


SINDAFEP - 25 Anos de luta sindical  |  Fascículo 2 - Maio de 2013
Publicação do Sindicato dos  Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná

SUPLENTES 
Ciro Fernando Cvilikas; Nilton José Rodrigues de Oliveira; Pedro Luiz de Paula Neto; Claudinê de Oliveira.

CONSELHO FISCAL 
José Aparecido Valêncio; Luiz Fernandes de Moraes Junior; Murilo Ferreira Wallbach; Fernando Rogério Lenzi, Gilberto Favato.

SUPLENTES 
Carlos Mitsuaki Nomura; Gheff erson Tavares; Luiz Ciruelos Sobrinho.

CONSELHO DE REPRESENTANTES SINDICAIS 

Reginaldo de França; Lídio Franco Sanways; José Carlos Carvalho; Joaquim Antonio da Silva Maia; Georges Jean Bruel 

Filho; Carlos Emil Kahali; Manoel Marques Neto; Wilson Rogério Krepsz; Jacir Ailton da Silveira; Maria Teresa Dal 

Bianco Negrisoli; Benedito Maciel de Góes; Ítalo Roberto Zuan Benedetti; Ângelo César Correia Pinheiro; José Carlos 

Endlich; Erson Lopes da Silva; Fred Muniz; Osni Vito; Rejane Carla Führ Bonamigo.

SUPLENTES 
Sérgio Evaristo Machado; Alexandre Seixas; Djalma Rodrigues Reys; Lauro Luiz de Vasconcelos Costa; Wagner de Faria 

Lima; Jorge Gomes Filho; Ricardo de Freitas; Osvaldo Chocorosqui; Ignês Bruchez; Plínio Luiz Faedo; Genildo Duff ecke 

Ti bes; Adenilson de Oliveira Arneiro; Renato Pazzanese; Maria Lúcia Chrun Cattusso.

PRODUÇÃO
STUDIO ART COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

|www.sacomunicacaosindical.com.br | 41 3026-0630

EQUIPE DE REDAÇÃO:

Guilherme Mikami (SRTE 9458/PR), 

Larissa Amorim (SRTE 9459/PR), 

Larissa Knaipp

PROJETO GRÁFICO: Guilherme Mikami

DIAGRAMAÇÃO: Larissa Amorim

TIRAGEM: 3.200 exemplares

IMAGENS: Arquivo Sindafep

DIRETORIA EXECUTIVA ESTADUAL
Presidente: Agenor Carvalho Dias 

Vice - presidente Sindical: João Marcos de Souza 

Vice - presidente de Administração: Osmar de Araújo Gomes

Vice - presidente de Finanças: Pedro Sanches

Vice - presidente de Aposentados e Pensionistas: Olávio Pires Pereira

Expediente



3

Um olhar em 1989

Começa a greve dos Agentes Fiscais 

do Estado do Paraná, que durou três 

dias.

20 de setembro de 1989

O presidente Sarney lança o Plano 

Verão.

15 de janeiro de 1989

Ocorrem as primeiras eleições di-

retas para presidente depois de 29 

anos. 

15 de novembro de 1989

Revogados seis artigos da CLT que 

discriminam a mulher trabalhadora.

24 de outubro de 1989

Fernando Collor de Mello ganha a 

disputa para presidente com 53,03% 

dos votos, contra 46,97% de Luiz 

Inácio Lula da Silva.

17 de dezembro de 1989

É publicada no Diário Oficial nº. 3116 
a Constituição do Estado do Paraná.

5 de outubro de 1989

É publicado no Diário Oficial a Lei 

nº. 8.931, que concede aos Agentes 

Fiscais do Estado do Paraná a eleva-

ção da gratificação de 2/3 para 4/5.

24 de janeiro de 1989
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Em Assembleia Geral realiza-

da no dia 27 de outubro de 1988, os 

Agentes Fiscais do Paraná criaram o 

Sindicato dos Agentes Fiscais de Tri-

butos Estaduais do Estado do Paraná 

(SAFITE), com o objetivo de defen-

der os interesses trabalhistas da ca-

tegoria.

De acordo com o Auditor Fiscal 

aposentado José Carlos Carvalho, 

presidente do Conselho Deliberati-

vo da Associação dos Funcionários 

Fiscais do Estado do Paraná (AFFEP) 

no período de 1989 a 1991 e presiden-

te do SINDAFEP no período de 2005 

a 2007, essa decisão foi uma resposta 

aos anseios da categoria na época. 

“A Assembleia, que teve como 

pauta única a criação do Sindicato, 

decidiu instituir uma entidade exclu-

siva para tratar de assuntos sindicais. 

Nessa mesma reunião foi escolhida a 

diretoria provisória do SAFITE, que 

fi caria por uma gestão de dois anos”, 

relembra Carvalho. 

HISTÓRICO
Com a promulgação da Consti-

tuição de 1988 passou a ser permitida 

a sindicalização do servidor público 

federal, estadual e municipal, até en-

tão proibida a esses trabalhadores. 

Antes deste período, restava 

para os servidores públicos apenas 

as associações, que desempenharam 

ao longo da história um papel fun-

damental na defesa dos direitos da 

categoria.

“Nós já tínhamos uma cultura 

classista, de negociação, mas dentro 

de uma linha menos abrasiva do que 

é o sindicato. O Fisco tinha uma as-

sociação, que era o permitido, que 

atendia aos interesses classistas, mas 

sem o enfrentamento direto”, relem-

bra o Auditor Fiscal aposentado José 

Marçal Kaminski, tesoureiro na dire-

toria do SAFITE no período de 1989 

a 1990 e da AFFEP de 1989 a 1991.

Para o Auditor Fiscal aposenta-

do José Laudelino Azzolin, presiden-

te do SAFITE no período de 1989 a 

1990 e da AFFEP entre 1989 a 1991, o 

desejo de criar uma entidade sindi-

cal representativa foi ampliado com 

o anseio dos novos Agentes Fiscais, 

advindos do concurso realizado em 

1985.

