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Um olhar em 2011

Deslizamentos na região serrana do 

estado do Rio de Janeiro causam o 

maior desastre natural da história 

do Brasil. Calcula-se mais de 900 

mortes e 345 desaparecidos.

11 de janeiro de 2011 

Um jovem entrou na Escola Munici-

pal Tasso da Silveira, no Rio de Ja-

neiro, matou 12 estudantes e feriu 

à bala outros 12, antes de se matar 

com um tiro na cabeça. 

07 de abril de 2011

Ibama dá licença, e come-

çam as obras da usina de 

Belo Monte.

1 de junho de 2011 

Depois de denúncias sobre o 

aumento do patrimônio, o mi-

nistro-chefe da Casa Civil, An-

tonio Palocci, pede demissão.

07 de junho de 2011 

Dilma Rousseff toma posse 

como presidente.

01 de janeiro de 2011

O procurador-geral da Repú-

blica pede ao STF a condenação 

de 36 réus por envolvimento 

no esquema do mensalão.

08 de julho de 2011

Milhares de  pessoas partici-

param em Brasília da Marcha  

contra a corrupção.

07 de setembro de 2011 

TSE admite registo do Parti-

do Social Democrático (PSD), 

fundado pelo prefeito de São 

Paulo, Gilberto Kassab.

21 de setembro de 2011 

Beto Richa sanciona a lei “Outubro 

Rosa” no Paraná. 

28 de outubro de 2011

A presidente Dilma Rousseff 

sancionou a Lei de Acesso à 

Informação e a lei que institui 

a Comissão da Verdade.

18 de novembro de 2011 

Senado aprova a lei antifumo, 

que passa a valer em todo o 

território nacional. 

22 de novembro de 2011 

Beto Richa toma posse 

como governador do Pa-

raná. 

01 de janeiro de 2011
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SINDAFEP conquista 
implantação da lei para ativos, aposentados e pensionistas

No dia 10 de dezembro de 2011, 

tomou posse a chapa União SIN-

DAFEP, eleita para a Diretoria 

Executiva Estadual do Sindicato 

dos Auditores Fiscais da Receita 

do Estado do Paraná (SINDAFEP) 

para o triênio 2011-2013. 

A cerimônia reuniu cerca de 

450 pessoas entre Auditores Fis-

cais e familiares no restaurante 

Dom Antônio. Diversas autori-

dades estiveram presentes para 

prestigiar o evento.

Em seu discurso de posse, o 

novo presidente do SINDAFEP, 

Agenor Carvalho Dias, ressaltou 

a importância da entidade con-

tinuar lutando por avanços sa-

lariais e por melhores condições 

de trabalho, sem deixar de lado 

as questões que proporcionam 

felicidade e bem-estar, como saú-

de, afetividade e lazer. 

Dias também destacou em 

seu discurso os princípios que 

norteariam o trabalho da gestão 

2011-2013: o respeito para com 

o legado material e político do 

SINDAFEP e o compromisso de 

continuar lutando pelo direito 

de todos os filiados.

IMPLANTAÇÃO DA 
LEI

A nova gestão começou com 

o grande desafio de efetivar a 

implantação dos adicionais por 

tempo de serviço (quinquênio) 

sobre as quotas, prevista na Lei 

Complementar 131/2010 para to-

dos os Auditores ativos, aposen-

tados e pensionistas.

De acordo com Dias, o fato dos 

adicionais não terem sido pagos no 

mês de janeiro levou a entidade a se 

reunir com a Secretaria de Estado 

da Fazenda, que firmou o compro-

misso de realizar o pagamento até 

meados de fevereiro. “A efetivação 

do pagamento reabriu a luta, junto a 

ParanaPrevidência, para a implan-

tação imediata desses adicionais 

para os aposentados e pensionis-

tas” afirma o presidente.

Concomitantemente, o SIN-

DAFEP realizou diversas reuni-

ões com inúmeras autoridades 

do novo governo estadual com 

o objetivo de informar sobre as 

pendências e reivindicações da 

categoria dos Auditores Fiscais.

No mês de abril de 2011, a ca-

tegoria fiscal conquistou mais 

um passo importante em dire-

ção à implantação da Lei Com-

plementar 131/2010, mediante a 

publicação da Resolução SEFA 

31/2011 que efetivou os anexos II 

e IV para os ativos.

“Essa vitória foi construída 

desde a assembleia, em Curitiba, 

que determinou os rumos de nos-

sas negociações como o dia de 

alerta, que mostrou ao governo 

do estado do Paraná a união da 

categoria,” relembra o vice-pre-

sidente sindical do SINDAFEP, 

João Marcos de Souza. 

Posse da diret
oria

gestão 2011-20
13

Reunião com o secretário estadual do Planejamento, Cássio Taniguchi

Reunião com
 o diretor 

geral da 

SEFA, Clóvi
s Rogge
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SINDAFEP conquista 
implantação da lei para ativos, aposentados e pensionistas

ativos, aposentados e pensionistas 

e isso reflete na autoestima de to-

dos”, explica Pereira.

MAIS CONQUISTAS
Outro desafio colocado para 

a at ual gestão, após a aprovação 

da Lei Complementar 13 1/2010, 

foi garantir que o reajuste geral 

concedido a todos os funcio-

nários públicos pelo governo 

estadual, fosse aplicado sobre 

o total da remuneração dos Au-

ditores Fiscais ativos, aposenta-

dos e seus pensionistas.

Para isso, o SINDAFEP reali-

zou diversas reuniões a fim de ga-

rantir o direito de todos os Audi-

tores. Fruto de um árduo trabalho, 

garantiu o direito em 2011, quando 

se efetivou o pagamento de 6,5 por 

cento do reajuste sobre o total da 

remuneração e, novamente com 

muito trabalho, se consolidou com 

os pagamentos em 2012 e 2013.

Durante a gestão 2011-2013, o 

SINDAFEP também garantiu o paga-

mento das 6.460 quotas que fecham o 

total da remuneração prevista e que 

teve sua última parcela de 1.000 quo-

tas efetivada em janeiro de 2012.

BOLÃO
Em setembro de 2013, em reu-

nião com a Secretaria da Fazenda 

do Estado do Paraná (SEFA) e a 

Paranaprevidência, o Sindicato 

dos Auditores Fiscais da Receita 

do Estado do Paraná (SINDAFEP) 

conquistou a aprovação do paga-

APOSENTADOS
Para que a nova Lei Comple-

mentar do Fisco paranaense fosse 

implantada de forma igualitária, 

faltava apenas garantir o pagamen-

to do adicional por tempo de servi-

ço aos aposentados e pensionistas.

