimento da melhoria 
da qualidade da prestação dos 
serviços para a sociedade.

Apenas o atual formato pode 
garantir serviços públicos de 
qualidade, prestados por servi-
dores concursados, que agem 
com transparência e não se 
submetem às vontades políti-
cas. Apenas o atual formato é 
democrático e não permite o 
clientelismo.

É por isso que devemos ficar 
alertas e lutarmos por nossos 
direitos e pela manutenção do 
serviço público de qualidade. As 
ferramentas de controle de efici-
ência do serviço público já foram 
ditadas pela Constituição Fede-
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AGRADECIMENTOS E EXPECTATIVA DE MAIS UM BOM TRABALHO
Em primeiro lugar, 

gostaria de agradecer 
a todos  que participa-
ram  das eleições  para 
a Diretoria Executiva, 
bem como para o Con-
selho Fiscal da ANFIP-
-MG. A nossa gratidão 
à Comissão Eleitoral, 
que não mediu esfor-
ços para o andamento 
do processo eleitoral, 
com lisura e transpa-
rência.  O resultado foi 
surpreendente, mesmo 
porque estávamos em 
pleno pico de contaminação pela Co-
vid-19, com a maioria da população em 
distanciamento social.

Quero registrar a enorme satisfação 
que tivemos ao conhecer o resultado do 
pleito, que consagrou a vitória da CHAPA 
1 - RUT (Respeito União e Trabalho), com 

mais de 70% dos 
votos vál idos. 
A todos vocês, 
nosso muito obri-
gada.

Posso afir-
mar, com plena 
convicção, que 
os colegas elei-
tos são pesso-
a s  a l t a m e n t e 
qual i f icadas e 
absolutamente 
dispostas a tra-
balhar para en-
grandecer cada 

vez mais a nossa querida Associação. 
Na oportunidade, temos que ressaltar 
a necessidade da participação de to-
dos, pois precisamos de associados 
dispostos a nos ajudar com críticas, 
sugestões, iniciativas e muita pre-
sença. 

Sobre a gestão que se encerrou no 
dia 31 de agosto de 2020, a qual tive 
a honra de liderar, foram dois anos de 
muita dedicação, aprendizado e ótimas 
realizações. Dirijo-me aos colegas da Di-
retoria, os quais faço questão de nominar 
— Afonso, Lázaro, Cássio, Ilva, Heleno, 
Maria Lisboa, Fátima Ponzo e Marcos 
Barbonaglia — para dizer que temos a 
certeza de ter cumprido nosso dever e 
nossas propostas de ação, embora algu-
mas, em razão da pandemia, não tenham 
sido realizadas conforme planejamos. 

Ao colega e diretor-presidente, Afon-
so Ligório, os meus votos de sucesso, 
com o firme propósito de  retribuir a ótima 
parceria, executando, com dedicação e 
afinco, as atribuições que cabem a mim 
como diretora vice-presidente.

A todos o meu abraço. 

Ana Maria Morais da Silva
Diretora vice-presidente

VICE DIRETORIA EXECUTIVA
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Com o propósito de es-
tar mais próxima dos asso-
ciados, a ANFIP-MG está 
promovendo uma grande 
atualização do cadastro.

Quem participar dessa 
campanha e atualizar suas 
informações, concorrerá a 
uma SMART TV LED 50” 
ULTRA HD 4K da Sam-
sung. A data do sorteio será 
divulgada em breve.

O objetivo da atualiza-
ção cadastral é não deixar 
ninguém de fora dos comu-
nicados sobre novos bene-
fícios e vantagens que a As-
sociação pretende oferecer e de 
outras informações de interesse da classe.

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

ANFIP-MG FAZ SORTEIO DE TV. PARTICIPE!

DIRETORIA DA ANFIP-MG REALIZA PRIMEIRA REUNIÃO 
DA NOVA GESTÃO COM TRANSMISSÃO ON-LINE

AGE APROVA PEQUENAS 
ALTERAÇÕES NO ESTATUTO

Aconteceu no dia 09/09/2020a a pri-
meira Reunião Ordinária da Diretoria Exe-
cutiva da ANFIP-MG, eleita para o biênio 
2020/2022. O encontro foi promovido de 
forma on-line, pelo Zoom da Associação, 
em atenção aos cuidados de combate ao 
Covid-19.