“O clamor pela criação do sindi-

cato era anterior à Constituição de 88 

e, com a ofi cialização do direito de se 

organizar classistamente, isso pôde 

se concretizar.  Assim que houve a 

promulgação, nós o criamos e fomos 

o primeiro sindicato de servidores 

públicos do Paraná”, conta Azzolin.

Com a fundação do Sindicato, 

a AFFEP fi cou responsável pelas 

ações e atividades nos campos so-

cial, recreativo, médico e esportivo, 

enquanto o SAFITE passou a desen-

volver ações voltadas exclusivamen-

te à luta e reivindicação dos direitos 

coletivos ou individuais da categoria, 

inclusive em questões judiciais ou 

administrativas. 

PRIMEIRA 

DIRETORIA
O primeiro presidente a tomar 

posse do SAFITE foi o Auditor Fis-

cal José Laudelino Azzolin, que es-

teve a frente da entidade durante o 

período de 1989 a 1990. 

Agentes Fiscais do Paraná 
criam o sindicato da categoria

27 de 
outubro 

de 1988
outubro 

Assembleia 
de criação do SAFITE
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Agentes Fiscais do Paraná 
criam o sindicato da categoria

Tão logo foi eleita a primeira 

diretoria do Sindicato deu-se iní-

cio a construção de uma pauta de 

reivindicações com as Delegacias 

Regionais, que teve por finalidade 

municiar a entidade, para as nego-

ciações com o governo estadual.

Neste período foram conquista-

dos diversos avanços salariais e tra-

balhistas, fruto do trabalho coletivo 

de toda a categoria. A atuação demo-

crática da diretoria do SAFITE tam-

bém permitiu apresentar soluções 

aos desafi os e garantir a participa-

ção de toda a categoria na discussão 

das reivindicações.

REGISTRO SINDICAL
Desde a criação do SAFITE, os 

membros da diretoria enviaram 

requerimentos e realizaram ações 

para conquistar o registro sindical 

junto ao Ministério do Trabalho. 

Entretanto, por se tratar de uma 

situação nova nas leis brasileiras, 

este processo prolongou-se por 

cerca de dois anos.

“Depois da criação do sindicato 

eu fui o responsável por pegar o es-

tatuto e tentar fazer o registro nos 

organismos competentes, mas eles 

não sabiam como proceder porque 

a questão do sindicalismo público 

era muito nova, por isso o registro 

demorou a sair”, explica Kaminski.

No dia 5 de outubro de 1990, o 

Diário Oficial da União publicou 

a decisão do ministro do Traba-

lho, Rogério Magri que aprovou 

o registro do sindicato. Com isso 

o SAFITE venceu os trâmites bu-

rocráticos necessários 

à sua existência legal, 

podendo assim praticar 

todos os atos atribuídos 

pela legislação como ór-

gão de representação e 

defesa dos interesses da 

categoria.

Na ocasião o registro 

foi feito com o nome de 

Sindicato dos Agentes 

Fiscais de Tributos Es-

taduais do Estado do Pa-

raná (SINDIFISCO), mas 

logo após a sigla foi alte-

rada para SAFITE.  

Azzolin relembra o grande de-

sejo da categoria por uma entidade 

que os representasse. “Foi necessá-

rio realizar o registro sindical pelo 

clamor público dos Fiscais do Para-

ná.” 

CONQUISTAS 
Em 1989, os Agentes Fiscais do 

Paraná reivindicaram a elevação 

das gratificações e a concretização 

da promoção e acesso que ainda 

não haviam sido regulamentados, 

conforme o estatuto vigente. 

Para Azzolin, as conquistas 

alcançadas foram frutos de muita 

negociação e diálogo. “As conver-

sas com o Secretário da Fazenda, 

Luiz Carlos Hauly, e com o diretor 

da CRE, Clovis Rogge, foram im-

prescindíveis para qualquer con-

quista”, explica.

Em 24 de janeiro de 1989, foi 

publicado no Diário Oficial do Es-

tado a Lei nº 8.931, que concedeu 

à categoria dos Agentes Fiscais a 

elevação da gratificação de 2/3 para 

4/5. 

“Como não existia a possibi-

lidade de aumentar os salários, a 

alternativa foi elevar as gratifica-

ções. Os 4/5 representaram um au-

mento de 80 por cento do salário”, 

relembra Azzolin.

As promoções e acessos para 

os Agentes Fiscais foram aprova-

das no dia 26 de abril de 1989 pela 

Assembleia Legislativa do Paraná, 

através do anteprojeto de Lei nº 

80/89. O projeto propiciou aces-

so ou promoção vertical a 779 dos 

1.193 Agentes Fiscais ativos, corres-

pondendo a 65,33 por cento da po-

pulação fiscal. 

“Nós nunca tínhamos tido pro-

moção. A conquista foi a imple-

mentação do plano de cargos e sa-

lários que já existia desde 1951, mas 

que nunca tinha sido efetivada”, 

afirma Azzolin.
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Em janeiro de 1989, tomou posse 

como presidente da Associação dos 

Funcionários Fiscais do Estado do Pa-

raná (AFFEP), o Auditor Fiscal  José 

Laudelino Azzolin, que presidiu tam-

bém o Sindicato dos Agentes Fiscais de 

Tributos Estaduais do Estado do Para-

ná (SAFITE) no período de 1989 a 1990. 

Azzolin foi eleito com a maior 

votação registrada na história da As-

sociação até então, com 922 votos do 

total de 1.015 Fiscais ativos, represen-

tando 90,83 por cento. 

A solenidade de posse contou 

com a presença do Secretário de 

Estado da Fazenda, do Secretário da 

Administração e Previdência, do Se-

cretário de Justiça, Trabalho e Ação 

Social, do Diretor da Coordenação da 

Receita do Estado (CRE), dos delega-

dos Regionais da Receita e com a par-

ticipação maciça da categoria fi scal.

