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Um olhar em 2008

A ministra da Secretaria Especial de Pro-

moção da Igualdade Racial, Matilde Ribei-

ro, deixa o ministério após ser acusada 

de usar o cartão de crédito corporativo 

do governo indiscriminadamente.

01 de fevereiro de 2008

Maria da Penha Fernandes, cuja luta 

contra a violência doméstica resultou 

na criação da chamada Lei Maria da 

Penha, recebe indenização de R$ 60 

mil do governo do Ceará.

04 de abril de 2008 13 de maio de 2008

Cem servidores demitidos no 

governo de ex-presidente Fer-

nando Collor de Mello (1990-

92) são reintegrados. 

31 de maio de 2008

Um grupo de repórteres é se-

questrado e torturado por in-

vestigar a atuação das milícias 

no Rio de Janeiro.

08 de julho de 2008

Daniel Dantas, Celso Pitta e Naji 

Nahas são presos pela Polícia Fe-

deral na Operação Satiagraha

31 de maio de 2008

O STF decide proibir, em toda a 

administração pública, a contra-

tação de parentes no Legislativo, 

Executivo e no Judiciário.

Segundo números do TSE, Beto Ri-

cha venceu as eleições para a prefei-

tura de Curitiba com 77,24%.

05 de outubro de 2008
Após grampos, o presidente Luiz Iná-

cio Lula da Silva determina o afasta-

mento de toda a cúpula da Agência 

Brasileira de Inteligência (Abin).

01 de setembro de 2008 
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No dia 14 de dezembro de 2007, 

tomou posse a nova diretoria do 

Sindicato dos Auditores Fiscais da 

Receita do Estado do Paraná (SIN-

DAFEP), para o triênio 2008 - 2010, 

que teve como presidente o Audi-

tor Fiscal Pedro Sanches. 

Prestigiaram o evento cerca de 

500 Auditores Fiscais e familiares, 

além de diversas autoridades que 

participaram da cerimônia.

Em seu discurso de posse, San-

ches se comprometeu com a trans-

parência nas questões da categoria, 

com a democracia enquanto práti-

ca e valor universal, com o diálo-

go com todos no cotidiano, com 

a independência frente ao gover-

no estadual e à Administração da 

Coordenação da Receita do Estado 

(CRE) e, por fim, com a seriedade 

no trato do patrimônio construído 

pelos filiados.

PROMOÇÃO
No dia 3 de julho de 2008, após 

longa batalha, os Auditores Fiscais 

comemoraram a publicação da Re-

solução Conjunta SEAP/SEFA 03. 

De acordo com o vice-presiden-

te de Finanças do SINDAFEP na 

gestão 2008-2010, Agenor Carvalho 

Dias, desde a edição da Lei Comple-

mentar (LC) 92/2002, o artigo 42, 

que garante promoção a cada três 

anos à categoria, não era cumprido.

“Havia uma sensação de parali-

sia dentro da carreira, porque nós 

não víamos movimento nela des-

ria de corrigir os aumentos con-

cedidos erroneamente em anos 

anteriores.

Em 2007, o governo estadual 

conferiu a todo o serviço público 

um reajuste de 7,9 por cento; já em 

2008, o aumento foi de 5 por cento. 

No entanto, para os Auditores Fis-

cais, os reajustes concedidos incidi-

ram apenas sobre o salário base, que 

representava, na época, cerca de 20 

por cento do salário recebido.

“O governo entendia que o 

nosso salário, composto de for-

ma distorcida, era constituído de 

duas partes: o valor básico e as 

quotas. Desta forma, somente o 

valor básico seria contemplado 

pela Lei do Reajuste. Mas as quo-

tas são uma composição do salá-

rio. Afinal, nenhum Auditor fez 

concurso para ganhar 20 por cen-

to da remuneração e, sim, para ga-

nhar a totalidade dela”, 

afirma Sanches.

Desta forma, a 

diretoria do SINDA-

SINDAFEP obtém 
conquistas históricas em defesa de seus filiados

de 2002. Isto fez com que o Audi-

tor ficasse no mesmo nível anos e 

anos, apesar de ter tempo já sufi-

ciente para chegar quase no final 

da carreira, o que efetivamente 

aconteceu,” explica Dias.

Outra medida corrigida com a 

edição da Resolução foi o enqua-

dramento correto de 403 Audito-

res Fiscais aposentados, os quais 

foram alocados erroneamente na 

edição da LC 92/2002.

De acordo com Sanches, as 

promoções integravam a pauta 

de reivindicações desde 2002 e 

representaram uma importante 

conquista para todos os Auditores 

Fiscais. “Essa vitória somente foi 

possível com a união da categoria, 

que entendeu como imprescindí-

vel a transposição dessa barreira.”

760 QUOTAS
Em sete de janeiro de 

2010, a Secretaria da 

Fazenda do Esta-

do do Paraná edi-

tou a Resolução 

173/2009, que alte-

rou o limite de per-

cepção do prêmio 

de produtividade 

para 6.460 quo-

tas.

O acréscimo 

de 760 quotas foi 

concedido para 

atender a reivin-

dicação da catego-

to da remuneração e, sim, para ga-

nhar a totalidade dela”, 

afirma Sanches.

Desta forma, a 

diretoria do SINDA-

760 QUOTAS
Em sete de janeiro de 

2010, a Secretaria da 

Fazenda do Esta-

do do Paraná edi-

tou a Resolução 

173/2009, que alte-

rou o limite de per-

cepção do prêmio 

de produtividade 

para 6.460 quo-

O acréscimo 

de 760 quotas foi 

concedido para 

atender a reivin-

dicação da catego-
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FEP iniciou as negociações com o 

Secretário da Fazenda sobre a cor-

reção desses valores, pois as per-

das salariais para os Auditores já 

chegavam a cerca de 10 por cento. 