Dentre as medidas deliberadas e apro-
vadas pelos diretores, algumas estão rela-
cionadas abaixo:

Readequação do espaço físico 
da ANFIP-MG: serão contratados arqui-
tetos para desenvolver um projeto a ser 
aprovado pela Diretoria;

Constituição de comissão para 
a atualizar o cadastro da ANFIP-
-MG, uma das questões urgentes a serem 

resolvidas. Haverá o sorteio 
de um prêmio para os parti-
cipantes;

Constituição de co-
missão para avaliar al-
ternativa à Confrater-
nização de Fim de Ano, 
que não será promovida em 
razão da pandemia do coro-
navírus;

Os diretores apre-
sentarão nas próximas 
semanas os planos de 
ações de suas respecti-
vas áreas;

Assessoramento aos 
herdeiros e inventarian-

tes no preenchimento 
dos formulários de desistência do 
processo dos 28,86% junto a AN-
FIP Nacional. Cobrança, junto ao escri-
tório Motta, de uma  solução dos casos em 
que o associado já enviou a desistência e 
não obteve resposta;

Aprimorar condições da rede 
e dos equipamentos de informáti-
ca da sede da Associação, com o 
objetivo de evitar problemas como o que 
ocorreu durante a transmissão on-line da 
posse, realizada no dia 1º de setembro de 
2020;

Formulação de um projeto de 
comunicação adequado à realida-
de cada vez mais digital da área.

A ANFIP-MG promoveu, no dia 19 de 
outubro de 2020, por videoconferência, 
uma Assembleia Geral Extraordinária 
(AGE), para alterar pontos específicos do 
Estatuto Social da entidade.

O objetivo da alteração foi adequar 
prazos estabelecidos nos artigos 77 e 78 
do regulamento, que tratam dos limites 
de mandatos das diretorias referentes à 
gestão 2018/2020 (final prorrogado para 
31/08/2020) e 2020/2022 (início adiado 
para 01/09/2020).

Além disso, foram feitos ajustes de 
redação e aprovada a inscrição de chapas 
concorrentes à Diretoria Executiva e de 
candidatos ao Conselho Fiscal por e-mail, 
na ocasião das eleições.

Assista a AGE novamente pelo link 
https://youtu.be/dL_X7c7PORI. 

Além disso, o nosso setor jurídico ini-
ciará em breve um trabalho para orientar e 

auxiliar cada associado no acom-
panhamento de ações judiciais 
em curso, cada uma em determi-
nada fase de tramitação na justi-
ça. Por isso, é muito importante 
que todos façam a atualização.

Para atualizar seus dados, 
basta responder ao questio-
nário que enviamos por carta 
no início do mês e postá-lo nos 
Correios, utilizando o envelope 
de carta-resposta (não é neces-
sário selar), ou encaminhar os 
dados solicitados diretamente 
pelo e-mail cadastro@anfipmg.
org.br. 

Ajude-nos a aprimorar nosso 
atendimento. Contamos com a partici-

pação de todos!
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Aconteceu no dia 01/09/2020 a posse 
da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal 
eleitos para a gestão da ANFIP-MG no biênio 
2020/2022.

A cerimônia aconteceu em reunião realiza-
da on-line, excepcionalmente e de forma ino-
vadora, em razão do cenário provocado pela 
pandemia do coronavírus. Reveja a cerimônia 
pelo link https://www.youtube.com/watch?-
v=ccEDnhHS45U.

Compuseram a mesa de honra simbólica 
a diretora-presidente da ANFIP-MG no biênio 
2018/2020, Ana Maria Morais da Silva; o di-
retor-presidente no biênio 2020/2022, Afonso 
Ligório de Faria; o coordenador do Conselho 
Fiscal da ANFIP-MG no biênio 2018/2020, Ga-
briel da Silva Neto; a coordenadora no biênio 
2020/2022, Margot Andrade Silva; a coorde-
nadora da Co-
missão Eleitoral, 
Maria Geralda 
Vitor; e o presi-
dente da ANFIP, 
Décio Bruno Lo-
pes.

E m  s e u 
pronunciamen-
to, Ana Maria 
Morais da Silva 
saudou os com-
p o n e n t e s  d a 
mesa, a todos 
que contribuí-
ram com ideias 
e ações para o 
enriquecimen-
to da gestão e 
relacionou algu-
mas das reali-
zações da dire-
toria no referido 
período. “Faço 
questão de res-
saltar que tivemos ótimas realizações, embora, 
em razão da pandemia, não tenhamos comple-
tado tudo que gostaríamos de ter promovido. 
Dentre elas, destacamos o aprimoramento do 
sistema de som e de projeção de imagem e a 
instalação de cortinas no salão social de nossa 
sede, visando melhor experiência e conforto 
nas palestras e em outros eventos que reali-
zamos. Nos próximos dias, também entrará 
no ar o nosso novo site [o site já está ativo], 
mais moderno e atrativo. Com ele, esperamos 
implementar estratégias que visam atrair novos 
associados para a ANFIP-MG”, pontuou.

Ana Maria fez questão de agradecer aos 
membros da diretoria e Conselho Fiscal que 
encerraram seu mandato, à Comissão Eleitoral 
e aos colaboradores da ANFIP-MG, além de 
homenagear os colegas Marcos Pawlowski, 
Nelson Madalena Penitente, Maria José Co-
manduci e José Lamacié Ferreira, que falece-
ram recentemente e participaram, por diversos 
mandatos, da diretoria da Associação.