Após meses de negociação 

junto à ParanaPrevidência, à Se-

cretaria de Estado da Fazenda e 

à Coordenação da Receita Esta-

dual, os Auditores Fiscais rece-

beram a notícia na abertura da 

2 7ª Fiscalíada em 2011 que havia 

sido implantado o adicional para 

aposentados e pensionistas com 

direito à paridade.

Inicialmente o pagamen-

to dos quinquênios se daria em 

três etapas, nos meses de setem-

bro de 2011 e janeiro e abril de 

2012. Entretanto, a mobilização 

do SINDAFEP em defesa dos di-

reitos dos filiados e a disposição 

da CRE, por meio do diretor e 

também Auditor Fiscal, Gilberto 

Della Coletta, foi possível a alte-

ração para que a implantação fos-

se feita em uma só vez.

Segundo o vice-presidente 

de aposentados e pensionistas do 

SINDAFEP, Olávio Pires Pereira, a 

implantação da Lei Complementar 

131/2010 resgatou para os aposen-

tados e pensionistas muitos dos 

direitos que tinham sido suprimi-

dos. “Hoje temos estabelecida a pa-

ridade completa, não há diferença 

salarial entre os Auditores Fiscais 

SINDAFEP em re
união na 

ParanaPrevdiên
cia

Reunião mensal de aposentados
na gestão 2011-2013

Visita as Delegacias Regionais
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Hotel Rota do 
Sol

Colônia de Férias dos Fiscais

Campanha In
stitucional

 2012

mento dos bolões atrasados para 

aposentados e pensionistas. 

A diretoria gestão 2011-2013 

trabalhou intensamente junto ao 

governo, desde o início do seu 

mandato, tendo realizado inú-

meras reuniões com autoridades 

para que os filiados aposentados 

e pensionistas recebessem os 

valores referentes aos bolões de 

2011 e 2012.

Os atrasos se deram em vir-

tude do questionamento sobre 

a aplicabilidade da Lei Comple-

mentar (LC) 131 de 2010, que dis-

põe sobre a reestruturação da 

carreira de Auditor Fiscal e espe-

cifica outras providências, bem 

como os seus respectivos impac-

tos financeiros aos aposentados 

e pensionistas. 

Diante disso, os bolões de 

março e setembro de 2011 e de 

setembro de 2012 foram inicial-

mente pagos somente aos Audi-

tores Fiscais ativos.

CAMPANHA 
INSTITUCIONAL
Durante os três anos de ges-

tão, o SINDAFEP realizou uma 

campanha institucional a fim de 

divulgar à sociedade a impor-

tância dos trabalhos realizados 

pelos Auditores Fiscais da Recei-

ta Estadual, conscientizando os 

paranaenses sobre o papel fun-

damental dessas atividades e os 

benefícios que eles trazem para a 

população.

Além de levar conhecimen-

to à população sobre o Fisco, a 

campanha também promoveu a 

valorização da categoria junto à 

sociedade e ao Estado.

COMUNICAÇÃO
Foi inaugurado, no dia 2 7 de 

abril de 2012, mais um canal de 

comunicação do Sindicato dos 

Auditores Fiscais do Paraná com 

seus filiados, a TV SINDAFEP. O 

novo instrumento tem o objetivo 

de cobrir eventos, exibir depoi-

mentos e reportagens do sindi-

cato, com informações precisas, 

dinâmicas e exclusivas. 

Segundo o vice-presidente 

sindical do SINDAFEP, João 

Marcos de Souza, a TV web é 

mais um instrumento que a en-

tidade possui para construir uma 

relação cada vez mais interativa 

com seus filiados.

 “Inauguramos esse novo ca-

nal de comunicação com muitas 

expectativas. Disponível no pró-

prio site do SINDAFEP, os filia-

dos podem estar mais próximos 

do que acontece no Sindicato”, 

explica Souza.

PATRIMÔNIO
O SINDAFEP, ao longo da 

gestão 2011-2013, também buscou 

ampliar e melhorar as estruturas 

de lazer oferecidas a todos os fi-

liados.

Dentre as ações elencadas, 

foi finalizada a reforma de trinta 

e seis quartos no Hotel Rota do 

Sol, localizado em Guaratuba. 

Além da área comum - re-

cepção, bar, restaurante - tam-

bém foram construídas salas de 

jogos, de carteado e de recreação 

infantil, bem como uma varanda 

no restaurante, com vista para a 

piscina do hotel.

Na Colônia de Férias dos Fis-

cais foram reformados 60 apar-
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tamentos, além de várias outras 

melhorias, como a ampliação das 

salas de carteado e sinuca, uma 

nova cancha de malha e a drena-

gem do campo de futebol suíço, 

elevadores, dentre outras.

Segundo o vice-presidente de 

finanças da gestão 2011-2013, Pe-

dro Sanches, a família fiscal apro-

vou as reformas realizadas pelo 

SINDAFEP dos últimos anos. “O 

melhor termômetro para avaliar-

mos as reformas tem sido o re-

torno dos filiados à Colônia e ao 

Hotel. Vimos a utilização crescer 

gradativamente, o que reforça a 

certeza de que as melhorias têm 

sido aprovadas pelos frequen-

tadores daqueles locais”, afirma 

Sanches.

Inovações também estão sen-

do realizadas no noroeste do Pa-

raná, onde está sendo construída 

uma colônia de pesca na cidade 

de Porto Rico. A cidade é banha-

da pelo Rio Paraná e o terreno, 

comprado no ano de 2006, fica 

próximo ao rio.

Em 2012, o Conselho de Re-

presentantes Sindicais (CRS) 

aprovou o início das obras, alo-

cando recursos no orçamento 

anual. As obras da colônia de 

pesca foram iniciadas com obras 

de aterramento, construção do 

muro e da casa do caseiro.

O proj eto prevê a constru-

ção de 24 confortáveis chalés. 

Também serão construídas ins-

talações para lazer como pisci-

na, salão de jogos, churrasquei-

ras coletivas e campo de futebol.

De acordo com Sanches, em 

abril de 2014 serão entregues oito 

chalés e parte da urbanização do 

local, que será um ótimo espaço 

para toda a família do fisco para-

naense.