1.650 QUOTAS
As vitórias conquistadas em 

2010 não pararam por aí. A partir 

daquele ano, os Auditores Fiscais 

aposentados que ainda não rece-

biam as 1.650 quotas de produti-

vidade viram a diferença de valor 

em seus contracheques.

A resolução 168, publicada em 

23 de dezembro de 2009, transfor-

mou as quotas de esforço fiscal 

coletivo em quotas fixas e restabe-

leceu a paridade salarial entre ati-

vos, aposentados e pensionistas.

A medida beneficiou cerca de 

600 aposentados, além de cerca de 

150 auditores fiscais que já conta-

vam com tempo de serviço 

e com o número de con-

tribuições necessárias 

para solicitar a apo-

SINDAFEP obtém 
conquistas históricas em defesa de seus filiados

sentadoria, permitindo, assim, que 

eles deixassem a ativa com a inte-

gralidade de salário assegurada.

De acordo com o vice-presi-

dente sindical do SINDAFEP na 

gestão 2008-2010, José Carlos Car-

valho, a publicação representou 

uma importante conquista do fisco 

paranaense. “Desde que as quotas 

foram implementadas, em 2005, 

foram quase cinco anos de muita 

persistência e atuação do sindicato 

para garantir que as quotas fossem 

estendidas também para os aposen-

tados e pensionistas.”

IDOSO
Ao longo da gestão 2008-2010, a 

diretoria do SINDAFEP procurou 

desenvolver ações que defendes-

sem os interesses dos idosos.

Segundo o vice-presidente de 

aposentados e pensionistas na ges-

tão 2008-2010, Osmar de 

Araújo Gomes, a ini-

ciativa fazia parte do 

entendimento de que, 

ao defender os inte-

resses coletivos desse 

segmento em ações 

municipais, estaduais 

e federais, o sindicato 

atua em benefício de 

seus filiados, já que 

uma parcela conside-

rável é formada por 

aposentados e pen-

sionistas.

Em 1 de outubro 

Reunião com 
a secretária

 de 

Estado, Mari
a Marta Luna

rdon

Posse da diretoria
gestão 2008-2010

Visita do Diretor Luiz Vicente Tezza na sede do SINDAFEP

150 auditores fiscais que já conta-

vam com tempo de serviço 

e com o número de con-

tribuições necessárias 

para solicitar a apo-

aposentados e pensionistas na ges-

tão 2008-2010, Osmar de 
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de 2009, o SINDAFEP esteve pre-

sente na II Caminhada dos Idosos 

de Curitiba, que aconteceu no Cen-

tro Cívico e cuja data marca o Dia 

Internacional do Idoso.

Além da caminhada, os par-

ticipantes entregaram cartas de 

reivindicações para represen-

tantes do Tribunal de Justiça, do 

governo do estado, da Assembleia 

Legislativa e da prefeitura de 

Curitiba.

Entre os principais pedidos dos 

manifestantes estave a criação de 

uma secretaria especial para a po-

pulação da terceira idade, tanto em 

âmbito municipal quanto estadual.

No dia 30 de novembro de 2010, 

o SINDAFEP foi eleito para com-

por a diretoria do Fórum Popular 

Permanente da Pessoa Idosa (FPP-

PI) de Curitiba e Região Metropoli-

tana para um mandato de dois anos.

O Fórum é um espaço aberto 

destinado a ações que busquem 

dar apoio, acompanhamento, ava-

liação e criação de ideias a serem 

implementadas na política pública 

de atendimento à pessoa idosa.

Para Gomes, a participação no 

Fórum é muito importante para o 

Sindicato. “Nossa atuação tem a fi-

nalidade de lutar pela garantia dos 

direitos e pela prestação de serviço 

de melhor qualidade para o idoso”, 

explica.

CULTURAL

Além da atuação política, a 

diretoria do SINDAFEP, na ges-

tão 2008-2010, procurou desen-

volver atividades recreativas, 

sociais e culturais.

Inovou, em 2009, ao lançar o 

I Concurso de Contos e Histó-

rias, que teve como objetivo co-

nhecer as histórias da rotina de 

trabalho dos Auditores Fiscais e 

oferecer um momento para ex-

por vivências e conhecimento 

de casos envolvendo o Fisco.

Ciente que a arte e a cultu-

ra são importantes ferramen-

tas para sensibilizar, integrar 

e transformar, o SINDAFEP 

também trouxe novidades para 

a Expoarte - atividade que reú-

ne trabalhos de artes realizados 

por Auditores Fiscais e familia-

res - com a criação da Expofoto, 

que permitiu a exposição simul-

tânea de fotografi as. 

De acordo com Sanches, a 25ª 

Fiscalíada também foi importan-

te no campo associativo. “A orga-

nização deste importante evento 

de confraternização da categoria 

contou com uma programação es-

pecial. Foi um privilégio para nós 

estarmos à frente da entidade na 

comemoração dos seus 25 anos de 

realização.” 