Em seu discurso de posse, o novo 

presidente da AFFEP demonstrou 

seu desejo em servir e congregar pro-

gressos ao Fisco, através da aquisição 

e melhorias no patrimônio da Asso-

ciação, do desenvolvimento de ativi-

dades esportivas, sociais e culturais.

Durante a gestão, Azzolin prezou 

pela transparência e publicidade das 

ações e descentralizou as atividades 

da entidade visando o bem-estar da 

categoria. Também foi instituída uma 

política de repasse de recursos às re-

gionais com o objetivo de  proporcio-

nar maior autonomia. 

Além disso, foram realizadas di-

versas melhorias nos serviços presta-

dos aos associados, como assistência 

jurídica, auxílio fi nanceiro, auxílio 

médico-hospitalar e assistência den-

tária. 

COLÔNIA
Durante a gestão 1989 - 1991 da 

AFFEP foram realizadas obras para 

melhorias e manutenção da Colônia 

de Férias dos Fiscais, localizada na ci-

dade de Guaratuba. 

De acordo com Azzolin, hoje apo-

sentado, a diretoria realizou diversas 

obras de infraestrutura e de revitali-

zação da Colônia como pintura, pavi-

mentação, sinalização, mudanças nos 

Gestão realiza diversas 
mudanças na estrutura da AFFEP

Posse da nova diretoria 
gestão 1989 a 1991 da AFFEP

Janeiro 
de 1989

jardins, troca de móveis, construção de 

churrasqueiras, campo de futebol, qua-

dras de bocha, malha, vôlei e basquete. 

“Foi a primeira grande mudança 

feita na Colônia. Antes não tínhamos 

sequer ambientes adequados para a 

prática de esportes, e com a exigência 

das delegacias por melhorias nós re-

vitalizamos toda a Colônia”, recorda 

Azzolin.
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Gestão realiza diversas 
mudanças na estrutura da AFFEP

MELHORIAS
Em julho de 1989, a AFFEP  teve 

seus procedimentos normatizados 

com a instituição do Fundo de As-

sistência Econômica. 

O projeto abrangia o Fundo de 

Assistência Hospitalar, a ser utiliza-

do para o atendimento dos associa-

dos em até 30 por cento de sua renda 

bruta mensal, e o Fundo de Repasses 

às Regionais.

“As reformas e os auxílios fi -

nanceiros puderam ser realizados 

com as contribuições mensais de 

nossos fi liados”, conta o Auditor 

Fiscal aposentado José Marçal Ka-

minski, tesoureiro na diretoria do 

SAFITE no período de 1989 a 1990 e 

da AFFEP de 1989 a 1991. 

Além disso, foram realizadas 

ações para coibir atividades refe-

rentes à venda e o comércio de títu-

los de sócio da Colônia. 

MULHER
Em meados da década de 90 o 

preconceito e a discriminação con-

tra a mulher ainda era muito pre-

sente na sociedade. No Fisco essa 

realidade não era diferente. Dos 

1.205 Agentes Fiscais somente 207 

eram mulheres, representando ape-

nas 17 por cento do efetivo. 

Cargos como o de Delegado 

da Receita eram exclusivos dos 

homens. Em 1988, as mulheres do 

Fisco obtiveram uma grande con-

quista quando Nair Honda assumiu 

como Delegada Regional da Recei-

ta em Londrina, se tornando a pri-

meira mulher a ocupar esse cargo 

no Paraná.

“Com a entrada de um grande 

número de mulheres, havia a ne-

cessidade de abrir um espaço para 

elas, que estavam sufocadas pelo 

machismo”, declara Azzolin.

Com o objetivo de quebrar 

os paradigmas existentes, a dire-

toria da AFFEP realizou, no dia 8 

de março de 1989, o 1º Encontro 

do Dia Internacional da Mulher.  

O evento foi celebrado com um 

jantar no restaurante Fiorentino, 

em Santa Felicidade, na cidade de 

Curitiba.

Segundo Azzolin, o encontro 

foi marcado pela integração entre 

as participantes e representou um 

grande passo para a mudança. “Nes-

sa oportunidade fomos buscar no-

vas lideranças femininas, inclusive 

que se sobressaíam em seu traba-

lho.”

Com o avanço as mulheres do 

Fisco começaram a lutar pela igual-

dade de direitos, respeito e pela 

estruturação da equipe de trabalho 

baseada na competência e na igual-

dade entre os sexos. 

83%

17%

1989FISCO PARANÁ

77
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No dia 16 de setembro de 1989, os 

Agentes Fiscais do Paraná decidiram 

por unanimidade, em Assembleia 

Geral, realizar a primeira greve da 

categoria.

A Assembleia reuniu cerca de 

500 Agentes Fiscais de todo o estado, 

no auditório do Círculo Militar do 

Paraná. 

“O Fisco não tinha a tradição 

de greve. Esta foi a primeira greve 

organizada que nós tivemos, o que 

demonstrou a força dos Fiscais. Foi a 

primeira vez na história que o Fisco 

paranaense agiu isoladamente sem 

a participação da Administração da 

Fazenda”, afi rma José Carlos Carva-

lho, Auditor Fiscal aposentado e pre-

sidente do SINDAFEP no período de 

2005 a 2007.

O movimento defl agrou a pa-

ralisação das atividades em todas as 

unidades administrativas da Secreta-

ria da Fazenda entre os dias 20 e 22 

de setembro de 1989 e a realização da 

chamada Operação Padrão, por tempo 

indeterminado, a partir do dia 25 do 

mesmo mês, caso as reivindicações 

não fossem atendidas. 

A GREVE
Após nove meses de negocia-

ções, a greve, que teve adesão de 

ampla maioria dos Agentes Fiscais, 

foi defl agrada diante do descaso do 

governo do estado do Paraná frente 

as reivindicações e aos anseios por 

melhorias salariais da categoria. 