Na sequência, a coordenadora da Comis-
são Eleitoral, Maria Geralda Vítor, fez a leitura 

ELEIÇÕES 2020

DIRETORIA E CONSELHO FISCAL ELEITOS PARA O BIÊNIO 2020/2022 TOMAM POSSE EM EVENTO ON-LINE
do termo que concretizou a posse da nova 
Diretoria e do Conselho Fiscal.

O presidente da ANFIP, Décio Bruno Lo-
pes, também saudou os participantes da mesa, 
os telespectadores — destacando os conse-
lheiros da ANFIP Nacional — e agradeceu pelo 
convite para a cerimônia de posse, evento no 
qual marca presença desde 1993, segundo ele.

Décio reiterou o compromisso da ANFIP de 
respeitar os anseios dos associados, tanto de 
Minas Gerais quanto de todo o Brasil, e afirmou 
que “administramos como se estivéssemos 
administrando nosso próprio patrimônio. As 
nossas entidades estão acima de seus dirigen-
tes e todos aqueles que se dispõem a dirigi-las 
devem ter a consciência do seu dever fiduci-
ário, de serem depositários fiéis da confiança 
dos respectivos participantes”, observou. 

Nesse sentido, disse que o compromisso de 
sua gestão é recuperar a situação financeira, 
administrativa e patrimonial da ANFIP.

Por fim, disse ter confiança na nova equipe 
da ANFIP-MG e manifestou o desejo de dar 
continuidade ao trabalho conjunto entre as 
associações estadual e nacional. “Nesses ter-
mos, encerro minha fala desejando a todos vo-
cês uma gestão profícua, maravilhosa e, assim 
que passar essa fase da pandemia, gostaria de 
comparecer à ANFIP-MG para dar um abraço, 
pessoalmente, em cada um”, concluiu.

A coordenadora do Conselho Fiscal, Mar-
got Andrade Silva, cumprimentou os colegas 
da mesa de honra, agradeceu os associados 
pela expressiva votação que teve nas eleições, 
além de se comprometer a honrar a confiança 
nela depositada no desempenho das ativida-
des inerentes ao Conselho Fiscal. “Atuarei com 
zelo, responsabilidade e dedicação, em parce-
ria com os outros conselheiros eleitos. Conto 
com os colaboradores da ANFIP-MG para o 
desempenho dessas atividades de maneira 
eficaz e com qualidade. Por fim, parabenizo 

a nova Diretoria Executiva, desejando pleno 
êxito na gestão da nossa entidade”, finalizou.

No fechamento da cerimônia, o novo dire-
tor-presidente da ANFIP-MG, Afonso Ligório 
de Faria, inicialmente dirigiu suas palavras aos 
componentes da Chapa 1 – Respeito, União e 
Trabalho, vencedora das eleições, exaltando 
o trabalho em equipe desenvolvido durante a 
campanha, ou seja, cada um trabalhando den-
tro de suas habilidades e possibilidades.

Em seguida, saudou o presidente da 
ANFIP, Décio Bruno Lopes, e homenageou a 
presidente da ANFIP-MG no biênio 2018/2020, 
Ana Maria Morais da Silva, pelo belo trabalho 
realizado. “Com sua forma peculiar de lideran-
ça, com compreensão, tolerância e muita dedi-
cação, soube conduzir a ANFIP-MG na jornada 
que ora se encerra. Rendo meu preito de re-

conhecimento aos 
demais membros 
da diretoria, que 
também atuaram 
brilhantemente”, 
afirmou.

Ele  também 
fez questão de 
agradecer a todos 
os assoc iados, 
“que abraçaram a 
causa da Chapa 1 
e nos agraciaram 
com 72% dos vo-
tos válidos”, exal-
tou.

Afonso Ligório 
ainda agradeceu 
aos componen-
tes da Chapa 2, 
que “engrande-
ceram a disputa 
com entusiasmo e 
disposição para o 
trabalho, abrindo 

oportunidade para o debate”; aos colabora-
dores da Associação; e à Comissão Eleitoral, 
cujo trabalho, segundo ele, foi valiosíssimo, 
pois permitiu que o processo eleitoral se con-
cretizasse em um momento de risco, face à 
pandemia do coronavírus.

Em seguida, o presidente reafirmou o 
compromisso firmado na campanha eleitoral: 
“Um projeto construído com o objetivo de maior 
projeção da entidade, focando cada vez mais 
os interesses corporativos, a preservação de 
direitos e conquistas duramente edificados ao 
longo do tempo — sem perder, entretanto, a vi-
são da sociedade brasileira como um todo — e, 
principalmente, a busca por um sistema tributá-
rio mais justo, com melhor distribuição da carga 
tributária, bem como a preservação do Regime 
Geral de Previdência Social, que classifico, 
antes de tudo, como um meio de minimizar os 
efeitos nefastos de um sistema econômico per-
verso, que beneficia os mais aquinhoados, em 
prejuízo dos menos favorecidos”, defendeu.