CIENTE QUE A ARTE E A CULTURA 
SÃO IMPORTANTES FERRAMENTAS 

PARA SENSIBILIZAR, INTEGRAR 
E TRANSFORMAR, O SINDAFEP 

CRIOU A EXPOFOTO

““

Participação do SINDAFEP em 
Audiência Pública na ALEP

que permitiu a exposição simul-

De acordo com Sanches, a 25ª 

Fiscalíada também foi importan-

te no campo associativo. “A orga-

nização deste importante evento 

de confraternização da categoria 

II Concurso
 de Contos 

e Histórias

lançado em 
2010

contou com uma programação es-

pecial. Foi um privilégio para nós 

estarmos à frente da entidade na 

comemoração dos seus 25 anos de 

Reunião do SINDAFEP nasDelegacias Regionais
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Acidente de trânsito causado pelo de-

putado estadual Fernando Carli Filho 

(PSB-PR), em Curitiba, mata dois es-

tudantes.

07 de maio de 2009

O ministro do Trabalho e Emprego, 

Carlos Lupi, confirma que o salário 

mínimo será de R$ 465, um aumento 

de 12%.

30 de janeiro de 2009

Um olhar em 2009

O ex-presidente da República José 

Sarney (PMDB.-AP) consegue se ele-

ger como novo presidente do Senado 

com 49 votos.

02 de fevereiro de 2009

São descobertos 500 atos secretos publicados 

ao longo dos últimos 14 anos no Senado, usa-

dos para nomear, exonerar e aumentar salá-

rios de pessoas ligadas ao comando da Casa, 

cujo presidente era o senador José Sarney.

10 de junho de 2009

O ministro da Saúde, José Gomes 

Temporão, confirmou a primeira 

morte por gripe suína - a gripe H1N1 

- no país.

26 de junho de 2009

O Ministério Público Federal denun-

cia o banqueiro Daniel Dantas, con-

trolador do grupo Opportunity, pelo 

crime de lavagem de dinheiro. 

06 de julho de 2009

O presidente do Comitê Olímpico In-

ternacional (COI), o belga Jacques Ro-

gge, anunciou o Rio de Janeiro como 

sede dos Jogos Olímpicos de 2016.

02 de outubro de 2009
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Auditores Fiscais 
lutam pela equiparação salarial

Em 2008, os Auditores Fis-

cais da Receita do Estado do Pa-

raná ocupavam o 22º lugar em 

remuneração inicial e o 19º lugar 

em salário final comparativa-

mente aos demais salários 

do fisco do Brasil. 

Em contrapartida, 

o Paraná ocupava o 5º 

lugar em arrecadação 

de tributos estaduais.

De acordo com o 

presidente do SINDA-

FEP na gestão 2008-

2010, Pedro Sanches, a 

categoria esperava an-

siosamente uma resposta à 

crescente desvalorização pro-

fissional que permeava a carrei-

ra.

“Na época os Auditores Fis-

cais acumulavam anos e anos de 

perdas salariais e promessas não 

cumpridas de melhoria desse 

quadro,” explica Sanches.

MOBILIZAÇÃO
Desde o início do mandato 

da gestão 2008-2010, a diretoria 

do SINDAFEP trabalhou para dar 

continuidade ao processo de ne-

gociação para valorização da car-

reira do Fisco.

No entanto, muitas vezes os 

pedidos de audiências eram igno-

rados ou até mesmo cancelados 

sem explicações, dificultan-

do o avanço da pauta de rei-

vindicações da categoria.

Diante disso, o SIN-

DAFEP realizou diversas 

visitas às Delegacias Re-

gionais com a finalidade de 

esclarecer e mobilizar a cate-

goria em torno da Campanha 

de Equiparação com as Carreiras 

Típicas de Estado e Correlatas.

Segundo o vice-presidente de 

administração do SINDAFEP, João 

Marcos de Souza, a resposta positi-

va de todos os Auditores Fiscais a 

essas visitas foi imediata. 

29/02
SINDAFEP 

solicita audiência 

com o secretário 

de Estado da 

Fazenda, Heron 

Arzua.

Arzua cancela 

reunião com o 

SINDAFEP.

06/03 12/03
SINDAFEP 

solicita nova 

reunião com 

Arzua, mas não 

recebe respostas.

02/04
SINDAFEP 

protocola Carta 

Aberta a Heron 

Arzua com a pauta 

de reivindicações 

da categoria.

09/04
SINDAFEP 

realiza visita às 

Regionais.

Exoneração do 

Diretor da CRE, 

Luiz Carlos Vieira.

17/05
Reunião do CRS 

com a presença de 

Tezza

SINDAFEP 

realiza visita às 

Regionais.

11/06 09/07
SINDAFEP realiza 

novas visita às 

Regionais.

28/07
SINDAFEP realiza 

reunião com a 

CRE para discutir 

o Anteprojeto de 

Lei.

08/08
SEFA encaminha 

à SEAP o 

anteprojeto de Lei 

Complementar

SINDAFEP realiza 

Assembleia Geral 

da categoria.

siosamente uma resposta à 

crescente desvalorização pro-

fissional que permeava a carrei-

gociação para valorização da car-

reira do Fisco.

No entanto, muitas vezes os 

pedidos de audiências eram igno-

rados ou até mesmo cancelados 

sem explicações, dificultan-

do o avanço da pauta de rei-

visitas às Delegacias Re-

gionais com a finalidade de 

esclarecer e mobilizar a cate-

goria em torno da Campanha 

de Equiparação com as Carreiras 

Típicas de Estado e Correlatas.

Segundo o vice-presidente de 

raná ocupavam o 22º lugar em 

remuneração inicial e o 19º lugar 

gociação para valorização da car-

remuneração inicial e o 19º lugar 

em salário final comparativa-

mente aos demais salários 

remuneração inicial e o 19º lugar 

em salário final comparativa-

mente aos demais salários 

siosamente uma resposta à 

crescente desvalorização pro-

fissional que permeava a carrei-

gociação para valorização da car-

reira do Fisco.

pedidos de audiências eram igno-

esclarecer e mobilizar a cate-

goria em torno da Campanha 

de Equiparação com as Carreiras 

Típicas de Estado e Correlatas.