Segundo o Auditor Fiscal apo-

sentado José Laudelino Azzolin, o 

movimento grevista foi um impor-

tante instrumento de luta. “A greve 

que durou três dias representou a 

união do Fisco. Ela agregou total-

mente a classe fi scal na luta por seus 

direitos”.

De acordo com o jornal Noti-

fi sco Nº 58, de 1989, neste período o 

estado do Paraná ocupava a 5º posi-

ção no ranking brasileiro de arreca-

dação do Imposto sobre Operações 

relativas à Circulação de Mercado-

rias e sobre Prestações de Servi-

ços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação 

(ICMS), ao mesmo tempo em que se 

encontrava em 19º lugar nas remu-

nerações em relação aos Agentes 

Fiscais dos outros estados do país.

Os Agentes Fiscais vinham so-

frendo um achatamento salarial 

desde janeiro de 1986, devido às al-

tas taxas de infl ação da época. Todas 

as conquistas da categoria que não 

fossem a efetiva reposição da in-

fl ação passada para o salário básico 

era perdida com o passar de pouco 

tempo.

De acordo com Azzolin, em 

decorrência desta redução salarial 

constante, foram feitas inúmeras 

tentativas de negociações com as 

autoridades do governo. “Desde o 

início nos manifestamos abertos ao 

diálogo, sem abrir mão das reivindi-

cações da classe, mas não obtivemos 

sucesso antes da greve”, explica. 

Em janeiro de 1989, o juiz do 

Tribunal Regional do Trabalho, Le-

onardo Abagge, enviou uma carta 

ao estado do Paraná intimando-o 

para que um representante compa-

recesse à audiência de conciliação e 

instrução com o SAFITE. Na audi-

ência, realizada no dia 02 de feverei-

ro, o governo do estado se recusou a 

negociar com o sindicato.

“No início nós tentávamos nos 

entender através de negociação. 

Quando acabou o diálogo nós amea-

çamos fazer a paralisação, o governo 

não acreditou e nós paramos”, re-

lembra Carvalho.

OPERAÇÃO PADRÃO
Após a greve de três dias, no 

dia 25 de maio de 1989 iniciou-se o 

movimento denominado Operação 

Padrão para pressionar o governo 

estadual a negociar com a categoria.

Durante 15 dias os Agentes Fis-

cais, de forma coesa, participativa e 

organizada implementaram a Opera-

ção Padrão com diversas atividades, 

conforme a decisão da Assembleia 

da categoria. O movimento contou 

Greve de 1989 demonstra 
a força do Fisco paranaense

indeterminado, a partir do dia 25 do 

mesmo mês, caso as reivindicações 

não fossem atendidas. 

ções, a greve, que teve adesão de 

ampla maioria dos Agentes Fiscais, 

foi defl agrada diante do descaso do 

governo do estado do Paraná frente 

as reivindicações e aos anseios por 

melhorias salariais da categoria. 

sentado José Laudelino Azzolin, o 

Assembleia que def
lagrou

a greve dos Fiscai
s em 1989
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Greve de 1989 demonstra 
a força do Fisco paranaense

com a participação de mais de 750 

Agentes.

“Durante a Operação Padrão nós 

fomos fi scalizar a Copel, a Sanepar 

e outras empresas do governo, au-

tuando quem fosse necessário, além 

de fazer pente fi no nos postos fi s-

cais”, relembra Carvalho.

CONQUISTA DA GREVE
Após a greve e a Operação Pa-

drão, o SAFITE, depois de inúme-

ras negociações, conseguiu que as 

reivindicações da categoria fossem 

atendidas. Entre elas a transforma-

ção do cargo de diretor da CRE em 

DAS-4 e o aumento das quotas de 

produtividade de 200 para 270, re-

sultando em um aumento real em 

torno de 64 por cento sobre os salá-

rios de setembro.

Esse acordo foi expresso com o 

encaminhamento do anteprojeto de 

lei à Assembleia Legislativa, trans-

formado na Lei nº 9108, de 03 de no-

vembro de 1989, com efeitos retroa-

tivos a 1º de outubro do mesmo ano.

Porém, essa conquista durou 

pouco com a redução dos salários 

conforme a Lei nº 9150, de 23 de ou-

tubro de 1989, que dispôs sobre o re-

dutor de salários e fi xou o teto máxi-

mo de remuneração percebida pelo 

Secretário de Estado.

O estabelecimento do teto re-

muneratório anulou a recuperação 

fi nanceira do Agentes Fiscais, aca-

bando com o plano de carreira. Essa 

situação propiciou um clima de in-

certeza e desconfi ança na categoria.

ESTADO DE ALERTA
Diante das perdas recém im-

postas os Agentes Fiscais, em 10 

de março de 1990, após votação em 

Assembleia Geral, decidiram de-

senvolver ações que pressionassem 

o governo a atender as reivindica-

ções da categoria. Desta forma os 

Agentes Fiscais deflagraram o Esta-

do de Alerta.

De acordo com Azzolin, o mo-

vimento consistiu no excesso de 

rigor e exação das atividades do 

Fisco. “A classe realizou autuações 

de assuntos polêmicos na época, e 

isso irritava as autoridades, fazen-

do com que eles nos ouvissem. Em 

um dos casos, nós passamos a fisca-

lizar o transporte intermunicipal e 

paramos todos os táxis de aeropor-

tos pelo não pagamento do ICMS, 

foi uma loucura”, relembra.

NOVAS CONQUISTAS
No dia 19 de junho de 1990, du-

rante a segunda rodada de negocia-

ções, o governo do estado do Para-

ná atendeu às reivindicações dos 

Agentes Fiscais estaduais.

Para isso, um novo salário foi 

estabelecido ao Secretário de Es-

tado em níveis compatíveis com o 

acertado em outubro de 89.