 “Será um local para todos, 

tanto para os que gostam de pes-

car, quanto para aqueles que que-

rem se divertir e descansar em 

um lugar diferente, apreciando 

as belezas do Rio Paraná”, afirma 

Sanches.

EXPOARTE 

Em 2011, durante as festivi-

dades do dia 21 de setembro, data 

em que também é comemorado 

o Dia do Auditor Fiscal, o SIN-

DAFEP lançou o livro A Arte no 

SINDAFEP – Expoarte: Memórias 

– Volume I, que resgata a histó-

ria da Expoarte e de seus expo-

sitores. O lançamento do livro 

ocorreu durante a VI Expoarte e 

III Expofoto, realizadas especial-

mente na Assembleia Legislativa 

do Paraná (ALEP).

O livro, organizado pelo SIN-

DAFEP, retomou as obras expos-

tas nas cinco primeiras mostras e 

apresentou um perfil de todos os 

expositores que já participaram 

dos eventos.

Para o presidente do SINDA-

FEP na gestão 2011-2013, Agenor 

Carvalho Dias, a publicação valo-

riza os trabalhos já apresentados 

nas edições anteriores e a par-

ticipação dos Auditores e seus 

familiares. “Essas obras ficarão 

agora registradas para a história 

da entidade e do fisco paranaen-

se”, afirma Dias. “Dessa forma, 

também homenageamos os expo-

sitores, que são a parte essencial 

deste trabalho”, conclui.

Expoarte na 

Assembleia Legislativ
a do Paraná

Dia do Auditor Fiscal 
é comemorado na ALEP

Lançamento do livro 
A Arte no SINDAFEP
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Um olhar em 2012

Gustavo Fruet é eleito prefeito de 

Curitiba com 60,65% dos votos váli-

dos, contra 39,35% de Ratinho Júnior

28 de outubro de 2012 

O Senado aprova, em votação simbó-

lica, o projeto que cria o Regime de 

Previdência Complementar do Ser-

vidor Público da União (Funpresp) e 

fundos de pensão. 

27 de março de 2012 

O Brasil sedia a Conferência da 

ONU sobre Desenvolvimento Sus-

tentável, sem resultados objetivos.

13 de junho de 2012 

Governo leiloa aeroportos de 

Guarulhos, Viracopos e Brasí-

lia.

06 de fevereiro de 2012 
Entra em vigor a Lei de Acesso 

à Informação, que obriga os ór-

gãos públicos a fornecerem in-

formações sobre suas atividades. 

06 de fevereiro de 2012 

Acusado de usar o mandato para fa-

vorecer o bicheiro Carlinhos Cacho-

eira, o senador Demóstenes Torres 

(GO) foi cassado por quebra de deco-

ro parlamentar.

11 de junho de 2012 

O Supremo Tribunal Federal jul-

ga o processo do mensalão. Vin-

te e cinco réus foram condena-

dos a penas de prisão e multa.

02 de agosto de 2012 

A Lei da Ficha Limpa é aplicada 

pela primeira vez nas eleições de 

2012. 

07 de outubro de 2012 
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Um olhar em 2013

242 pessoas morrem em um 

trágico incêndio ocorrido na 

boate Kiss no município de San-

ta Maria, no Rio Grande do Sul.

27 de janeiro de 2013

Os ministros do STF decidem pela 

execução imediata da pena imposta 

a vários condenados no processo 

do mensalão, entre eles o ex-mi-

nistro da Casa Civil José Dirceu;

13 de novembro de 2013

Ocorre a primiera manifestação 

em Curitiba contra o aumento 

da tarifa do transporte. O ato 

reúne cerca de 20 mil pessoas.

17 de junho de 2013 

Entra em vigor o novo sa-

lário mínimo brasileiro, fi-

xado em R$ 678,00.

01 de janeiro de 2013

Fim do mandato de José Sar-

ney como presidente do Senado 

Federal do Brasil, assumindo o 

mandato, Renan Calheiros.

1 de fevereiro de 2013 

Primeira manifestação contra o 

aumento da tarifa do transporte 

público em São Paulo, organi-

zada pelo Movimento Passe Li-

vre. 

6 de junho de 2013 

Mais de 1 milhão de pessoas 

participaram de protestos em 

várias cidades do Brasil.

20 de junho de 2013 

Desaparece o ajudante de pe-

dreiro Amarildo de Souza na 

Favela da Rocinha no Rio de 

Janeiro, caso que gerou muitos 

protestos.

14 de julho de 2013 

Desaparece o ajudante de pe-

dreiro Amarildo de Souza na 

Favela da Rocinha no Rio de 

Janeiro, caso que gerou muitos 

protestos.

21 de outubro de 2013 
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Seminário busca valorização 
e capacitação da categoria fiscal

Durante a gestão 2011-2013, o 

Sindicato dos Auditores Fiscais da 

Receita do Estado do Paraná (SIN-

DAFEP) inovou ao realizar, por 

três anos consecutivos, o Seminário 

do Fisco Paranaense.

Lançado em 2011, os eventos 

foram realizados em parceria com 

a Escola de Administração Tribu-

tária (ESAT) e reuniu cerca de 300 

Auditores Fiscais em cada uma de 

suas edições.

Na sua primeira edição, ao 

longo dos três dias de evento, com 

o tema Os desafios da gestão pública 

para o desenvolvimento paranaense, a 

categoria fiscal pôde acompanhar 

sete palestras sobre temas relacio-

nados à política tributária do Para-

ná e à administração pública.

“O I Seminário buscou desper-

tar a categoria fiscal e a sociedade 

sobre a importância do trabalho 

dos servidores da Receita Estadu-

al para o funcionamento da admi-

nistração pública e sobre o papel 

que a categoria desempenha para 

o fortalecimento da capacidade do 

Estado de financiar políticas pú-

blicas que tragam retornos para a 

população”, relembra o presidente 

do SINDAFEP, Agenor Carvalho 

Dias.

Já na segunda edição, o tema 

escolhido foi Os desafios do Estado 

na gestão e na aplicação dos recursos 

públicos. “Tivemos um bom públi-

co, as palestras foram de excelente 

qualidade e foram muito bem acei-

tas por todos os Auditores”, conta 

o vice-presidente sindical do SIN-

DAFEP na gestão 2011-2013, João 

Marcos de Souza.