CRONOLOGIA 2008
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Auditores Fiscais 
lutam pela equiparação salarial

“As reuniões fortaleceram 

a categoria, demonstrando que, 

independente da posição que ora 

ocupavam na estrutura da CRE, a 

luta era em prol de todos”, relem-

bra Souza.

PAUTA
No dia nove de agosto de 

2008, cerca de 500 Auditores 

Fiscais estiveram presente em 

Assembleia Geral para discutir 

sobre a Campanha de Equipara-

ção com as Carreiras Típicas de 

Estado e Correlatas.

De acordo com o vice-pre-

sidente de Finanças do SINDA-

FEP na gestão 2008-2010, Agenor 

Carvalho Dias, os anos de falta 

de atenção com os interesses ca-

tegoria acumulou uma extensa 

pauta de reivindicações.

“Na nossa pauta constavam 

as promoções, as reposições sa-

lariais de 7,9 por cento e 5 por 

cento sobre o total dos salários, 

a luta pela paridade através das 

1.650 quotas também para os apo-

sentados e pensionistas, o bolão 

com a liberação das parcelas re-

tidas e o Anteprojeto de Lei da 

Reestruturação da Classe que não 

andava,” conta Dias.

Na Assembleia, os Auditores 

Fiscais aprovaram a definição 

dos valores pretendidos para o 

salário da categoria. 

Além disso, estabeleceram o 

prazo de 30 dias para que a Ad-

ministração do governo do esta-

do apresentasse uma solução que 

chegasse à Assembleia Legislati-

va, bem como ratificaram a pauta 

existente em relação à recompo-

sição salarial como o bolão, pro-

moções e paridade.

Assembleia Geral 
09/08/2008

15/04
Exoneração do 

Diretor da CRE, 

Luiz Carlos Vieira.

18/04
Posse do novo 

diretor da CRE, 

Vicente Luis 

Tezza.

25/04
SINDAFEP realiza 

visita ao novo 

diretor da CRE.

08/05
SINDAFEP 

realiza reunião 

com novo diretor 

para discutir o 

Anteprojeto de 

Lei.

11/05
SINDAFEP recebe 

o Anteprojeto de 

Lei da CRE para 

revisão 

09/08
SINDAFEP realiza 

Assembleia Geral 

da categoria.

13/08
Anteprojeto de 

Lei caminha

SET
SINDAFEP realiza 

visita a diversos 

deputados e 

autoridades 

02/10
Anteprojeto de 

Lei caminha 

09/10
Anteprojeto de 

Lei caminha 

Assembleia
 Geral 

09/08/2008
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O dia em que o Fisco parou

Em uma demonstração de união, 

os Auditores Fiscais da Receita do 

Estado do Paraná paralisaram suas 

atividades no dia 11 de dezembro de 

2008, no movimento que fi cou co-

nhecido como o Dia de Alerta.

A paralisação de 24 horas teve o 

objetivo de demonstrar a insatisfa-

ção da categoria frente à demora do 

governo na regulamentação do Pla-

no de Cargos e Salário da categoria. 

De acordo com o vice-presi-

dente de Finanças do SINDAFEP na 

gestão 2008-2010, Agenor Carvalho 

Dias, o governo havia chegado a 

anunciar em abril daquele ano, na 

Agência Estadual de Notícias, um 

reajuste na carreira dos Auditores. 

“Desde o começo de 2008, tí-

nhamos a promessa de um Antepro-

jeto de Lei relacionado à reestrutu-

ração da carreira, mas já estávamos 

em dezembro e o projeto ainda não 

havia saído da Procuradoria Geral 

do Estado”, relembra Dias. 

PARALISAÇÃO
O Dia de Alerta paralisou todas as 

atividades internas e de atendimento 

ao público relacionadas à auditoria de 

tributos estaduais, como Imposto so-

bre Circulação de Mercadorias e Ser-

viços (ICMS), Imposto sobre Proprie-

dade de Veículos Automotores (IPVA) 

e Imposto sobre a Transmissão Causa 

Mortis e por Doação (ITCMD).

De acordo com o vice-presiden-

te sindical do SINDAFEP na gestão 

2008-2010, José Carlos Carvalho, a 

adesão ao movimento superou as ex-

Assembleia Ger
al 

11/10/2008

Assembleia Geral 
11/10/2008

Dia de Aler
ta

Curitiba

UNIDADE TOTAL 

FUNCIONÁRIOS

FUNCIONÁRIOS EM 
LICENÇAS E FOLGAS 

DE PLANTÃO

TOTAL DE 
FUNCIONÁRIOS 
EM ATIVIDADE

TOTAL DE NÃO 
PARTICIPANTES 
DO MOVIMENTO

TOTAL DE 
PARTICIPANTES 
DO MOVIMENTO

PERCENTUAL 
DE 

PARTICIPAÇÃO

1ª DRR 275 31 244 7 237 97,13%

3ª DRR 59 7 52 3 49 94,23%

5ª DRR 72 20 52 3 49 94,23%

6ª DRR 88 11 77 1 76 98,70%

8ª DRR 150 2 148 10 138 93,24%

9ª DRR 130 3 127 6 121 95,28%

11ª DRR 78 14 64 1 63 98,44%

12ª DRR 7 0 7 2 5 71,43%

13ª DRR 53 6 47 2 45 95,74%

SUBTOTAL 912 94 818 35 783 95,72% 

CRE 129 20 109 37 71 65,14%

TOTAL 1041 114 927 72 854 92,13%



1111

O dia em que o Fisco parou

Comissão Estadual com vistas à ne-

gociação da aprovação do Antepro-

jeto de Lei ainda em 2008.