Para Azzolin, as ações demons-

traram a força e união do Fisco e fi-

zeram com que os governantes re-

conhecessem a eficiência, eficácia 

e importância da máquina fisco-

-arrecadadora e de seus resultados 

para a sociedade. 

Assembleia que deflagrou
a greve dos Fiscais em 1989

Reunião de negociação 

com o governo estadual

Promulgação da  Lei nº9.245
em 24 de maio de 1990
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Um olhar em 1990 e 1991

Roberto Requião toma posse 

como governador do Paraná.

15 de março de 1990

O líder sul-africano Nelson Man-

dela é libertado após 27 anos de 

cárcere. O regime racista começa 

a cair na África do Sul.

11 de fevereiro de 1990

O governo anuncia um pacote econômico 

e confisca por 18 meses os saldos de con-

ta corrente e poupança e outros investi-

mentos superiores a CR$ 50.000.

15 de março de 1990

Parte do dinheiro bloqueado no Pla-

no Collor é liberado.

15 de agosto de 1991

Zélia Cardoso de Mello baixa o Plano 

Collor 2: feriado bancário, congela-

mento de preços e desindexação.

31 de janeiro de 1991

A primeira-dama, Rosane Collor, 

deixa a Legião Brasileira de Assis-

tência (LBA) após uma série de de-

núncias de irregularidades.

30 de agosto de 1991

Primeiras liminares na Justiça con-

cedem reajuste de 147% aos aposen-

tados negado pelo governo.

23 de outubro de 1991
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Um olhar em 1992 e 1993

Vem à público a fita cassete que en-

volve o ex-sindicalista e ex-ministro 

de Collor, Rogério Magri, em suborno 

de US$ 30 mil.

26 de fevereiro de 1992

Passeata Fora Collor reúne 150 

mil no Rio de Janeiro.

24 de agosto de 1992

O governador Requião reduz e isenta 

de impostos empresas locais ou as que 

viessem a se instalar no Paraná.

08 de janeiro de 1992

A Câmara inicia processo de 

impeachment de Collor.

08 de setembro de 1992

Por 441 votos a 38, a Câmara Federal aprova 

o impeachment e afasta Fernando Collor da 

Presidência para ser julgado pelo Senado. Fora 

do Congresso, cerca de 100 mil manifestantes 

comemoram. O vice, Itamar Franco, assume.

29 de setembro de 1992

O presidencialismo vence ple-

biscito sobre sistema de gover-

no no Brasil.

21 de abril de 1993

O economista José Carlos Alves dos Santos 

acusa 23 deputados e senadores, seis minis-

tros e três governadores de irregularidades na 

inclusão de emendas no Orçamento.

15 de outubro de 1993
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No dia 04 de fevereiro de 1991, 

ocorreu a primeira eleição para o 

Sindicato dos Agentes Fiscais de 

Tributos Estaduais do Estado do 

Paraná (SAFITE). Apenas a chapa 

Integração, presidida pelo Auditor 

Fiscal José Cândido de Abreu, con-

correu no processo.

A nova diretoria do SAFITE, 

eleita para o triênio 1991-1993, con-

quistou 572 dos 599 votos válidos. 

Durante a posse em 18 de fe-

vereiro de 1991, o presidente eleito 

ressaltou seu desejo de lutar por sa-

lários dignos e compatíveis com as 

funções e a responsabilidade social 

do Fisco.

Em seus primeiros passos, o 

sindicato enfrentou muitas difi cul-

dades, principalmente pela falta de 

recursos. Quando criado, o SAFITE 

ocupou uma sala dentro da sede da 

Associação dos Funcionários Fis-

cais do Estado do Paraná (AFFEP) 

para suas atividades.

Entretanto, pela falta de diálogo 

entre as duas entidades, em novem-

bro de 1990 a Assembleia Geral da 

categoria decidiu pela independên-

cia do SAFITE em relação a AFFEP. 

Os fi liados também rejeitaram a 

contribuição sindical compulsória, 

pois entendiam que essa prática não 

fortaleceria a entidade.

De acordo com Abreu, o SAFI-

TE, mesmo sem condições, alugou 

uma sala comercial para continuar 

exercendo suas atividades. “As di-

fi culdades eram muitas, a verba era 

curta e tínhamos quase a metade de 

associados em relação à AFFEP. Nós 

fi camos instalados por um tempo 

em um local alugado e durante a ges-

tão do Luiz Fernandes de Paula ele 

chegou a levar a sede do sindicato 

no porta malas do seu carro.”

LUTAS
Em vista das perdas salariais 

obtidas no início da década de 

1990, um dos primeiros atos da 

nova diretoria foi encaminhar um 

ofício ao Secretário de Estado da 

Fazenda, solicitando uma audiên-

cia. 

O objetivo da reunião foi 

A primeira 
diretoria eleita do SAFITE 

Assembleia SAFITE 
em 1991

Reunião do governo 
com o SAFITE em 1991

bro de 1990 a Assembleia Geral da 

categoria decidiu pela independên-

cia do SAFITE em relação a AFFEP. 

Assembleia Geral que 
aprovou a 

paralisação da catego
ria em 1991

bro de 1990 a Assembleia Geral da 

categoria decidiu pela independên-

cia do SAFITE em relação a AFFEP. 
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apresentar a nova diretoria do SA-

FITE, juntamente com os anseios 

da categoria.

A pauta de reivindicação dos 

Auditores Fiscais foi construída 

após diversos debates em Assem-

bleias Gerais da categoria. Dentre 

os pontos estavam a queda do re-

dutor salarial, a regulamentação 

do plano de carreira e o estímulo 

aos trabalhos de fiscalização.

Além dessas reivindicações o 

SAFITE, ao longo de sua gestão, 

também lutou em prol do regime 

jurídico único, reposição salarial 

periódica, valorização das funções 

gratificadas, melhoria e moderni-

zação das condições de trabalho 

e execução da política de treina-

mento para aprimoramento técni-

co.

