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Em 2013 o Sindicato dos Audi-

tores Fiscais da Receita do Estado 

do Paraná comemora 25 anos. Mas 

sua história nos remete há muitos 

anos atrás, com a criação do Centro 

de Assistência aos Funcionários da 

Fiscalização de Rendas do Estado do 

Paraná (CAFFREP) em 1958.

O período que compreende os 

primeiros passos da entidade lamen-

tavelmente deixou pouquíssimos 

registros documentais. Com grandes 

lacunas, sua história pode ser conta-

da somente pelas memórias de nos-

sos colegas Auditores que vivencia-

ram essa época.

FUNDAçãO
Criada em 29 de julho de 1958, a 

CAFFREP surgiu com a fi nalidade de 

congregar os funcionários do Depar-

tamento da Fiscalização de Rendas 

(DFR) do estado do Paraná, visando o 

fortalecimento da categoria.

De acordo com o Auditor Fiscal 

aposentado Lourival Lasserre, a cria-

ção de uma entidade representativa 

da categoria nasceu com a ideia de 

criar um fundo de assistência fi nan-

ceira, benefi cente e mortuária.

“O nome era para ser Caixa de 

Assistência aos Funcionários da Fis-

calização de Rendas do Estado do Pa-

raná, pois os funcionários recebiam 

pouco, pegavam empréstimo com os 

agiotas e no dia do pagamento fi cava 

aquela bagunça pelas cobranças. En-

tão resolvemos criar uma entidade 

assistencial de ajuda benefi cente para 

auxiliar nessa questão.”

Ainda de acordo com Lasser-

re, embora o Centro de Assistência 

aos Funcionários da Fiscalização de 

Rendas do Estado do Paraná fosse na 

sua essência assistencialista, também 

buscou melhorias salariais. “No fi nal 

de década de 60, uma das maiores rei-

vindicações da classe era a luta pela 

participação nas multas aplicadas na 

fi scalização, que só aconteceu muitos 

anos depois.”

PRIMEIROS PASSOS
Com apenas 24 sócios fundado-

res, uma das primeiras ações desen-

volvidas pela entidade representativa 

dos Funcionários do Departamento 

da Fiscalização de Rendas foi a ela-

boração do estatuto da CAFFREP, 

aprovado em Assembleia Geral da ca-

tegoria cerca de quinze dias após sua 

fundação.

A primeira sede da entidade foi 

estabelecida em uma sala alugada na 

Rua Comendador Araújo, no centro 

de Curitiba, e teve como seu primei-

ro presidente, Leovegildo Avelleda, 

Auditor Fiscal já falecido.

CAFFREP 
o começo de uma história ...

CAFFREP 

ro presidente, Leovegildo Avelleda, 

Auditor Fiscal já falecido.

24 sócios fundadores



BRASIL e PARANÁ
um olhar pela década de 60

O presidente do Brasil, João Goulart, 

é deposto por um golpe militar. A 

ação conta com o apoio de parte da 

burguesia. O golpe não encontra re-

sistência.

31 de março de 1964

É editado o Ato Institucional 

(AI) número um que depõe o 

presidente e inicia as cassa-

ções.

9 de abril de 1964

O marechal Castelo Branco assume 

a presidência. Nesta data ainda é di-

vulgada uma lista de cassação de 

direitos políticos composta por 72 

nomes.

15 de abril de 1964

Ney Aminthas de Barros assume 

como governador do estado do Pa-

raná.

31 de janeiro de 1961

Inauguração da Ponte da Amizade, 

chamada no Paraguai de ponte Pre-

sidente Alfredo Stroessner.

27 de março de 1965



BRASIL e PARANÁ
um olhar pela década de 60

Toma posse o marechal Costa e Sil-

va. É anulado a AI-2.

15 de março de 1967

É editado o AI-5 que autoriza o pre-

sidente a decretar recesso do Con-

gresso e cassar mandatos, suspender 

garantias constitucionais referentes 

às liberdades de associação, estabe-

lecer censura de imprensa.

13 de dezembro de 1968

É editado o AI-2 que impõe eleições 

indiretas para presidente. Declara o 

poder Judiciário incompetente para 

julgar as decisões do governo vigen-

te. Prevê a possibilidade de decretar 

estado de sítio

27 de outubro de 1965

Algacir Guimarães assume como go-

vernador do estado do Paraná.

20 de novembro de 1965

Paulo Cruz Pimentel assume como 

governador do estado do Paraná.

31 de janeiro de 1966

É editado o AI-5 que autoriza o pre-

sidente a decretar recesso do Con-

gresso e cassar mandatos, suspender 

garantias constitucionais referentes 

às liberdades de associação, estabe-

Entra em vigor o Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias (ICM), extin-
guindo as Estampilhas e Selos. O re-
colhimento passa a ser efetuado pela 
rede bancária.

01 de janeiro de 1967

Unificação dos três departamentos do 

Fisco paranaense (Arrecadação, Fis-

calização e Estimativa) no Departa-

mento de Rendas Internas (DRI).