Sem resposta, em 21 de novembro 

de 2008 a Comissão Estadual marcou 

a realização do Dia de Alerta para o 

dia 11 de dezembro, como uma forma 

de chamar a atenção das autoridades 

competentes e cobrar soluções.

Segundo o vice-presidente de 

Administração do SINDAFEP na 

gestão 2008-2010, João Marcos de 

Souza, depois de marcada a data de 

paralisação, o Sindicato atuou para 

mobilizar a categoria realizando um 

trabalho forte junto às pessoas que 

ainda estavam indecisas. 

“Como um rastilho de pólvora, 

acendeu-se na categoria o espírito de 

união, culminando em um ato pacífi -

co, bem organizado, que serviu para 

demonstrar a todos, inclusi-

ve à Administração, que os 

Auditores Fiscais do Estado 

do Paraná são unidos, fortes 

e capazes de lutar pelos seus 

ideais,” conta Souza.

No Dia de Alerta os 

membros da Diretoria Exe-

cutiva Estadual do SINDA-

FEP estiveram espalhados 

na capital e no interior do 

estado participando do mo-

vimento. Além disso, tam-

bém foram responsáveis por 

montar a logística e a prepa-

ração de textos, divulgação e 

orientações sobre os proce-

dimentos a serem adotados. 

pectativas. “O Dia de Alerta superou as 

previsões mais otimistas, pois a ade-

são dos Auditores Fiscais foi superior 

a 90 por cento de toda a categoria.”

Os Auditores Fiscais compa-

receram às Delegacias Regionais 

e mantiveram-se à frente de seus 

locais de trabalho munidos de fai-

xas e cartazes com a finalidade de 

fortalecer o movimento e dar voz à 

insatisfação da categoria.

HISTÓRICO
No dia 11 de outubro, os Audito-

res Fiscais reunidos em Assembleia 

Geral aprovaram a proposta da rea-

lização de um Dia de Alerta, caso o 

governo estadual não atendesse as 

reivindicações da categoria.

A proposta foi apresentada pela 

Dia de Alerta

Londrina

Dia de Alerta
Ponta Grossa

Dia de Alerta
Guarapuava

UNIDADE TOTAL 

FUNCIONÁRIOS

FUNCIONÁRIOS EM 
LICENÇAS E FOLGAS 

DE PLANTÃO

TOTAL DE 
FUNCIONÁRIOS 
EM ATIVIDADE

TOTAL DE NÃO 
PARTICIPANTES 
DO MOVIMENTO

TOTAL DE 
PARTICIPANTES 
DO MOVIMENTO

PERCENTUAL 
DE 

PARTICIPAÇÃO

1ª DRR 275 31 244 7 237 97,13%

3ª DRR 59 7 52 3 49 94,23%

5ª DRR 72 20 52 3 49 94,23%

6ª DRR 88 11 77 1 76 98,70%

8ª DRR 150 2 148 10 138 93,24%

9ª DRR 130 3 127 6 121 95,28%

11ª DRR 78 14 64 1 63 98,44%

12ª DRR 7 0 7 2 5 71,43%

13ª DRR 53 6 47 2 45 95,74%

SUBTOTAL 912 94 818 35 783 95,72% 

CRE 129 20 109 37 71 65,14%

TOTAL 1041 114 927 72 854 92,13%
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O dia 28 de abril de 2010 ficou 

marcado como a data de conquis-

ta de um antigo anseio dos Audi-

tores Fiscais da Receita do Estado 

do Paraná. O governador do es-

tado do Paraná, Orlando Pessuti, 

sancionou a Lei Complementar 

nº131/2010, que reestruturou a 

carreira da categoria.

O documento foi aprovado 

no dia 13 de setembro de 2010, 

em primeira e em segunda vota-

ção, na Assembleia Legislativa do 

Paraná, com o voto unânime dos 

mais de quarenta deputados pre-

sentes na ocasião.

A nova lei substituiu a Lei 

Complementar (LC) 92/2002, que 

teve um artigo contestado judi-

cialmente, sendo necessária a re-

visão de seus termos. A aprovação 

de um novo texto trouxe mais se-

gurança e tranquilidade aos Audi-

tores Fiscais e maiores garantias 

com a reestruturação da carreira.

REFORMULAÇÃO
No processo em busca de me-

lhorias na carreira da categoria, 

a ideia de uma renovação na LC 

92/2002 surgiu depois da contes-

tação da lei por parte da Paraná-

previdência, por meio de um in-

cidente de inconstitucionalidade 

impetrado junto ao Tribunal de 

Justiça do estado.

De acordo com o vice-presi-

dente de Administração do SIN-

DAFEP na gestão 2008-2010, João 

Marcos de Souza, foi questionado 

o artigo 156 da lei. “Este artigo era 

a espinha dorsal da lei, pois era 

ele quem determinava os cargos 

existentes. Ao dizer que o artigo 

não era válido, estava se desestru-

turando toda a carreira dos Audi-

tores Fiscais”.

Como a decisão afetava a 

Constituição Nacional, o caso 

seguiu para o Supremo Tribunal 

Federal (STF), onde aguardava vo-

tação.

Para acabar com o impasse ge-

rado, a categoria decidiu propor 

mudanças à LC 92/2002, princi-

palmente no ponto considerado 

inconstitucional. Além disso, 

houve a proposta de inserção de 

alguns direitos, como o adicional 

por tempo de serviço sobre o to-

tal da remuneração, a previsão do 

pagamento de horas extras, adi-

cional noturno e redução do tem-

po para atingir o topo da carreira 

de 24 para 19 anos.