De acordo com Abreu, ape-

sar das tentativas de negociação, 

dificilmente houve um consenso 

entre sindicato e governo. “Este 

período foi bastante complicado 

porque tínhamos uma política de 

enfrentamento e as autoridades 

respondiam com atos agressivos e 

até de intimidação contra o sindi-

cato. Não tinha muito diálogo en-

tre as partes”, afirma.

PARALISAÇÃO
No dia 26 de novembro de 

1991, os Agentes Fiscais de Tribu-

tos Estaduais do Estado do Paraná 

paralisaram suas atividades em 

protesto à falta de política salarial 

e data base. 

A decisão foi unânime na As-

sembleia Geral da categoria reali-

zada no dia 9 de novembro.

Em resposta, o governador do 

estado, Roberto Requião, divulgou 

na imprensa a punição aos falto-

sos e os novos índices de reposi-

ção salarial. 

Entretanto, os números anun-

ciados reduziram os valores dos 

recebimentos a partir de fevereiro 

do ano seguinte, demonstrando a 

atitude de represália do governo 

diante das reivindicações dos fun-

cionários públicos.

RENÚNCIA
Em 30 de março de 1992, José 

Cândido de Abreu renunciou ao car-

go de presidente do SAFITE. 

De acordo com Abreu, era ne-

cessário um pensamento mais for-

talecido nas relações classistas, o que 

tornou inviável a sua permanência 

na entidade. 

“O meu desejo, diante dos confl i-

tos que existiam, era de fazer a fusão 

entre o SAFITE e a AFFEP, para que 

não houvesse essa divisão entre as 

entidades, mas isso acabou gerando 

confrontos dentro da própria classe.”

Diante da renúncia, quem assu-

miu o cargo como sucessor interino 

foi o então 2º vice-presidente do SA-

FITE, o Auditor Fiscal Luiz Fernan-

des de Paula.

O novo presidente, que fi cou um 

ano a frente da entidade, deu conti-

nuidade aos trabalhos de Abreu e co-

meçou a estruturar a área fi nanceira 

do SAFITE. “Meu primeiro passo 

foi fazer um cadastro de sócios para 

conseguir fundos, manter o sindica-

to e dar continuidade aos trabalhos 

que vinham sendo feitos”, explica de 

Paula. 

diante das reivindicações dos fun-

cionários públicos.
to e dar continuidade aos trabalhos 

que vinham sendo feitos”, explica de 

Paula. 
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Em 1992, Mário Grott assumiu 

como presidente da Associação dos 

Funcionários Fiscais do Estado do 

Paraná (AFFEP). Nas eleições, reali-

zadas no dia 24 de setembro de 1991, a 

chapa AFFEP Unida venceu por uma 

diferença de 102 votos sobre sua con-

corrente.

De acordo com Grott, que presi-

diu a AFFEP entre 1992 e 1994, em sua 

gestão foram realizadas ações para 

expandir o patrimônio da entidade 

e oferecer aos associados uma estru-

tura condizente com as exigências da 

época. 

“Nós buscamos adquirir diver-

sos bens, como a compra do terre-

no onde hoje funciona a associação 

de Londrina. Compramos o terreno 

onde hoje é a Delegacia de Umua-

rama e os arredores da Colônia dos 

Fiscais, em Guaratuba”, afi rma Grott, 

hoje aposentado.

TRANSPARÊNCIA
De acordo com Grott, a gestão 

1992-1994 buscou instituir meios de 

possibilitar mais clareza e transpa-

rência às ações da AFFEP. 

“Estabelecemos a obrigatorie-

dade de ter uma auditoria externa 

anual para que fosse feita a prestação 

de contas da Associação. Eram in-

dicadas três empresas conceituadas 

e independentes da AFFEP para o 

conselho escolher, o que deu maior 

credibilidade ao que era feito”, re-

lembra Grott.

Também com o objetivo de con-

solidar instrumentos de transparên-

cia, a diretoria da AFFEP buscou pu-

blicar constantemente as atividades 

e ações realizadas no Jornal Notifi s-

co - assim como já era feito na gestão 

anterior. 

“Nós noticiávamos tudo o que 

acontecia, não só em Curitiba mas 

também no interior do estado. As 

próprias Delegacias Regionais es-

creviam para o jornal. Existia qua-

se uma competição entre elas para 

enviar os conteúdos e as fotografi as 

de cada local”, relembra a Auditora 

Fiscal aposentada Joeci Ehlke Santi 

Matos, 1ª secretária da diretoria da 

AFFEP no período de 1992 a 1994.

DIREITOS
Além das conquistas obtidas no 

campo associativo, Grott também se 

preocupou em atender aos anseios 

da classe. 

Em um de seus primeiros atos, o 

presidente da AFFEP realizou uma 

audiência com o governador do esta-

do para expressar os anseios da cate-

goria. Na reunião defendeu o fi m do 

redutor salarial, o fundo previdenci-

ário, a aposentadoria aos 65 anos de 

idade, o reajuste salarial e a necessi-

dade de novos concursos públicos.

“A primeira grande conquista 

judicial durante a minha gestão foi o 

ganho de uma ação contra o redutor 

salarial”, afi rma Grott.

APOSENTADOS
Em janeiro de 1992, Grott insti-

tuiu o Departamento dos Aposenta-

dos da AFFEP para aproximar a 

Associação com os Fiscais 

aposentados. “Nós instituí-

mos o departamento por-

que não queríamos perder 

o contato com os aposentados, in-

clusive pelo reconhecimento a tudo 

que essas pessoas haviam feito para a 

categoria”, afi rma Grott.

O Departamento tinha entre 

suas principais atribuições a pres-

tação de assistência jurídica sem 

ônus, a designação de representan-

tes regionais no interior do estado, 

a discussão sistemática da questão 

salarial e a implementação de uma 

reunião ordinária mensal visando 

uma participação mais efetiva dos 

aposentados na Associação.