“A ANFIP-MG, caros colegas, é uma cons-
trução coletiva e diária, visando à boa presta-
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DIRETORIA E CONSELHO FISCAL ELEITOS PARA O BIÊNIO 2020/2022 TOMAM POSSE EM EVENTO ON-LINE

Qual a sua expectativa em relação 
à gestão do biênio 2020/2022 e qual 
será o plano de trabalho da diretoria?

A minha expectativa é das melhores. 
Temos uma Diretoria coesa, que se uniu 
em torno de um plano de trabalho elabo-
rado conjuntamente e que teve aprova-
ção de 72% dos nossos associados. O 
trabalho será desenvolvido em conjunto, 
respeitando-se as competências de cada 
área, pois temos uma Diretoria composta 
por colegas experientes e amadurecidos 
na luta associativa para levar adiante, e 
com sucesso, o nome da ANFIP-MG.

Na sua avaliação, quais devem ser 
os maiores desafios nesse período?

A ANFIP-MG é uma construção diária 
e sem tréguas. Temos vários desafios, 
entre os quais destaco a revitalização 
do nosso cadastro, o incentivo de polí-
ticas de melhor qualidade de vida para 

os associados; a preservação das con-
quistas já alcançadas pela nossa carreira; 
a revitalização da convivência política e 
institucional com as entidades de classe 
que representam as categorias dos Audi-
tores-Fiscais na esfera federal, estadual 
e municipal; e, principalmente,  atuar em 
todas as frentes que permitam a solução 
das ações judiciais, que vêm se arrastando 
ao longo do tempo. Para isso, teremos um 
setor jurídico proativo e com respostas aos 
nossos associados.

Você poderia avaliar o atual pano-
rama e a perspectiva de valorização da 
classe dos Auditores-Fiscais e do servi-
ço público em geral?

ENTREVISTA

AFONSO LIGÓRIO DE FARIA [diretor-presidente]

Em seu quarto mandato à frente 
da Associação, o diretor-presidente 
Afonso Ligório de Faria está se 
tornando o Auditor-Fiscal que mais 
dirigiu a entidade em sua história 
de mais de 50 anos. 

Bastante prestigiado entre os 
colegas, com sua experiência 
aliada a uma diretoria que ele define 
como bastante coesa, Afonso 
Ligório pretende, dentre outras 
atividades, dinamizar a relação e a  
comunicação com os associados, 
especialmente no que diz respeito 
às ações judiciais. 

Confira, nesta entrevista para 
o Jornal da ANFIP-MG, uma 
síntese do que ele  pretende 
alcançar nos próximos dois anos.

ção de serviços aos associados. Por isso, que-
remos uma entidade forte em todos os setores, 
realçando os valores associativos e da boa 
convivência, solidariedade e companheirismo; 
o incremento do acompanhamento do proces-
so legislativo, especialmente em matérias de 
interesse dos associados; fortalecimento e pro-

moção de novos canais de comunicação para 
o atendimento dos anseios dos associados; 
promoção de um setor jurídico proativo, que 
atue na solução de litispendências; e preser-
vação da higidez patrimonial e financeira da 
entidade”, relacionou.

Por fim, Ligório prestou homenagem a to-

dos os Auditores-Fiscais que já nos deixaram. 
“Todos ajudaram a construir esta Casa. De re-
pente, vemos que eles não estão mais perto de 
nós, mas descobrimos que eles estão dentro 
de nós, no fundo de nossos corações. A eles, 
nossa eterna saudade e gratidão! Um abraço a 
todos e que Deus nos ajude!”, concluiu.

O serviço público sempre foi muito 
questionado, independentemente da 
ideologia de cada governo. Muitas vezes 
injustamente. Isso engloba a atuação dos 
Auditores-Fiscais de todas as esferas. 
Portanto, teremos que desenvolver um 
trabalho duro, na defesa do serviço pú-
blico, realçando que as garantias consti-
tucionais que contemplam o servidor pú-
blico são, antes de tudo, uma garantia da 
sua atuação independente e republicana. 
Afinal, somos servidores de Estado e não 
de governos.

Em relação às ações judiciais, um 
tema bastante sensível aos associa-
dos, o que a ANFIP-MG pretende fazer 
para agilizar o andamento ou aprimo-
rar o esclarecimento?

Em primeiro lugar o colega Auditor-
-Fiscal deve estar informado sobre o 
real andamento das ações judiciais. Já 
estamos trabalhando nesse sentido junto 
à ANFIP e ao Sindifisco DS-BH, especial-
mente quanto às ações dos 3,71% e os 
28,86%. Seremos incansáveis na defesa 
da agilização dos procedimentos jurídi-
cos que possibilitem uma solução que 
satisfaça os nossos associados.

Como você enxerga o futuro do 
sistema ANFIP?