ESTUDOS E 
APROVAÇÃO

Em maio de 2010, foi cria-

da a Comissão de Estudos para 

análise do anteprojeto de lei, 

por meio da resolução 

assinada pelo secre-

tário de Estado da 

Fazenda, Heron 

Arzua.

A comissão, 

presidida por 

Marcos de Souza, foi questionado 

o artigo 156 da lei. “Este artigo era 

a espinha dorsal da lei, pois era 

ele quem determinava os cargos 

existentes. Ao dizer que o artigo 

não era válido, estava se desestru-

turando toda a carreira dos Audi-

Como a decisão afetava a 

Constituição Nacional, o caso 

seguiu para o Supremo Tribunal 

Federal (STF), onde aguardava vo-

Para acabar com o impasse ge-

rado, a categoria decidiu propor 

mudanças à LC 92/2002, princi-

palmente no ponto considerado 

inconstitucional. Além disso, 

houve a proposta de inserção de 

alguns direitos, como o adicional 
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pagamento de horas extras, adi-
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APROVAÇÃO

Em maio de 2010, foi cria-

da a Comissão de Estudos para 

análise do anteprojeto de lei, 

por meio da resolução 

assinada pelo secre-

tário de Estado da 

Aprovação da Lei de 
Reestruturação de Carreira marca conquista histórica

Aprovação da LC 131/2010
na ALEP

Aprovação 
da LC 131/

2010

na ALEP

Aprovação na Co
missão de 

Constituição e 
Justiça
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João Ramos da Silva, foi nomeada 

pela portaria 136/2010, assinada 

pelo diretor da Coordena-

ção da Receita Estadual 

(CRE), Vicente Luiz 

Tezza, em junho de 

2010.

Após discussões 

com a categoria, gover-

no estadual, Secretaria 

de Estado da Fazenda 

(SEFA), Procuradoria 

Geral do Estado 

(PGE) e Secre-

taria de Esta-

d o 

d a 

Admi-

n i s -

tração 

e da 

P r e -

v i d ê n c i a 

(SEAP), a Comis-

são - formada por dois 

Auditores Fiscais indicados 

pela CRE e dois indicados pelo 

SINDAFEP, além do presidente 

- começou as análises no mês de 

junho.

“A Comissão pegou um proje-

to já existente, que se encontrava 

parado na SEAP desde janeiro de 

2009, promoveu as alterações e 

revisões necessárias para adequá-

-lo à realidade, excluiu o que já 

havia vencido e propôs as melho-

rias necessárias, “ 

conta o presidente 

do SINDAFEP na ges-

tão 2008-2010, Pedro 

Sanches.

Com a finaliza-

ção dos estudos, os 

membros da diretoria 

do SINDAFEP se reu-

niram com o governa-

dor Orlando Pessuti, no 

dia 31 de agosto de 2010, 

para a assinatura da mensa-

gem encaminhando a proposta à 

Assembleia Legislativa.

O anteprojeto foi encaminha-

do à mesa Diretora da casa no dia 

seguinte, 1 de setembro, culmi-

nando com a sua aprovação pela 

Comissão de Constituição e Jus-

tiça, Comissão de Finanças e pelo 

plenário da ALEP no dia 13 de se-

tembro.

Segundo o vice-presidente 

sindical do SINDAFEP na gestão 

2008-2010, José Carlos Carvalho, 

a conquista trouxe muitas melho-

rias e benefícios para os Audito-

res Fiscais. 

“Juridicamente, a nova lei 

trouxe mais segurança para a 

realização do nosso trabalho. 

Sindicalmente, essa foi a con-

quista de um sonho de algumas 

décadas, tendo finalmente o re-

conhecimento da importância 

da nossa categoria dentro da es-

trutura do governo,” aponta Car-

valho.

João Ramos da Silva, foi nomeada 

pela portaria 136/2010, assinada 

pelo diretor da Coordena-

ção da Receita Estadual 

(CRE), Vicente Luiz 

Tezza, em junho de 
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Após discussões 
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(SEFA), Procuradoria 
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(PGE) e Secre-
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junho.
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parado na SEAP desde janeiro de 
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revisões necessárias para adequá-

-lo à realidade, excluiu o que já 

havia vencido e propôs as melho-

membros da diretoria 

do SINDAFEP se reu-

niram com o governa-

dor Orlando Pessuti, no 

dia 31 de agosto de 2010, 

para a assinatura da mensa-

gem encaminhando a proposta à 

Assembleia Legislativa.

O anteprojeto foi encaminha-

do à mesa Diretora da casa no dia 

seguinte, 1 de setembro, culmi-

nando com a sua aprovação pela 

Comissão de Constituição e Jus-

tiça, Comissão de Finanças e pelo 

plenário da ALEP no dia 13 de se-

tembro.

Segundo o vice-presidente 

sindical do SINDAFEP na gestão 

2008-2010, José Carlos Carvalho, 

a conquista trouxe muitas melho-

rias e benefícios para os Audito-

res Fiscais. 

“Juridicamente, a nova lei 

trouxe mais segurança para a 

realização do nosso trabalho. 

Sindicalmente, essa foi a con-

quista de um sonho de algumas 

décadas, tendo finalmente o re-

conhecimento da importância 

da nossa categoria dentro da es-

trutura do governo,” aponta Car-

valho.