EFA
De acordo com a Auditora Fis-

cal aposentada Geny Landolfi , uma 

das ações realizadas para trazer os 

aposentados junto à Associação foi 

a criação do Encontro dos Fiscais 

Aposentados e Pensionistas (EFA). 

“O primeiro EFA surgiu duran-

te uma reunião do Departamento 

de Aposentados da Associação. Nós 

achamos que precisava reunir o pes-

soal e movimentar a Colônia fora da 

temporada. Durante os dois primei-

ros anos realizamos o Encontro no 

mês de março e de setembro”, relem-

bra Geny, uma das organizadoras do 

primeiro EFA.

Segundo a Auditora Fiscal apo-

Gestão 1992-1994 realiza 
melhorias para Fiscais ativos e aposentados

ganho de uma ação contra o redutor 

APOSENTADOS
Em janeiro de 1992, Grott insti-

tuiu o Departamento dos Aposenta-

dos da AFFEP para aproximar a 

primeiro EFA.

Segundo a Auditora Fiscal apo-
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sentada Eloyna da Costa Riekes, o 

Encontro, que vem sendo realizado 

até os dias atuais, foi feito na Colônia 

de Férias dos Fiscais, em Guaratuba, e 

contou com momentos de confrater-

nização entre os aposentados. 

“No primeiro EFA participaram 

cerca de 80 pessoas. Era um encontro 

simples. Os aposentados cantavam, 

tocavam instrumentos, dançavam e 

faziam brincadeiras”, relembra Eloyna.

CONQUISTA
No âmbito judicial, durante 

quase dois anos a AFFEP lutou pela 

extensão do aumento das quotas de 

produtividade aos Fiscais aposenta-

dos. 

O objetivo foi valorizar não ape-

nas a produtividade dos Agentes Fis-

cais ativos, mas também reconhecer 

e recompensar o trabalho realizado 

pelos aposentados. 

Após muitos trâmites adminis-

trativos, a conquista foi possível com 

a decisão do Tribunal de Justiça do 

Paraná em 1994. 

Conforme expresso na Consti-

tuição de 1988, sempre que ocorrer a 

alteração da remuneração dos servido-

res em atividade, os benefícios devem 

ser estendidos também aos servidores 

aposentados. Entretanto a administra-

ção do estado relutou em estender o 

aumento das quotas de produtividade 

também aos aposentados.

Com a decisão judicial favorá-

vel, os Agentes Fiscais aposentados, 

assim como os ativos, passaram a re-

ceber 375 quotas fi xas e 225 variáveis, 

atingindo o limite estabelecido de 

600 quotas.

Além disso, o governo pagou as 

quotas atrasadas desde dezembro de 

1992. Assim, a AFFEP fez cumprir os 

direitos esquecidos dos aposentados. 

“A Associação e o Departamento de 

Aposentados eram a voz desse seg-

mento frente às diretorias e ao go-

verno para fazer valer seus direitos”, 

relembra Grott.

SEDE CAMPESTRE 
E COLÔNIA

Em 1992, a AFFEP reinaugurou 

sua sede campestre em Curitiba. 

Com cerca de 5 mil metros quadra-

dos totais, o local se encontrava com 

sua estrutura bastante desgastada 

pelo tempo. 

Deste modo, a gestão 1992-1994 

revitalizou o espaço, além de cons-

truir um ginásio esportivo com cer-

ca de 800 metros quadrados e chur-

rasqueiras para o lazer de todos.

A festa de inauguração contou 

com diversas apresentações artístico-

-culturais. Estiveram presentes mais 

de 800 pessoas.

Aproveitando a es-

trutura existente do es-

paço, a diretoria da 

AFFEP construiu um 

salão social para a re-

Posse da diretoria 
da AFFEP gestão 1992-1994

Inauguração da Sede Esportiva 
em 1992

Gestão 1992-1994 realiza 
melhorias para Fiscais ativos e aposentados

ser estendidos também aos servidores 

aposentados. Entretanto a administra-

ca de 800 metros quadrados e chur-

rasqueiras para o lazer de todos.

A festa de inauguração contou 

com diversas apresentações artístico-

-culturais. Estiveram presentes mais 

de 800 pessoas.

trutura existente do es-

Reunião de aposent
ados 

na AFFEP em 1992
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alização de festas e encontros de con-

fraternização.

“O meu antecessor, José Lau-

delino Azzolin, foi quem iniciou 

as obras. Nós demos continuidade 

ao que já vinha sendo feito e reali-

zamos mais algumas coisas, como a 

construção do salão de festas”, afi r-

ma Grott.

Em Guaratuba, a diretoria da 

AFFEP comprou terrenos ao fundo 

e ao lado da Colônia de Férias dos 

Fiscais. A aquisição foi necessária 

devido ao crescimento da categoria 

e ao aumento da demanda na utili-

zação das instalações por parte dos 

cotistas.

De acordo com Grott o objetivo 

da compra foi o de construir uma 

estrutura para conseguir mais auto-

nomia. “Nós adquirimos cerca de dez 

terrenos nos arredores da Colônia. 

Minha intenção era adquirir o máxi-

mo de terrenos, para que tivéssemos 

uma estrutura boa e não dependêsse-

mos mais de outros locais para fazer 

eventos grandes”, afi rma.

PLANO DE CARREIRA
Uma das principais bandeiras 

da AFFEP, na gestão 1992-1994, foi a 

elaboração de um plano de carreira 

para os Funcionários Fiscais do Es-

tado do Paraná. 

Segundo Grott, a luta se deu 

pela carência de estímulo, pela falta 

de perspectivas de melhorias, pelo 

desinteresse da administração do 

estado na causa e pela defi ciência 

de um projeto claro e preciso de um 

plano de carreira.