Vejo com muito otimismo o futuro do 
sistema ANFIP, principalmente quando 
enfocamos  os interesses corporativos 
dos associados e nisso incluo a questão 
das pendências judiciais e uma melhor 
atuação em favor do associado individu-
almente. Temos também o nosso com-
promisso com a sociedade brasileira, que 
é inalienável. A nossa atuação tem sido 
esclarecedora e importante nos vários 
temas em discussão no Congresso Na-
cional e assim deve continuar.

O colega Auditor-Fiscal 
deve estar informado 

sobre o real andamento 
das ações judiciais. 

Seremos incansáveis na defesa 
da agilização dos procedimentos 

jurídicos que possibilitem uma 
solução que satisfaça os nossos 

associados ”

“
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ANIVERSARIANTES

Ilza Rodrigues de Souza............................01
Etelvina Maria da Rocha..........................02
Gercino Parreiras da Silva........................02
Jacqueline Moreira...................................02
Joaquim Jarbas de Oliveira Viana.............02
Olga Rodrigues de Paula..........................02
Sebastião Carvalho...................................03
Celma Marques Modesto..........................05
Dileia Marly Thomaz Siuves Tavares.......07
Helena Carvalho da Fonseca....................08
Maria Ignez Paes Barreto.........................08
Heloiza Maria Costa Cerqueira................09
Hélio Fabio Pereira...................................10
Edward Castro Dias..................................11
Maria da Conceição Souza Linhares........11

Dimas Antônio Alves da Silva.......................12
Lídia Maria de Moura Rocha.........................12
Maria Lúcia Carazza Ferreira.........................13
Mariza Barbosa de Abreu Leonardo..............13
Marcelo Soares Coelho..................................14
Mônica Assunção Polignano..........................15
Evandro Cesar de Almeida Carneiro.............16
Maria das Graças Rocha da Silva..................16
Milton Walter dos Santos...............................16
Danilo Drumond Avelino...............................17
José da Cruz Machado...................................17
Vicentina Gonçalves Vieira Silvério..............17
Clélia Perazzoni Gabriel................................18
Ana Maria Morais da Silva.............................19
Helenice Silva Rocha.....................................19

Cláudio Maia.................................................20
Geraldo José Januário....................................20
José Fabiano..................................................20
Maria Stella Gazzinelli de Oliveira................20
Luci Porto Teixeira Leite................................21
Maria da Glória Ferreira Pimenta..................21
Paulo Alvarenga de Faria...............................21
Valéria Ragonezi Resende Avelino................21
Lúcia Helena Carvalho Pinto Bittencourt......22
Maria Apparecida Putini Menezes.................22
Ângela Maria Moreira Canut..........................23
Eunício França...............................................24
Nanci Bicalho de Pádua Freitas.....................24
Vânia Maia Neves..........................................24
Juliana de Araújo Mart Alves.........................25

Luiz Sérgio Fonseca Soares........................25
Maria das Graças Maciel Vidigal...............25
Marília Garcia Iglesias F. Amaral..............25
Cristina Mendes Raid................................27
Ivoni Veneranda Gobbi Lima......................27
Agostinha Duarte Lobo.............................28
Ilva Maria Franca Lauria...........................28
Norvindo Teixeira Trindade.......................28
Rosimeire da Silva.....................................28
Hélio de Souza Monteiro..........................29
Maria Letícia Rocha Pimenta....................29
Luciléia Alves Vaz....................................30
Mário Lúcio Guerra..................................30
Licurgo Leão Silveira................................31
Valdelice Cunha de Almeida.....................31

José Viana de Oliveira Filho.....................01
Mário Lúcio da Cunha..............................01
Eponina de Quadros Moreira....................02
Maria Laurita dos Santos..........................03
Otília Gonçalez Ferreira...........................03
Pedro Baliana Neto..................................03
Helena Silva Alves...................................04
Maria Elvira Ogliaro................................04
Reinaldo Estevão Barros..........................04
Cristina Marques Gontijo.........................05
Edethildes Mendes Pinto..........................05
Paulo Sérgio Lages...................................06
José Armando Estellai..............................07
Regina Ribeiro da Silva............................07
Cláudia Cunha de Almeida.......................08
Márcio Soares Pereira...............................08
Sônia Maria Macedo de Rezende.............08

Lêda Maria Mascarenhas Rocha...................09
Andrea Mourão Vorcaro Toledo....................11
Lamarck Carvalho Reis.................................11
Sebastião Bolivar Guerra Lage......................11
Lady Apparecida Machado Coutinho............12
Maria de Fátima Vital....................................12
Maurilio Carneiro Coura................................13
Regina Coeli Sisterolli Rogana......................13
Ana Emília W. Roosevelt Coutinho...............14
Aureo Gaudênciot..........................................14
Cláudio Carneiro Pinto..................................14
Elza Ferraz de Castro.....................................14
Nice Coelho de Andrade................................14
Rosane Maria Ferreira da Silva......................14
Herbert Monteiro Andrade.............................15
Maria das Graças Santos Timponi.................15
Maria Elizabeth de Faria Kindlé....................16