Aprovação da Lei de 
Reestruturação de Carreira marca conquista histórica

Assinatura da
 LC 131/2010

Assinatura da LC 131/2010

Aprovação da LC 131/2010
na ALEP
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Em agosto de 2009 e em se-

tembro de 2010, a comunidade 

paranaense começou a ouvir nas 

principais cidades do estado uma 

campanha publicitária diferencia-

da, idealizada pelo Sindicato dos 

Auditores Fiscais da Receita do Es-

tado do Paraná (SINDAFEP).

A campanha institucional, 

veiculada em rádios e em jornais, 

almejou fortalecer a imagem dos 

Auditores Fiscais da Receita do Es-

tado junto à população paranaense, 

evidenciando a importância do tra-

balho realizado pela categoria, as 

consequências positivas da ativi-

dade no cotidiano das pessoas e os 

benefícios para a sociedade.

A ação também teve o objetivo 

de fortalecer a categoria junto ao po-

der público e a população em geral. 

Através de peças publicitárias, o sin-

dicato demonstrou que, por meio do 

trabalho realizado pelos Auditores 

Fiscais, são arrecadados os recursos 

necessários para que o Estado possa 

investir nas políticas públicas que 

benefi ciam toda a população.

Além disso, as campanhas pro-

curaram esclarecer o importante pa-

pel da categoria no combate à sone-

gação e na promoção da justiça fi scal.

A campanha institucional de-

senvolvida pelo SINDAFEP tam-

bém teve o intuito de colaborar 

com a promoção da educação fiscal 

no estado do Paraná, no sentido de 

conscientizar a população sobre a 

importância dos tributos. 

De acordo com o presidente 

do SINDAFEP na gestão 2008-

2010, Pedro Sanches, a campanha 

de valorização do Auditor Fiscal 

também ressaltou a importância da 

aplicação dos recursos. “Buscamos, 

através da campanha, conscientizar 

a população quanto ao papel do Au-

ditor Fiscal e do que nosso trabalho 

representa no dia a dia de cada um. 

Com isso, a sociedade pode cobrar 

com propriedade a aplicação corre-

ta dos recursos públicos.” 

DIA DO AUDITOR
O Dia do Auditor Fiscal da 

Receita do Estado do Paraná, co-

memorado em 21 de setembro, foi 

instituído através da promulgação 

do projeto de Lei 500/09, de autoria 

do então deputado estadual Reni 

Pereira, atendendo à solicitação do 

SINDAFEP. 

O projeto se transformou na 

Lei 16.453, de 22 de fevereiro de 

2010, passando oficialmente a fazer 

parte do calendário cívico do esta-

do do Paraná.

A data do dia 21 de setembro foi 

escolhida em alusão às comemo-

rações do Dia de São Mateus, que 

ocorrem na mesma data. Mateus, 

um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, 

exercia anteriormente a função de 

coletor de impostos.

Ao deixar seu ofício, Mateus 

tornou-se um dos principais prega-

dores do cristianismo, e é conside-

rado o autor do Evangelho que leva 

seu nome na Bíblia Sagrada.

SINDAFEP realiza 
campanha de valorização 
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Com a prisão decretada pelo STJ por ten-

tativa de suborno, o então governador do 

Distrito Federal José Roberto Arruda en-

trega-se à polícia Federal. Ele ficou preso 

por cerca de dois meses.

11 de fevereiro de 2010

16 de setembro de 2010

Ministra Erenice Guerra, acu-

sada de tráfico de influência 

na Casa Civil, pede demissão.

Roberto Requião deixa o cargo de 

governador para disputar vaga no 

senado. Orlando Pessuti assume.

01 de abril de 2010

O Senado aprova o projeto ficha lim-

pa, que impede a candidatura de po-

líticos condenados na Justiça em de-

cisão colegiada em processos ainda 

não concluídos.

10 de maio de 2010

Um olhar em 2010

Dez pessoas são presas suspeitas de envolvi-

mento no desvio de R$ 40 milhões da Assem-

bleia Legislativa do Paraná, em cinco anos. 

Entre os presos estão três ex-diretores da casa.

30 de março de 2010

Polícia Federal prende 28 pessoas em 

Dourados (MS) por fraude em licita-

ções, corrupção ativa e formação de 

quadrilha. Entre os presos estão o 

prefeito da cidade, Ari Artuzi.

01 de setembro de 2010

31 de outubro de 2010

Dilma Rousseff vence as elei-

ções, sendo  a primeira mulher 

eleita presidente do Brasil.

Beto Richa deixa a prefeitura  para 

disputar o governo do estado, e seu 

vice, Luciano Ducci assume. 

30 de março de 2010

03 de outubro de 2010

O ex-prefeito de Curitiba Beto Richa é elei-

to governador do estado do Paraná, com 

52,43% dos votos válidos, vencendo Osmar 

Dias no primeiro turno.
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A diretoria do Sindica-

to dos Auditores Fiscais da 

Receita do Estado do Paraná 

(SINDAFEP) na gestão 2008-

2010 iniciou um amplo proces-

so de reformas para melhorar a 

infraestrutura do Hotel Rota do 

Sol e na Colônia de Férias dos 

Fiscais. 

“Nós buscamos ter uma parte 

associativa forte, aumentar a par-

ticipação dos filiados dentro das 

regionais, com o fortalecimen-

to delas, porque entendemos 

que a vida no SINDAFEP 

não compreende 

apenas a ques-

jetivo tornar os espa-

ços mais confortáveis e atra-

entes para os Auditores Fiscais e 

seus familiares.