O Fisco e a Cidadania foi o tema 

selecionado para nortear o III Se-

minário do Fisco Paranaense, que 

contou com a presença da secretá-

ria de Estado da Família e Desen-

volvimento Social do Paraná, Fer-

nanda Richa, do então secretário 

de Estado da Fazenda do Paraná, 

Luiz Carlos Hauly e de mais sete 

palestrantes que contribuíram 

com os debates.

OPORTUNIDADE
Durante as três edições os 

Auditores Fiscais do interior do 

estado puderam acompanhar o Se-

minário presencialmente ou por 

meio da web conferência, transmi-

tida simultaneamente pela Com-

panhia de Informática do Paraná 

(Celepar) para todas as Delegacias 

Regionais da Receita Estadual.

“Avaliamos que esses eventos 

trouxeram impactos positivos, 

tanto para a valorização e autoes-

tima do fisco paranaense, quanto 

para que a categoria e a sociedade 

compreendam que a nossa respon-

sabilidade é muito grande e que a 

população depende da nossa ca-

pacidade de gerenciar bem a arre-

cadação, fiscalização e tributação 

para que ela possa ter os recursos 

necessários ao atendimento de 

suas necessidades”, defende Dias.

I Seminário do
 Fisco Paranae

nse

II Seminário do Fisco Paranaense

III Seminár
io do Fisco

 Paranaense
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SINDAFEP realiza o 
I Prêmio Gestor Público Paraná

Em 2013, o Sindicato dos Audi-

tores Fiscais da Receita do Estado do 

Paraná (SINDAFEP) lançou a primei-

ra edição do Prêmio Gestor Público 

Paraná (PGP-PR).

O PGP-PR foi instituído como 

um meio para reconhecer e premiar 

os gestores públicos municipais do 

estado que desenvolvam boas prá-

ticas administrativas e projetos de 

administração pública que tragam 

resultados positivos para as comu-

nidades, além de incentivar os mu-

nicípios a adotar metodologias de 

planejamento, execução e controle 

de projetos em seus programas go-

vernamentais.

O tema da primeira edição “Edu-

cação: uma necessidade, uma certe-

za” foi escolhido como incentivo aos 

governos municipais para o aprimo-

ramento dos processos educacionais 

e valorização dos profi ssionais da 

área por meio da adoção de políticas 

públicas que sejam direcionadas à 

gestão da educação.

LANÇAMENTO
Em maio de 2013, foi realizada a 

cerimônia ofi cial de lançamento do 

Prêmio Gestor Público Paraná, no 

Plenarinho da Assembleia Legislati-

va do Paraná (ALEP). O evento con-

tou com a grande participação de Au-

ditores Fiscais, além da presença de 

diversas autoridades para prestigiar 

a iniciativa.

Durante a cerimônia, o presiden-

te do SINDAFEP na gestão 2011-2013, 

Agenor Carvalho Dias, destacou a 

importância desta iniciativa para o 

estado do Paraná. “O lançamento do 

I Prêmio Gestor Público Paraná veio 

ao encontro da necessidade de termos 

ações ligadas à cidadania”, apontou.

O PROCESSO
Para melhor controle e obtenção 

de resultados, o Prêmio contou com 

seis etapas. Após as inscrições, o co-

mitê técnico fez uma pré-análise dos 

projetos verifi cando se eles estavam 

de acordo com o regulamento; o pas-

so seguinte foi a avaliação de campo, 

seguida pela análise e avaliação pelo 

comitê técnico, pela avaliação fi nal 

pela comissão julgadora e, por fi m, 

pela solenidade de premiação.

A primeira edição do prêmio re-

cebeu a inscrição de 89 projetos que 

abrangeram diferentes áreas de go-

verno previstas na Portaria 42 de 1999 

do então Ministério de Orçamento e 

Gestão (MOG), desenvolvidos em 49 

municípios. Desse total, a comissão 

julgadora selecionou 23 premiados.

Para aperfeiçoar o processo de 

avaliações do Prêmio, o SINDAFEP 

realizou cursos preparatórios para os 

29 avaliadores de todas as Delegacias 

Regionais da Receita Estadual (DRR) 

que atuaram no I PGP-PR. 

PREMIAÇÃO
No dia três de dezembro, foi re-

alizada no Plenário da Assembleia 

Legislativa do Paraná (ALEP) a ceri-

mônia de entrega do Prêmio. A so-

Entrega do PGP-PR na 
Assembleia Legislativa do Paraná

lenidade reuniu 22 dos 23 prefeitos 

premiados.

Foram entregues o Prêmio 

Destaque de Educação ao projeto 

“Redescobrindo o encantamento de 

ensinar”, de Pinhais; o Prêmio de 

Administração Tributária ao projeto 

“Modernização da Gestão Tributá-

ria”, de Nova Esperança; o Prêmio de 

Tecnologia da Informação ao projeto 

“Ebonline”, de Engenheiro Beltrão; e 

o Prêmio Gestor Público Paraná Es-

pecial ao projeto “Agroindústrias Fa-

miliares”, do município de Cianorte.

Além disso, o SINDAFEP tam-

bém premiou 11 projetos com o troféu 

Prêmio Gestor Público e outros sete 

com certifi cados de reconhecimento.

“O resultado da primeira edição 

foi bastante positivo. Ti vemos um 

número considerável de projetos 

inscritos, muitos deles com con-

dições de serem reproduzidos por 

outras prefeituras para mudar a rea-

lidade social dos municípios”, avalia 

Dias.
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Prêmio SINDAFEP de 
Educação Fiscal é um sucesso

Em 2011, o Sindicato dos Auditores 

Fiscais da Receita do Estado do Paraná 

(SINDAFEP), em conjunto com o Gru-

po de Educação Fiscal do Paraná (GE-

FE-PR), lançou o I Prêmio SINDAFEP 

de Educação Fiscal, que teve com tema 

Educação Fiscal/Cidadania Fiscal.

Na primeira edição foram 2.151 

participantes que apresentaram traba-

lhos inéditos e pertinentes ao conteúdo 

encontrado nos cadernos temáticos do 

Curso de Disseminadores de Educação 

Fiscal.

Setenta e cinco trabalhos foram 

classifi cados para o processo de avalia-

ção fi nal, realizado pelos membros do 

Grupo de Educação Fiscal. Ao fi nal, os 

três trabalhos com maiores notas foram 

premiados.