Márcia Grossi de Mattos................................17
Sandra M. Ricaldoni L. Nunes de Avelar.......17
Cléa Márcia de Almeida................................18
Fernando Mota Moura...................................18
Maria das Graças Miranda Horta...................18
Teresa Cristina de Faria E Silva....................18
Maria Eterna Martins e Oliveira....................19
Atayde José Guimarães.................................20
Maria das Dores Cardoso Rodrigues.............20
Sylvio de Almeida Gonçalves........................20
Fernando Hugo Resende Salgado..................21
Rosane Barros Vianna Santos........................21
Isabel Cristina Vilas Boas Resende................22
Livia Lara Reis..............................................22
Maria Regina Gomes Paletta.........................22
Natividade Irene Cattete de Athayde.............23
Vinicius Alves da Cruz..................................23

Zelita Vidal de Freitas................................23
Maria Aparecida Borges Lara....................24
Beatriz Campos Brasil da Fonseca............25
Maria do Céu Alvarenga............................25
Sérgio Fontes Bessa...................................25
Simone Gomes de Faria............................25
Claudio Dias Ferreira.................................26
Izabel Coutinho Pereira.............................26
Ailton Pereira Botelho...............................27
Maria Aparecida Machado........................28
Rosângela Nunes Pereira...........................28
Fernando Faria de Siqueira........................29
Francisco Vianna Furquim Werneck..........29
Jeane Maria Auxiliadora Coutinho............29
Mara Rúbia Figueiredo Cruz.....................29
Heliane Muniz Santos................................30

Adylles Cheab Santiago de Crestoni........01
Heloisa Maria de Moura Linhares............01
Inês Zanetti...............................................01
Bernadete Cristina Luz Brochado.............02
Félix Borém de Oliveira...........................02
Janete de Oliveira Pinheiro Armond.........02
José Bonifácio Pereira..............................02
Judite Izabel Reis.....................................02
Fernando de Bulhões Lacerda Pereira......04
José Carlos Pereira Júnior.........................05
Maria Angélica Salomé............................05
Maria do Carmo Lage Soares...................05
Washington Luiz de Souza.......................05
Ivonilde Rodrigues Milagres....................06
Marcos Tadeu Rodrigues Vieira...............06
Maria Elisabeth Vieira..............................06
Maria Helena Araújo................................06
Célia M. das Graças M. de Melo..............07
Andréa M. de Castro Teixeira Franco.......08

Maria Madalena Theodora.............................08
Luiz Roberto Aguiar.......................................09
Renato da Silva Gonzaga...............................09
Vânia Rodrigues Alves de Meneguetti..........09
Therezinha de Lima Marques........................10
Célia Lúcia Faria de Alvarenga......................11
Arilton de Paula Faria.....................................12
Dora Bely Brandão Marques..........................12
Ednor Santos Fuchs.......................................12
Jacira Miranda Cavalini.................................12
Nilton Santos de Sena....................................12
Delcy Portes Ervilha......................................13
Hilda Silveira de Moraes Oliveira..................13
Ivanete Tânia Silva Gontijo Figueiredo.........13
Maria de Lourdes Pereira Moreira.................13
Maria Mônica de Castro R. Silva..................13
Maria Regina de Souza..................................13
Maria Lúcia Dâmaso......................................14
Thais Ramos Tannure.....................................14

Clélia Perotti Cantudo....................................15
Dilcea Canabrava Viana.................................15
Celita Barroso Rezende..................................16
Adilson Monteiro Gonzaga............................18
Arnalda dos Santos Ferreira...........................18
Eliana Maria Vilas Boas Moras.....................18
Tânia Régia Silva Nunes...............................18
Giselle Libânio Beghini Percope....................20
Maria Christina Lima Rocha..........................20
Paulo Vicente de Azevedo..............................20
Tânia Aparecida de Vasc. Pedroso Balbo......20
Wilson Silva de Miranda................................20
Aciclea Verdolim Barbosa..............................21
Adelmo França Malta.....................................21
Maria José Soares Freire................................21
Daisy Coutinho Brandão................................22
Jair Arcanjo Ribeiro.......................................23
Maria Célia Cordeiro Tupynambá.................23
Mária Luiza Jorge...........................................23

Antônio Augusto Roman...........................24
Theresa Martha Vieira Peixoto..................24
Walkyria Gianna B. O. Barcelos Corrêa...24
Ângela Maria Lamounier...........................25
Anna Lúcia de Almeida..............................25
Clara Grynberg Tochner............................27
Renato Orozimbo de Oliveira....................27
Ana Maria dos Reis...................................29
Gilvano Monteiro Alvarenga.....................29
Lucília Aarão Rodrigues...........................29
Maria de Fátima Silva Santos...................29
Vanda da Conceição Tavares.....................29
Vicente Carlos Hippert Soares...................29
Geralda de Lourdes Pereira Possa.............30
Ana Lucia Salgado dos Santos..................31
Maria Elisa Ruas.......................................31

