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HOMENAGEM A AURELINO OLIVEIRA FILHO,
EX-PRESIDENTE DA AAFIT
Aurelino nasceu em Nazaré (BA),
em 8 de março de 1939. Quando jovem, viu na construção da nova Capital a possibilidade de alçar voos mais
altos. Chegou a Brasília pouco antes
da inauguração e foi direto trabalhar
em uma construtora, onde atuou por
seis meses. Depois, com o desejo de
crescer pulsando nas veias, Aurelino
conseguiu outro emprego, dessa vez
em um escritório de contabilidade.

Aurelino presidiu a AAFIT entre 1975 e 1976

N

o último dia 1°, faleceu, aos
77 anos, o associado Aurelino Oliveira Filho, que foi
presidente da Associação dos Auditores Tributários do Distrito Federal
(AAFIT) no biênio 1975/1976.

tendo exercido o cargo de 1973 a 1978
e de 1986 a 1990.

Como o destino favorece quem
acredita, foi em um plantão no Hospital de Base de Brasília que conheceu
Maria da Glória Altoé de Oliveira, a
futura esposa. O amor entre ambos foi
arrebatador: namoraram, noivaram e
se casaram em um período de 6 meses.
Dessa união, nasceram três filhos: Luiz
Clemente, Nóelia D’ Angele e WladiUm dos pioneiros da AAFIT, Au- mir, mas a família não parou por aí.
relino, formado em Administração, no Hoje já são 11 netos e quatro bisnetos.
UniCEUB, e em Direito, na AEUDF,
contribuiu significativamente para o
A AAFIT lamenta a partida de Aucrescimento, fortalecimento e reco- relino, homem determinado, humano e
nhecimento da associação ao longo que sempre buscou transformar a vida
desses anos. Sempre muito atuante das pessoas em algo maior, melhor, e
como auditor tributário, percorreu as oferece aos familiares nossas condolênprincipais funções da carreira até se cias, bem como nossos mais estimados
aposentar, em 1994. Dentre as funções préstimos. Nós continuamos de portas
exercidas, podemos citar: diretor re- abertas para recebê-los, pois a AAFIT
gional do Gama, Núcleo Bandeirante é hoje uma entidade reconhecida graças
e São Sebastião. Além disso, foi eleito ao empenho de pessoas como Aurelino,
duas vezes prefeito de Alexânia (GO), que fez dela uma segunda casa.

AGO DA AAFIT APROVA RELATÓRIO DE ATIVIDADES E
PARECER DO CONSELHO FISCAL POR UNANIMIDADE

A

ssociados, membros da Diretoria
Executiva e conselheiros da Associação dos Auditores Tributários
do Distrito Federal (AAFIT) se reuniram
em Assembleia Geral Ordinária (AGO), na
sede social da entidade, dia 28 de março de
2016, para apreciar o Relatório de Atividades da associação do ano de 2015, discutir e votar o Parecer do Conselho Fiscal
e deliberar sobre assuntos de interesse dos
associados.

Os presentes acompanharam a leitura
do Relatório de Atividades e do Parecer
do Conselho Fiscal, ambos aprovados por
unanimidade. Para o presidente da associação, Jadson Januário de Almeida, “a
aprovação (por unanimidade) demonstra
mais uma vez que nossa gestão é pautada
pela eficiência, transparência, honestidade
e pelo bem-estar dos nossos associados,
dependentes e pensionistas”.
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FILIADO A

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. Entre, leia
e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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AAFIT É CONTRA O PLP 257/2016, MAIS
UM PACOTE DE MALDADES CONTRA O
SERVIDOR PÚBLICO

A

Associação dos Auditores Tributários do Distrito Federal (AAFIT)
considera inaceitáveis
as medidas propostas pelo governo federal para alongamento do
refinanciamento da dívida dos estados e do DF, previstas no Projeto de Lei Complementar (PLP)
257/2016. O documento autoriza o
refinanciamento da dívida dos estados e do Distrito Federal, mas é
um novo mecanismo de ataque aos
servidores públicos nas três esferas
da administração, pois prevê alterações na Lei de Responsabilidade

Fiscal que aprofundam as restrições em relação aos servidores
e impõe uma série de exigências
fiscais como condição para adesão
ao plano de auxílio aos estados e
ao DF.
O PLP 257/2016 recebeu 209
emendas parlamentares e entrou
na pauta para votação na Câmara
dos Deputados no último dia 4. Por
tramitar em caráter de urgência
constitucional, o projeto deve ser
votado até o dia 6 de maio e encaminhado ao Senado, que terá mais
45 dias para apreciar a proposta.

Segundo o presidente da AAFIT,
Jadson Januário de Almeida, “os
servidores públicos não podem
pagar a conta da crise profunda
em que o governo federal se encontra”. Além da associação, várias entidades já se manifestaram
contrárias ao PLP 257/2016 e estão se mobilizando para barrar no
Congresso a aprovação dessa proposta que reduz o papel do Estado, estimula a privatização e corta
direitos dos servidores públicos
conquistados ao longo dos anos
com muito trabalho e dedicação
aos milhões de brasileiros.

JADSON JANUÁRIO PARTICIPA DE AGO
DA FEBRAFITE EM CAMPO GRANDE

O

presidente da Associação dos Auditores Tributários do Distrito Federal (AAFIT), Jadson
Januário de Almeida, participou
da Assembleia Geral Ordinária
(AGO) do Conselho Deliberativo
da Federação Brasileira de Associações de Fiscais e Tributos Estaduais (Febrafite) e Reunião dos
Planos de Saúde do Fisco Estadual
Brasileiro. O evento foi realizado no Hotel Jandaia, em Campo
Grande (MS), entre os dias 30 e 31

de março de 2016.
Na AGO, federação e filiadas discutiram e deliberaram sobre temas de
interesse das entidades. Entre eles:
apresentação do Relatório de Atividades 2015; prestação de contas do
exercício; planejamento estratégico
da entidade para a gestão 2016/2017;
Prêmio Nacional de Educação Fiscal
2016; 11º Congresso Nacional e 6º
Internacional da federação; evento Febrafite/APIT – Porto/Portugal;
riscos previstos no PLP 257/2016; e

reunião dos dirigentes dos Planos
de Saúde do Fisco Estadual.
No último dia do encontro, o
Conselho Deliberativo da Febrafite se reuniu em Assembleia Geral
Extraordinária (AGE) para eleger
a nova diretoria da entidade para o
período 2016-2018. Desde 2002 à
frente da Febrafite, o auditor-fiscal
da Receita Estadual do Rio Grande
do Sul Roberto Kupski foi reeleito
por aclamação para mais um mandato.

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. Entre, leia
e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.