O primeiro colocado ganhou uma 

viagem para Buenos Aires, na Argenti-

na. O tutor responsável pelo trabalho 

vencedor também foi premiado com 

uma viagem para Guaratuba.

O segundo lugar recebeu como 

prêmio uma viagem para Porto de Gali-

nhas, em Pernambuco. Já o terceiro co-

locado foi premiado com uma viagem 

para Guaratuba.

O tema escolhido para a segunda 

edição foi Educação Fiscal e Cidadania, 

para incentivar a elaboração de traba-

lhos que mostrassem o papel de cada 

cidadão na fi scalização dos recursos ar-

recadados pelo Estado e a aplicação ade-

quada em serviços que benefi ciassem a 

população. 

A premiação tem por objetivo es-

timular os estudos direcionados à cida-

dania fi scal, exercitando a participação 

e o interesse dos cidadãos em questões 

relacionadas a políticas fi scais.

“Os projetos não precisavam en-

volver apenas alunos, sendo que muitos 

trabalhos abrangeram também a comu-

nidade escolar, procurando exercitar 

a participação e o interesse de todos 

os cidadãos em questões relacionadas 

a políticas fi scais e tributos”, explica o 

vice-presidente de Administração do 

SINDAFEP na gestão 2011-2013, Osmar 

de Araújo Gomes.

O primeiro lugar foi premiado 

com uma viagem para Santiago, no 

Chile. Já o segundo lugar ganhou uma 

viagem para Fortaleza, no Ceará e o ter-

ceiro lugar recebeu uma viagem para 

Guaratuba, no Hotel Rota do Sol.

Nesta edição, o Prêmio contou 

com cerca de 90 projetos, dentre eles, 

cinco trabalhos receberam certifi cados 

de menção honrosa e também apare-

lhos de DVD. Já as instituições dos três 

primeiros colocados receberam, em 

prêmio uma viagem para Porto de Gali-

nhas, em Pernambuco. Já o terceiro co-

locado foi premiado com uma viagem 

para Guaratuba.

edição foi Educação Fiscal e Cidadania, 

para incentivar a elaboração de traba-

lhos que mostrassem o papel de cada 

cidadão na fi scalização dos recursos ar-

recadados pelo Estado e a aplicação ade-

quada em serviços que benefi ciassem a 

população. 

timular os estudos direcionados à cida-

Entrega do I Prê
mio 

SINDAFEP de Educ
ação Fiscal

espécie, R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil, 

respectivamente, a serem revertidos 

exclusivamente em benefícios para a 

entidade.

Para os participantes do II Prêmio 

SINDAFEP, a premiação é uma ótima 

maneira encontrada pelo Sindicato de 

reconhecer e estimular o desenvolvi-

mento de trabalhos a respeito da Edu-

cação Fiscal no estado. Além disso, con-

tribui também para valorizar o trabalho 

dos educadores paranaenses.

GEFE-PR
Fazem parte do Grupo de Educação 

Fiscal do Paraná a Receita Federal do 

Brasil, a Controladoria Geral da União, 

o Grupo de Educação Fiscal do Muni-

cípio de Curitiba, o Centro de Treina-

mento Regional da ESAF no Paraná, a 

Secretaria de Estado da Administração 

e Previdência, a Secretaria de Estado da 

Educação, a Secretaria de Estado da Fa-

zenda e a Secretaria de Estado da Ciên-

cia, Tecnologia e Ensino Superior.

AVALIAÇÃO
Segundo Gomes, o concurso al-

cançou sua fi nalidade de instigar estu-

dos voltados à Educação Fiscal. “Nosso 

principal objetivo foi incentivar e esti-

mular o aprendizado para a cidadania. 

Foram milhares de pessoas envolvidas 

nessa iniciativa, na maioria professores, 

que formularam trabalhos sobre a par-

ticipação da sociedade no controle dos 

gastos públicos, no combate à corrup-

ção e na efetiva aplicação dos tributos”, 

avalia.
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SINDAFEP participa de ações 
que beneficiam a sociedade

O Sindicato dos Auditores Fiscais 

da Receita do Estado do Paraná (SIN-

DAFEP,) ao longo da gestão 2011-2013, 

buscou desenvolver uma participação 

ativa dentro da sociedade, desenvolven-

do ações que benefi ciassem a população. 

Entre os projetos o Sindicato é 

membro fundador do grupo voluntá-

rio do Observatório Social de Curitiba, 

que tem como objetivo acompanhar as 

contas públicas da capital. 

PROVOPAR
No dia oito de novembro de 2012, o 

SINDAFEP entregou à secretária da Fa-

mília e Desenvolvimento Social do Pa-

raná, Fernanda Richa, e à presidente do 

Programa de Voluntariado Paranaense 

(Provopar), Carlise Kwiatkowski, um che-

que simbólico representando mais de 130 

mil cobertores arrecadados pelos Audito-

res Fiscais da Receita do Estado do Paraná 

para a Campanha do Agasalho 2012.

A arrecadação dos 130 mil cober-

tores foi resultado da ação que atingiu 

ativos, aposentados e pensionistas, que 

contribuíram pessoalmente ou que bus-

caram, junto a sociedade paranaense, os 

recursos necessários.

Segundo o vice-presidente Sindical 

do SINDAFEP, João Marcos de Souza, 

essa meta só foi atingida pelo compro-

misso de todos os fi liados. “Quando 

lançamos essa campanha, a adesão foi 

muito grande, as nossas Delegacias con-

tribuíram de forma incrível. Estabele-

cemos algumas metas que deveriam ser 

atingidas e várias Delegacias as ultrapas-

saram”, conta.

APACN
Desde 2011, o Sindicato dos Audi-

tores Fiscais da Receita do Estado do 

Paraná (SINDAFEP) atua em prol da ar-

recadação de recursos para a Associação 

Paranaense de Apoio à Criança com Ne-

oplasia (APACN).

O intuito da campanha é a destina-

ção de parte do Imposto de Renda de-

vido para instituições assistenciais que 

preencham os requisitos legais necessá-

rios para o recebimento.

“Somente em 2012, foram arrecada-

dos mais de R$ 110 mil em contribuições 

para a APACN. Isto só se tornou possível 

graças à grande adesão do Fisco parana-

ense,” conta o vice-presidente de aposen-

tados e pensionistas, Olávio Pires Pereira.

OUTUBRO ROSA
O movimento Outubro Rosa ini-

ciou no Brasil em 2008 e representa a de-

fi nição de um mês específi co de lutas em 

defesa da saúde da mulher no combate e 

prevenção do câncer de mama.