José Lamacié Ferreira | Aposentado-BH (12/07/2020)

Maria José Comanduci | Aposentada-BH (28/06/2020)

Maria Glória Couso Oliveira | Aposentada-Lavras (28/06/2020)

Marcelo Marques Alves | Aposentado-Juiz de Fora (16/04/2020)

Walter Santos | Aposentado-BH (12/06/2020)

Nair Zuchi Ozório | Aposentada-Juiz de Fora (25/02/2020)

Mário Sá e Silva | Aposentado-BH (sem informação)

José Aparecido de Castro | Pensionista-BH (sem informação)

Therezinha Fernandes Delgado | Pensionista-BH (sem informação)

Marisa Braga Olivar da Cruz | Pensionista-BH (sem informação)

Maria Aparecida de Almeida Leão | Aposentada-BH (14/08/2020)

Edival Antônio Trindade | Apos.-Poços de Caldas (07/09/2020)

FALECIMENTOSFALECIMENTOS

A ANFIP-MG solidariza-se com os familiares neste momento de luto. Aos colegas que se foram, todo nosso respeito e saudade!

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

A ANFIP-MG
deseja muitas felicidades, saúde e paz

todos os aniversariantes

meses de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO.dos
a
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É com profundo pesar que registramos o falecimento do 
primeiro presidente e um dos fundadores da ANFIP-MG, o 
eterno colega piauiense (mineiro de coração) José Lamacié 
Ferreira, ocorrido no dia 12 de julho de 2020, em Belo Hori-
zonte/MG.

Lamacié, como era carinhosamente chamado pelos cole-
gas, participou de várias gestões da ANFIP-MG e da ANFIP 
Nacional, tendo sido presidente das duas entidades. Foi o 
primeiro presidente da ANFIP-MG e presidente da ANFIP no 
biênio 1970/1971, representando Minas Gerais.

Recentemente, José Lamacié afirmou para a revista que 
registra histórias dos 50 anos da ANFIP-MG que, à época da 
fusão dos institutos, ele encontrava-se em São Paulo quando 
pensou em pedir transferência para o Rio de Janeiro, onde 
estava a ANFIP Nacional, da qual ele também foi um dos 
fundadores.

Entretanto, sua então esposa sugeriu que eles se mu-
dassem para Belo Horizonte, por ser um local mais tranqui-
lo. Como muitos colegas também disseram para ele ir para 
BH, Lamacié resolveu seguir o rumo da capital mineira. “Até 
porque, cada instituto tinha sua associação e havia muita 
resistência para que elas se integrassem. Os colegas afirma-
ram que, por eu ser de fora e um dos fundadores da ANFIP 
Nacional, poderia ser um fator de conciliação. E assim surgiu 
a ideia da fusão das associações dos fiscais do IAPC, IAPI 
e IAPETEC em Minas Gerais, o que culminou na criação da 
ANFIP-MG”, exaltou com orgulho o ex-presidente.

Ao longo de sua vida e da convivência de mais de 50 
anos com muitos colegas, houve intensas batalhas, algumas 
derrotas, mas, sobretudo, memoráveis vitórias na defesa e 
ampliação dos direitos dos Auditores-Fiscais, dos servidores 
públicos e da justiça fiscal.

Sempre nos lembraremos com enorme carinho de nosso 
aguerrido colega Lamacié. Ele fazia questão de estar presen-
te em todos os eventos promovidos pela ANFIP-MG e pela 
ANFIP. E foi homenageado, merecidamente, inúmeras vezes 
nessas ocasiões.

Como não poderia deixar de ser, aqui prestamos as devi-
das homenagens a essa memorável figura. Perdemos você 
em nossas batalhas, querido Lamacié, mas não nos esmore-
ceremos. Continuaremos, sim, firmes em nosso ideal, forjado 
por você e outros colegas lá atrás. Continuaremos, por sua 
honra e memória. Vá em paz!

A ANFIP-MG solidariza-se com os familiares do querido 
colega, exalta sua importante contribuição para a categoria e 
para a entidade e deseja que Deus ilumine seu caminho.

HOMENAGEM A 
JOSÉ LAMACIÉ FERREIRA

ASSOCIAÇÃO FAZ NOVA 
DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

A ANFIP-MG promoveu mais uma doação de cestas básicas e 
itens de limpeza para comunidades carentes. Dessa vez, as benefi-
ciadas foram a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis 
de Esmeraldas (Ascamare) e as comunidades do Marimbondo, 
Parque São João, Vila da Paz, Vila Paris e Vila São Paulo, todas 
de Contagem.