No início de 1992, foi formada 

uma comissão destinada especifi ca-

mente a realizar estudos e elaborar 

uma proposta de plano de carreira 

em nome de toda a categoria. 

O plano tinha o objetivo de va-

lorizar o servidor de forma digna e 

justa, através da implantação de pro-

cessos modernos que permitissem a 

progressão de carreira e estimulas-

sem o aprimoramento profi ssional, 

inclusive para atingir níveis mais 

elevados de efi ciência nos trabalhos. 

Segundo Joeci, as propostas re-

alizadas pela comissão foram anali-

sadas e discutidas entre os Fiscais na 

tentativa de estabelecer uma igual-

dade nas decisões.

“Nós realizamos diversas As-

sembleias e estudos para ver qual 

era a realidade da categoria e o que 

poderia ser feito para melhorar as 

condições de trabalho. O principal 

desejo era de que as pessoas pudes-

sem chegar a cargos de confi ança 

por seus próprios méritos”, afi rma.

Em outubro de 1992, em Assem-

bleia Geral da categoria, os Funcio-

nários Fiscais do Estado do Paraná 

aprovaram o plano de carreira apre-

sentado pela comissão. 

O plano atingia substancial-

mente os anseios dos fi scais, pre-

vendo aprimoramento profi ssional 

para progressão na carreira, condi-

ções para o deslocamento de fun-

cionários, especifi cações sobre o 

grupo operacional de Agentes Fis-

cais, especifi cações sobre o curso de 

formação e principalmente sobre 

promoções horizontais e verticais.

Após toda a luta da AFFEP para 

conseguir a implementação de um 

plano de carreira, em dezembro de 

1993 foi sancionada a Lei nº 10.682, 

que refl etiu em grandes mudanças 

na Lei Orgânica 7051/78 e  alterou 

signifi cativamente a estrutura da 

carreira dos Agentes Fiscais.

Com a aprovação da Lei, a cate-

goria conseguiu aumentar o núme-

ro de cargos nas classes AF-1, AF-2 e 

AF-3 e extinguir o remanejamento 

obrigatório. Também foram melho-

radas as promoções e acessos e mo-

difi cados os critérios para a aposen-

tadoria, representando um grande 

avanço na realidade de trabalho do 

Fisco paranaense.

Reunião da diretoria
gestão 1992-1994

Reunião da AFFEP com o go
vernador

gestão 1992-1994

Reunião de aposentados
gestão 1992-1994

Assembleia que aprovou Pl
ano de 

Carreira da categoria em 
1992
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Um olhar em 1994

O relatório final da CPI do Orçamento 

confirma o pedido de cassação de 18 

parlamentares.

21 de janeiro de 1994
É criado o Plano Real, o sexto em oito 

anos. Um indexador (URV) precede a nova 

moeda, ancorada ao dólar até 1999. Mani-

festantes protestam contra a revisão.

28 de fevereiro de 1994

Itamar anistia funcionários públicos de-

mitidos por Collor.

19 de abril de 1994

O Congresso Nacional Africano (CNA), de 

Nelson Mandela, vence com 62% a pri-

meira eleição multiracial da África do 

Sul.

26 de abril de 1994

23 de junho de 1994

O Supremo Tribunal Federal (STF) ca-

racteriza a tortura como delito no sis-

tema penal. Militar que tortura passa a 

ser julgado pela Justiça comum.
Fernando Henrique Cardoso é eleito pre-

sidente no primeiro turno com 54,3% 

dos votos contra 27% de Luiz Inácio Lula 

da Silva.

15 de outubro de 1994

Inauguração da Ponte Interna-

cional sobre o Rio Santo Antô-

nio, ligando Capanema à cidade 

argentina de Andresito.

09 de março de 1994



Diretoria SAFITE Gestão 1989-1990

Presidente: José Laudelino Azzolin
1º Vice-presidente: Cleto Tamanini
2º Vice-presidente: Gilmar José Maziero
1º Secretário: José Luiz Maia
2º Secretário: Benedito Aparecido Tuponi
1º Tesoureiro: José Marçal Kaminski
2º Tesoureiro: José Carlos Carvalho

Diretorias
período de 1989 a 1994

Diretoria AFFEP Gestão 1989-1991
Presidente: José Laudelino Azzolin
1º Vice-presidente: Pedro Luiz de Paula Neto
2º Vice-presidente: Cleto Tamanini
1º Secretário: Geraldo Damasceno
2º Secretário: José Luiz Maia
1º Tesoureiro: José Marçal Kaminski
2º Tesoureiro: Cleonice Stefani Salvador

Diretoria SAFITE Gestão 1991-1993

Presidente: José Cândido de Abreu 
1º Vice-presidente: Miguel Antonio Ramos
2º Vice-presidente: Luiz Fernandes de Paula 
1º Secretário: Kimiyo Kato 
2º Secretário: Divaldo de Andrade 
1º Tesoureiro: Antonio Cousseau
2º Tesoureiro: Júlio Cesar Michelato 

Diretoria AFFEP Gestão 1992-1994

Presidente: Mario Grott
1º Vice-presidente: Jose Carlos Carvalho
2º Vice-presidente: Louvanir Ranulfo Becker
1ª Secretária: Joeci Ehlke Santi Matos
2º Secretário: Alvides Marconato
1º Tesoureiro: José Marçal Kaminski
2º Tesoureiro: Augusto Cedor Lascoski



Assembleia de criação do SAFITE 

1º Encontro do 

Dia Internacional da Mulh
er

Assembleia conjunta AFFEP e SAFITE 
em 21 de março de 1992

Assembleia de deflagração da 
greve dos Agentes Fiscais em 1989

AFFEP e SAFITE em 
1991

em defesa dos inte
resses da classe

Comemoração da v
itória 

dos 4/5 em 1989

Fiscalíadas em 1990

Posse da diretoria da 

AFFEP gestão 1992-1994

Retrato
1989 a 1994

Construção do Plano de Carreira da 
categoria em 1992