Em 2012 e 2013, durante o mês de 

outubro, o Sindicato realizou cafés da ma-

nhã na Coordenação da Receita Estadual 

(CRE), e em diversas Delegacias Regio-

nais da Receita do Estado (DRR), e contou 

com grande adesão das Auditoras Fiscais.

“Apoiar o Outubro Rosa é despertar 

a consciência cidadã que existe em cada 

um de nós e o Sindicato não poderia dei-

xar de apoiar essa campanha”, explica 

o vice-presidente de Administração do 

SINDAFEP na gestão 2011-2013, Osmar 

de Araújo Gomes.

SINDAFEP visit
a APACN

Entrega dos 130 mil 
cobertores arrecadados

SINDAFEP promove Outubro Rosa
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SINDAFEP defende
os direitos dos idosos

Durante o triênio 2011-2013, 

o Sindicato dos Auditores Fiscais 

da Receita do Estado do Paraná 

(SINDAFEP) esteve envolvido 

em diversas ações voltadas a ga-

rantir o direito da pessoa idosa.

“É objetivo do Sindicato lu-

tar, não apenas pelo interesse 

da categoria, mas, também, pelo 

desenvolvimento de ações que 

beneficiem toda a sociedade”, 

afirma o diretor social do SIN-

DAFEP na gestão 2011-2013, Luiz 

Carlos Gonçalves.

CEDI
Em 2011, o SINDAFEP foi 

eleito e passou a integrar o Con-

selho Estadual de Defesa do Ido-

so (CEDI/PR), juntamente com 

outras onze entidades da socie-

dade civil. 

O CEDI tem como função pri-

mordial a defesa dos direitos dos 

idosos, através da formulação de 

políticas de promoção, proteção 

e defesa de seus direitos,e do es-

tabelecimento de prioridades na 

aplicação dos recursos públicos 

destinados a esse segmento po-

pulacional.

Em 2013, o SINDAFEP foi 

reeleito para a composição do 

Conselho para a gestão 2013-2015, 

representado novamente por seu 

vice-presidente de Administra-

ção, Osmar de Araújo Gomes.

Durante essas duas gestões, o 

SINDAFEP participou de forma 

efetiva do CEDI, por meio da Co-

missão de Normas e Fiscalização, 

tendo acompanhado, fiscalizado 

e avaliado as ações políticas e as 

entidades que fossem de interes-

se dos idosos. Também auxiliou 

os Conselhos Municipais a fazer 

o mesmo em âmbito municipal.

FPPPI
Em 2012, o SINDAFEP tam-

bém foi reeleito para a direção 

do Fórum Popular Permanente 

da Pessoa Idosa de Curitiba e Re-

gião Metropolitana (FPPPI). 

O FPPPI é um espaço aberto 

destinado a ações que busquem 

dar apoio, acompanhamento, 

avaliação e criação de ideias a se-

rem implementadas na política 

pública de atendimento à pessoa 

idosa. 

Em 21 de março de 2012, o 

SINDAFEP esteve presente na 

Câmara Municipal de Curitiba, 

políticas de promoção, proteção 

e defesa de seus direitos,e do es-

tabelecimento de prioridades na 

aplicação dos recursos públicos 

destinados a esse segmento po-

pulacional.

reeleito para a composição do 

Conselho para a gestão 2013-2015, 

representado novamente por seu 

vice-presidente de Administra-

ção, Osmar de Araújo Gomes.

SINDAFEP participou de forma 

SINDAFEP prese
nte na 

Marcha dos Cab
eças Brancas

onde parlamentares debateram, 

em sessão plenária, a criação de 

uma lei que promete punir o ci-

dadão que desrespeitar os espa-

ços destinados à população com 

deficiência e de idade avançada.

Por meio do Fórum, o SIN-

DAFEP também participou de 

inúmeras campanhas para cons-

cientizar o cidadão de que a vio-

lência contra a pessoa idosa não 

pode ser vista como uma atitude 

normal, a exemplo das campa-

nhas realizadas no Dia Mundial 

de Conscientização da Violência 

contra a Pessoa Idosa.

A participação anual na Ca-

minhada dos Idosos, também 

conhecida como a Marcha dos 

Cabeças Brancas, também inte-

grou o calendário do Sindicato. A 

caminhada tem por objetivo não 

apenas promover saúde e bem-

-estar aos idosos, mas, também, 

elaborar uma carta documento 

a ser apresentada às autoridades 

com as principais reivindicações 

do segmento.

“A participação do SINDA-

FEP nesses conselhos é muito 

importante, pois assim podemos 

ficar mais envolvidos nas ques-

tões dos direitos da pessoa idosa, 

fazendo a troca de conhecimen-

tos e lutando por políticas públi-

cas para esse segmento”, afirma 

o vice-presidente de Adminis-

tração do SINDAFEP, Osmar de 

Araújo Gomes.
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SINDAFEP comemora
25 anos de luta sindical

Em 27 de outubro de 2013, o Sin-

dicato dos Auditores Fiscais da Re-

ceita do Estado do Paraná (SINDA-

FEP) completou 25 anos de história 

sindical. Uma trajetória marcada 

por muitas lutas em defesa da cate-

goria fi scal e também da sociedade, 

em busca de justiça fi scal e social.

Para celebrar essas conquistas, 

o SINDAFEP iniciou, em abril deste 

ano, a distribuição de uma série de 

fascículos que contam um pouco da 

história da entidade, sendo o pri-

meiro volume marcado pelo resgate 

de toda a história representativa dos 

Auditores Fiscais paranaenses até a 

criação de seu sindicato em 1988, 

tema do segundo fascículo.

Além dos fascículos, no mês de 

setembro o Sindicato realizou um 

jantar em comemoração aos seus 25 

anos de fundação, que contou com a 

presença expressiva da família fi s-

cal.

Para o presidente do SINDA-

FEP na gestão 2011-2013, Agenor 

Carvalho Dias, a data é uma co-

memoração não só do Sindicato, 

mas de todos os que tornaram essa 

história possível de ser realizada. 

“O aniversário de 25 anos do SIN-

DAFEP é uma celebração de toda a 

categoria. Esta é uma história cons-

truída por todos nós, Auditores 

Fiscais”.