Segundo a diretora vice-presidente, Ana Maria Morais da Silva, 
que fez a entrega na Ascamare junto com a associada Maria de 
Lourdes Miranda do Vale (Lourdinha), a situação daquela associa-
ção é bastante delicada, já que está há três meses sem material 
para reciclar, pois o lixo do município de Esmeraldas está sendo 
enviado para Betim. “Estão com muita dificuldade financeira. Quem 
quiser ajudar, inclusive, pode fazer doação de qualquer valor para a 
conta corrente da associação [ veja abaixo]”, salientou.

Para doar para a Ascamare

Banco Sicoob – 756
Agência – 3117
Conta corrente – 17.780-6
CNPJ – 29.460.106/0001-50

DOAÇÃO PARA COMUNIDADES DE CONTAGEM

A entrega das cestas que foram doadas para as comunidades 
de Contagem foi feita no 26º Batalhão da Polícia Militar de MG 
(PMMG), que se encarregou de distribuir os itens durante a Sema-
na da Criança. A diretora vice-presidente Ana Maria também repre-
sentou a ANFIP-MG na entrega das cestas junto à PMMG.
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ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO:  AGF GONÇALO COELHO
                                                          RUA GONÇALO COELHO, 56, CIDADE NOVA. BELO HORIZONTE/MG. CEP: 31.170-970

A ANFIP-MG tem a satisfação de apresentar seu novo site. Ele está 
mais bonito, moderno e traz a nova identidade visual da Associação — se-
guindo o padrão do sistema ANFIP, a logomarca da entidade foi alterada 
por Assembleia Geral Extraordinária, realizada em dezembro de 2019.

No novo site, os associados podem conferir todas as notícias e novida-
des que dizem respeito à classe e à Associação. Lá também é possível ver 
os convênios e vantagens, as datas de aniversário dos colegas, as fotos 
de eventos, dentre muitas outras informações.

Acesse https://anfipmg.org.br, navegue pelo novo site e conte-nos o 
que achou. É muito importante para a ANFIP-MG ouvir sua opinião, assim  
podemos aprimorar cada vez mais nossos serviços. Esperamos que goste!

IMPORTANTE!

Como houve troca de servidor e de sistema, será necessário que 
todos os associados se cadastrem novamente na área res-
trita, para acessarem informações mais sensíveis, que não estarão aber-
tas ao público em geral. 

Para isto, basta clicar no “bonequinho” localizado no canto superior 
direito e informar os seus dados.

ANFIP-MG DE ‘CARA NOVA’ NA INTERNET

A diretora de Assuntos Jurídicos 
da ANFIP-MG, Ana Lúcia Guima-
rães Silva, analisou a situação do 
processo dos 3,17% e esclarece a 
recente decisão do ministro Ribeiro 
Dantas, relator dos Embargos à 
Execução do Mandado de Segu-
rança (MS) 6864, da ANFIP, que 
permite a execução concomitante 
entre este MS e o MS 4151, da an-
tiga Fenafisp.

Segundo ela, em decisão an-
terior, tomada de ofício, a maioria 
dos exequentes foi excluída do MS 
6864 em razão da litispendência 
com o MS 4151 no período rela-
tivo aos anos de 2000 e 2001. “A 
justiça não considerou os períodos 
distintos dos dois mandados de 
segurança, mas verificou apenas o 
objeto da ação para decidir sobre a 
litispendência e excluir do MS 6864 
a maioria que estava também no 
MS 4151. Lamentavelmente, essa 
exclusão é irreversível”, disse Ana 
Lúcia.

No entanto, em decisão re-
cente, o ministro Ribeiro Dantas 
excluiu da execução da ANFIP 
os remanescentes que estavam 
litispendentes apenas no período 
mencionado acima, permitindo que 
executem os dois MS’s concomi-
tantemente nos outros períodos.

ESCLARECIMENTO DA SITUAÇÃO DOS 3,17%
O período referente ao MS 

6864, da ANFIP, vai de 04/2000 
a 11/2003; e o do MS 4151, da 
Fenafisp, de 07/1995 a 12/2001. 
Portanto, o período concomitante é 
de 04/2000 a 12/2001.

Importante destacar ainda que 
o ministro Ribeiro Dantas também 
já definiu o abatimento dos valo-
res pagos administrativamente, 
possibilitando a execução do resí-
duo, uma vez que o marco final da 
execução do MS 6864 é novem-
bro/2003.

“Agora, como a AGU está pro-
pondo acordo no MS 4151, a AN-
FIP está aguardando essa reso-
lução para ver se a desistência 
no MS 6864 será exigível para se 
pactuar esse acordo. Tudo indica 
que não, pois a decisão deixa claro 
que as execuções podem ser feitas 
concomitantemente”, observou Ana 
Lúcia.

“Enquanto isso, estamos acom-
panhando atentamente, e em sinto-
nia com a Nacional, a tramitação do 
processo na esfera do Judiciário. 
Tão logo ocorram novidades, elas 
serão prontamente repassadas 
a todos”, finalizou Ana Lúcia. En-
dereço para contato:  juridico@
anfipmg.org.br (Com informações da 
ANFIP)
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