COLÔNIA
Na Colônia de Férias dos Fis-

cais foram reformados 40 aparta-

mentos do bloco C, os quais foram 

remodelados e passaram a contar 

com ar condicionado, microon-

das, geladeira, cafeteira e televi-

sor. Além disso, foram fabricados 

móveis sob medida que deram 

mais leveza e melhor aproveita-

mento do espaço ao ambiente.

O campo de futebol também 

foi melhorado, com intervenções 

no gramado e no aperfeiçoamen-

to do sistema de drenagem. 

“Desde que a Colônia foi 

construída, não havia sido feita 

nenhuma reforma de grande im-

pacto nos apartamentos. Devido 

à maresia do litoral, houve uma 

deterioração da estrutura física e 

a reforma era necessária”, 

explica Sanches.

corredores para criar um visual 

mais moderno e aconchegante. 

Também foi construída uma 

sala de jogos, com espaço para 

carteado, sinuca e pebolim, além 

de uma área de lazer voltada para 

o entretenimento infantil. 

De acordo com Sanches, a 

diretoria do Sindicato se esfor-

çou para fazer o melhor possível, 

dentro do orçamento previsto. 

“O objetivo de todas essas re-

formas foi preservar o patrimô-

nio do Sindicato e proporcionar 

espaços de lazer cada vez mais 

confortáveis para os Auditores 

Fiscais para que eles, de fato, vol-

tassem a utilizar o Hotel e a Co-

lônia. Além disso, trabalhamos 

para que o Auditor, ao vir para a 

praia, não tivesse mais que trazer 

ventilador, roupa de cama e todos 

os aparatos de uma casa”, afirma 

Sanches.

AVALIAÇÃO
Segundo Sanches, 

as famílias aprova-

ram as reformas 

Reformas do Hotel Rota do Sol e da Colônia de Férias 
dos Fiscais trazem mais conforto para os hóspedes

tão sindical, mas 

também o direito ao 

lazer, o direito às pessoas 

se divertirem e de terem uma 

participação ativa dentro do 

Sindicato”, explica o vice-

-presidente de finanças da 

gestão 2008-2010, Agenor 

Carvalho Dias.

De acordo com o pre-

sidente do SINDAFEP na 

gestão 2008-2010, Pedro 

Sanches, a iniciativa da 

reforma teve como ob-

HOTEL
O Hotel Rota do Sol tam-

bém passou por reformas. Pre-

ocupado com a arquitetura do 

lugar, a diretoria do SINDAFEP 

também fez obras de ampliação 

na recepção e trocou os pisos dos 
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Reformas do Hotel Rota do Sol e da Colônia de Férias 
dos Fiscais trazem mais conforto para os hóspedes

Colônia de Férias dos Fiscais

Indicação no 
Guia Quatro Rodas 2009

Recepção do
 Hotel Rota

 do Sol

realizadas pelo SINDA-

FEP ao longo do manda-

to. “As instalações refor-

madas e reestruturadas, tanto do 

Hotel quanto da Colônia, foram 

elogiadas pelos frequentadores”, 

conta.

Para o vice-presidente de 

Finanças na gestão 2008-2010, 

Agenor Carvalho Dias, o aumen-

to da demanda para utilização 

da Colônia de Férias e do Hotel 

demonstraram que as decisões 

da diretoria, em relação às refor-

mas, foram acertadas. 

“O melhor termômetro para 

avaliarmos as reformas foi o retor-

no dos filiados à Colônia e ao Ho-

tel. Temos visto a utilização cres-

cer gradativamente, o que reforça 

a certeza de que as melhorias têm 

sido aprovadas pelos frequentado-

res daqueles espaços,” explica Dias.

INDICAÇÃO
Em 2009, o Hotel Rota do 

Sol recebeu, pela primeira vez, a 

indicação no Guia Quatro Rodas 

Brasil, mostrando que as melho-

rias também agradaram os hós-

pedes que frequentam o espaço. 

O empreendimento repetiu a 

dose ao ser incluído também na 

edição de 2010.

Para a Sanches foi uma gran-

de satisfação a indicação do Ho-

tel na mais confiável e abrangen-

te publicação turística do Brasil, 

que é referência para os viajantes 

de todo o país quando buscam as 

melhores opções de hotéis, 

restaurantes e atrações 

turísticas.

“É com 

alegria que 

recebemos essa 

notícia, pois vimos 

nosso trabalho reco-

nhecido não só pelos Au-

ditores Fiscais, mas também 

pela sociedade”, conta San-

ches.
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Diretoria
2008 a 2010

DIRETORIA DO SINDAFEP

GESTÃO 2008 A 2010

Presidente
Pedro Sanches
Vice-presidente sindical
José Carlos Carvalho
Vice-presidente administrativo
João Marcos de Souza
Vice-presidente financeiro
Agenor Carvalho Dias
Vice-presidente de aposentados 
Marinês Cortellini
Osmar de Araújo Gomes

“COM CERTEZA A 

APROVAÇÃO DA LEI 

COMPLEMENTAR 131/2010 

FOI O GRANDE FEITO DESSA 

GESTÃO. UM SONHO QUE 

SE REALIZOU QUANDO, DE 

FORMA EXTRAORDINÁRIA, 

FOI APROVADA EM VOTAÇÃO 

HISTÓRICA NA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO PARANÁ.” 

PEDRO SANCHES

“FORAM TRÊS ANOS DE MUITO TRABALHO.
 VIAJAMOS POR TODO O ESTADO DIVERSAS VEZES, BUSCANDO FORTALECER A NOSSA CATEGORIA FRENTE AS AUTORIDADES, E TAMBÉM MOSTRAR PARA A SOCIEDADE A IMPORTÂNCIA DO AUDITOR FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO 

PARANÁ”
PEDRO SANCHES
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