COMEMORAÇÃO
Para comemorar em grande es-

tilo, no dia 20 de setembro de 2013, 

o SINDAFEP realizou o jantar em 

comemoração às bodas de prata ce-

lebrada pela entidade. Nesta data 

também festejado o Dia do Auditor 

Fiscal da Receita do Estado do Para-

ná, comemorado ofi cialmente em 21 

de setembro.

Durante as solenidades, ex-

-presidentes e membros da Direto-

ria Executiva do SINDAFEP foram 

homenageados pelas contribuições 

feitas ao Sindicato e à categoria.

O evento contou com a gran-

de participação de Auditores Fis-

cais e familiares, além das diversas 

autoridades, como o diretor para 

Assuntos Técnicos e Comunicação 

da Federação Nacional do Fisco 

Estadual e Distrital (FENAFISCO), 

Guilherme Frederico Pedrinha de 

Azevedo, o diretor da Coordena-

ção da Receita do Estado (CRE), 

Helio Hisashi Obara e o diretor 

geral da Secretaria da Fazenda do 

Estado do Paraná (SEFA), Clóvis 

Agenor Rogge.

Também marcaram presença 

no jantar representantes do Gabi-

nete da SEFA e da CRE, inspetores e 

assessores da direção da CRE, dele-

gados regionais e membros do Con-

selho de Representantes Sindicais 

(CRS).

DOCUMENTÁRIO
Durante o jantar, o Sindicato 

lançou o vídeo documentário com a 

história da entidade.

O material resgata também o 

Jantar em comemoração aos
25 anos do SINDAFEP

papel associativo, desde 1958, com 

a criação do Centro de Assistência 

aos Funcionários da Fiscalização de 

Rendas do Estado do Paraná (CA-

FREP), passando por todas as trans-

formações da entidade até os dias 

atuais.

O Material foi elogiado por 

todos os presentes por mostrar, de 

forma concisa, as conquistas da ca-

tegoria por 50 anos. 

SOCIEDADE
De acordo com o presidente, 

para marcar a  data de forma ainda 

mais expressiva, no dia 27 de outu-

bro de 2013 o SINDAFEP publicou 

um anúncio num jornal de grande 

circulação no estado do Paraná.

“Veiculamos uma propaganda 

na Gazeta do Povo com o objetivo 

de marcar ainda mais a data, mas, 

para além disso, fortalecer a ima-

gem do Sindicato perante a socieda-

de”, explica Dias.
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Atuação conjunta garante 
conquistas importantes

Durante toda a gestão 2011-2013, 

a diretoria buscou realizar ações no 

âmbito nacional, em conjunto com a 

Federação Nacional do Fisco Estadual 

e Distrital (FENAFISCO).

Em 2011, o vice-presidente sin-

dical do SINDAFEP, João Marcos de 

Souza, também assumiu o cargo de 

vice-presidente da FENAFISCO, es-

treitando os laços entre as entidades.

Com uma agenda de mobilizações, 

a FENAFISCO, em conjunto com o 

SINDAFEP e demais sindicatos fi lia-

dos, desenvolveu diversas ações no 

Congresso Nacional para acompanhar 

o andamento da tramitação dos princi-

pais projetos de interesse da categoria.

Segundo Gomes, entre outras 

ações, o SINDAFEP atuou pelo estabe-

lecimento de um teto único nacional. 

A Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) 05 de 2011 visa estabelecer o li-

mite do subsídio de Ministro do STF, 

para servidores públicos da União, dos 

estados, dos municípios e do DF.

“A medida é de extrema impor-

tância, pois defi ne um limite remune-

ratório único para todos os servidores 

públicos no Brasil, sendo de compe-

tência das Unidades da Federação e da 

União legislar sobre a remuneração de 

seus servidores, respeitando-se o teto”, 

explica Gomes.

PEC 555/2006
Em Brasília, o SINDAFEP tam-

bém participou das ações organizadas 

pela FENAFISCO em defesa da apro-

vação da PEC 555 de 2006.

A Proposta trata do fi m da contri-

buição previdenciária dos servidores 

públicos inativos e, embora esteja em 

tramitação desde 2007, está parada des-

de 2010, quando foi criada uma comis-

são especial para analisá-la.

“A aprovação da PEC é uma questão 

de justiça com os aposentados e pensio-

nistas, que durante anos trabalharam 

pelo desenvolvimento desse país”, afi r-

ma o vice-presidente dos aposentados e 

pensionistas do SINDAFEP na gestão 

2011-2013, Olávio Pires Pereira.

PEC 270
A mobilização e as ações têm mos-

trado resultados como, por exemplo, em 

março de 2012, quando o Senado aprovou 

por unanimidade a PEC 05 de 2012, origi-

nalmente conhecida como PEC 270.

A Proposta estabeleceu o direito a 

vencimentos integrais, em caso de apo-

sentadoria por invalidez, e a garantia da 

paridade, permitindo aos aposentados 

os mesmos direitos que aos ativos.

tância, pois defi ne um limite remune-

ratório único para todos os servidores 

públicos no Brasil, sendo de compe-

tência das Unidades da Federação e da 

União legislar sobre a remuneração de 

seus servidores, respeitando-se o teto”, 

explica Gomes.

bém participou das ações organizadas 

pela FENAFISCO em defesa da apro-

vação da PEC 555 de 2006.

SINDAFEP pede apoi
o a Rubens Bueno 

nos projetos de in
teresse do Fisco 

Para o vice-presidente sindical do 

SINDAFEP na gestão 2011-2013, João Mar-

cos de Souza, tal aprovação foi uma con-

quista para todos os servidores públicos. 

“Com a aprovação da PEC conse-

guimos reverter uma parte do que per-

demos com a Emenda Constitucional 

41, de 2003. Agora todos os servidores 

públicos aposentados por invalidez 

permanente, que tenham ingressado 

no serviço público até 2003, têm seus 

proventos integrais”, explica Souza.

PEC 186
Outra conquista, ainda em caráter 

parcial, ocorreu no dia dois de outubro, 

com a instalação da comissão especial 

que vai analisar o mérito da PEC 186 de 

2007. A Comissão Especial terá o prazo 

de 40 sessões para apresentar parecer. 

Nas dez primeiras sessões, será aberto 

o prazo para emendas, as quais deverão 

ser subscritas por pelo menos, um ter-

ço dos deputados.

A PEC 186 de 2007, de autoria do 

deputado Décio Lima (PT/SC), teve sua 

admissibilidade aprovada pela Comis-

são de Constituição Justiça e Cidadania 

(CCJC), em junho deste ano. A matéria 

prevê uma lei orgânica do Fisco, incluin-

do a independência funcional, adminis-

trativa e fi nanceira para as administra-

ções tributárias da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios.

Após intensa mobilização no 

Congresso Nacional, a FENAFISCO 

e o SINDAFEP avançaram mais um 

passo em direção à autonomia da ad-

ministração tributária.
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SINDAFEP e FENAFISCO 
realizam o XVI CONAFISCO

Entre os dias 25 e 29 de novem-

bro de 2013, foi realizado o XVI 

Congresso Nacional do Fisco Esta-

dual e Distrital (CONAFISCO), pela 

Federação Nacional do Fisco Esta-

dual e Distrital (FENAFISCO) em 

conjunto com o Sindicato dos Audi-

tores Fiscais da Receita do Estado do 

Paraná (SINDAFEP).

O evento máximo da FENAFIS-

CO, realizado a cada três anos, tem o 

intuito de trazer em pauta assuntos 

relevantes à sociedade e à catego-

ria por meio de palestras e painéis, 

além de eleger a Diretoria Executi-

va e o Conselho Fiscal da Federação.

ESCOLHA
Em setembro de 2012, o SINDA-

FEP se apresentou como candidato 

para ser o estado-sede do XVI CO-

NAFISCO, apresentando também 

um vídeo e uma revista relatando a 

trajetória da entidade e o local pro-

posto para sediar o evento.

A escolha do Paraná como sede 

foi deliberada durante a 150ª Reunião 

Extraordinária do Conselho Delibe-

rativo da FENAFISCO, com 49 votos 

dos representantes sindicais, contra os 

22 votos da capital cearense, Fortaleza.

“A escolha da representação pa-

ranaense demonstrou o reconheci-

mento pelo trabalho que o Sindicato 

realizou em defesa da categoria em 

todo o país, além de ter sido motivo 

de grande alegria e orgulho”, afi rma 

o presidente do SINDAFEP na ges-

tão 2011-2013, Agenor Carvalho Dias.

O EVENTO
Sediado na cidade de Foz do 

Iguaçu, o XVI CONAFISCO teve 

como tema central Administração 

Tributária: Instrumento de promo-

ção da justiça social, com o intuito 

de debater métodos efi cientes para 

a promoção do melhor desenvolvi-

mento social e econômico do Brasil.

O evento contou com a reali-

zação de palestras, apresentações 

de trabalhos e diversas atividades 

de integração entre os membros do 

Fisco de todo o país.

Reforma tributária, políticas pú-

blicas, questões sociais, comunicação 

sindical, mídias sociais e sindicalis-

mo público foram alguns dos temas 

abordados nos painéis do Congresso.

ELEIÇÃO
No XVI CONAFISCO também 

foram realizadas as eleições para di-

retoria e Conselho Fiscal da FENA-

FISCO. Participaram da eleição 212 

delegados representando os mais de 

37 mil fi liados distribuídos em to-

dos os estados do Brasil.

Para a diretoria executiva foi 

eleita a chapa “Lutando por ideais”, 

formada em consenso e que tem 

como presidente Manoel Isidro dos 

Santos Neto (SINDIFISCO-PB), e vi-

ce-presidente, João Marcos de Souza 

(SINDAFEP-PR). 

DEBATE POLÍTICO
No Congresso também foram 

realizadas análises e debates visando 

Abertura do XVI CONAFISCO

uma maior interação do Fisco Estadu-

al e Distrital com o processo político.

Participaram do debate político 

diversas autoridades, entre deputa-

dos estaduais, federais e prefeitos que 

discutiram os projetos de interesse 

do Fisco e do funcionalismo público, 

como a Proposta de Emenda à Cons-

tituição (PEC) 186, e a PEC 05 de 2011.

“Precisamos intensifi car o tra-

balho junto aos parlamentares para 

vencer as lutas do Fisco no Congres-

so Nacional”, afi rmou Dias.

ENTRETENIMENTO
Para garantir a confraterniza-

ção entre a categoria Fiscal de todo 

o Brasil, foi realizado no XVI CO-

NAFISCO o V Torneio Desportivo 

da FENAFISCO, que contou com 

disputas de sete modalidades es-

portivas e teve como campeão geral 

o SINDAFEP, além do V Show de 

Talentos, que reuniu 30 artistas nas 

apresentações.
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Diretoria
2011 a 2013

DIRETORIA DO SINDAFEP

GESTÃO 2011 A 2013

Presidente
Agenor Carvalho Dias
Vice-presidente sindical
João Marcos de Souza
Vice-presidente administrativo
Osmar de Araújo Gomes
Vice-presidente financeiro
Pedro Sanches
Vice-presidente de aposentados 
Olávio Pires Pereira

“A IMPLANTAÇÃO DA LEI 

131/2010, FOI UMA GRANDE 

CONQUISTA PARA TODA A 

CATEGORIA.CONSEGUIMOS 

CONTEMPLAR ATIVOS, 

APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS, NUMA 

DEMONSTRAÇÃO DE UNIÃO, 

REPRESENTATIVIDADE  E 

FORÇA DO SINDAFEP E DA 

CATEGORIA.” 

AGENOR CARVALHO DIAS

“O SINDAFEP OUSOU, SAIU DE SUAS FRONTEIRAS E FOI À SOCIEDADE CONTRIBUIR COM AÇÕES LIGADAS À CIDADANIA E DE GRANDE REPERCUSSÃO SOCIAL.SOMOS PARTE INTEGRANTE DESSA SOCIEDADE E TEMOS RESPONSABILIDADES EM NOS ENVOLVER, POIS TEMOS CAPACIDADE E NÃO DEVEMOS NOS OMITIR.”
AGENOR CARVALHO DIAS
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SINDAFEP na inuaguração do selo 
comemorativo em defesa do idoso

III Seminário do Fisco
 Paranaense

Jantar dos 25 anos do SINDAFEP

Entrega do II Prêmio SINDAFEP 
de Educação Fiscal

Participação do SI
NDAFEP no curso 

de capacitação dos
 novos Auditores

Lançamento do PGP-PR n
a 

Assembleia Legislativa
 do Paraná

SINDAFEP presente na ALEP
em defesa dos idosos

XVI CONAFISCO

Retrato
2011 a 2013

Cerimônia de entrega do
Prêmio Gestor Público Paraná 