28 de agosto de 1967



Em 14 de agosto de 1963, a Asso-

ciação dos Funcionários dos Depar-

tamentos da Fiscalização e Arrecada-

ção de Rendas do Estado do Paraná 

(AFFAREP) foi criada com os obje-

tivos de promover o congraçamento 

da categoria, realizar atividades so-

ciais, esportivas e culturais e defen-

der as reivindicações salariais junto 

ao governo do estado do Paraná.

Em Assembleia Geral realizada 

na Associação dos Professores do 

Estado do Paraná, os funcionários 

do Departamento da Fiscalização de 

Rendas (DFR) e do Departamento da 

Arrecadação de Rendas (DAR) esta-

beleceram uma Diretoria Provisória 

presidida pelo Auditor Fiscal já fale-

cido, Ari Pereira da Silva. 

Segundo o Auditor Fiscal apo-

sentado Fábio Pimenta de Pádua, em 

seu livro A Dança dos Tangarás, a sede 

da AFFAREP foi instalada no 12º an-

dar do Edifício Augusta, situado na 

rua XV de Novembro, no centro de 

Curitiba.

A primeira providência da Dire-

toria Provisória foi a elaboração do 

Estatuto Social da entidade, aprova-

do em assembleia realizada 28 dias 

depois da fundação e que registrou 

155 membros fundadores. 

NOVO GRUPO
Segundo a Auditora Fiscal apo-

sentada Eduvirge Ferro um novo 

grupo somou-se a AFFAREP. “Está-

vamos em um grupo de Fiscais em 

uma discussão entre amigos no Cho-

pp Centro, localizado na época na 

rua João Negrão, na cidade de Curi-

tiba, quando tivemos a ideia de criar 

uma associação”.

Em depoimento publicado no 

jornal Notifi sco nº 66, de 1990, o 

Auditor Fiscal já falecido Renato 

Pinheiro Lopes – membro da Junta 

Administrativa Provisória da AFFA-

REP – conta como a Associação foi 

impulsionada na defesa dos direitos 

da categoria.

“Discutíamos a situação da clas-

se, os salários irrisórios, a falta de 

promoções, até que eu, que vinha 

de uma liderança estudantil, suge-

ri a criação de uma associação para 

discutir os nossos problemas com o 

governador e o secretário da Fazen-

da (. . .). A animação foi geral naquele 

pequeno grupo e no dia seguinte to-

dos se reuniram para dar sequência 

aos fatos”, relembrou Lopes.

Com surpresa os funcionários 

dos Departamentos da Fiscalização e 

da Arrecadação de Rendas des-

cobriram em seus primeiros 

passos de organização 

que em 1958 havia sido 

criada uma entidade re-

presentativa. 

“Explicaram que a asso-

ciação não encontrou o apoio da 

classe e estava paralisada há vários 

anos e imediatamente nós nos com-

prometemos a promover seu se-

guimento”, contou Lopes em 

depoimento publicado 

no jornal Notifi sco nº 

66, de 1990.

Em busca da cons-

trução coletiva o gru-

po somou-se a então di-

retoria da AFFAREP e em 

Assembleia Geral da categoria foi 

instituída uma nova Junta Adminis-

trativa Provisória.

REALIZAçÕES
A primeira providência da nova 

Junta Administrativa Provisória foi 

a reformulação do Estatuto e do Re-

gimento Interno da AFFAREP. Em 

conjunto, o grupo promoveu uma 

campanha para fi liação e organiza-

ção do cadastro da entidade.

“Nós tivemos que datilografar as 

primeiras propostas e rodamos no 

mimeógrafo da repartição. Lembro 

que preenchi a proposta de número 

um, o Egmar Ramon de Almeida Do-

efl er foi à de número dois e o Gusta-

vo dos Santos Moura foi a de número 

três”, relembrou Lopes em depoi-

mento publicado no jornal Notifi sco 

nº 66 de 1990.

Em 1963 a AFFAREP reunia 155 

sócios mas, após a campanha de fi -

liação realizada em 1968, a entidade 

contabilizava mais de 

Para representar a classe
uma nova entidade é fundada

cobriram em seus primeiros 

“Explicaram que a asso-

ciação não encontrou o apoio da 

classe e estava paralisada há vários 

anos e imediatamente nós nos com-

prometemos a promover seu se-

guimento”, contou Lopes em 

 e em 

liação realizada em 1968, a entidade 

contabilizava mais de 



500 associados. 

De acordo com o Auditor Fiscal 

aposentado Egmar Ramon de Almei-

da Doefl er, membro da Junta Admi-

nistrativa Provisória da AFFAREP, 

esse número só foi alcançado graças 

ao comprometimento do novo gru-

po. “Na época viajamos o estado in-

teiro para conseguir angariar mais 

associados e conseguimos bastantes 

sócios que adentraram à sociedade. 

Também realizamos diversos chur-

rascos para angariar mais sócios para 

a Associação”.

CONFRATERNIZAçãO
Para promover a confraterni-

zação dos funcionários dos Depar-

tamentos da Fiscalização e da Ar-

recadação de Rendas, a Associação 

organizava diversas atividades cul-

turais e esportivas com objetivo de 

fortalecer a categoria.

Os churrascos realizados no 

Iguaçu de Santa Felicidade em 

Curitiba eram uma das 

principais atividades so-

ciais desenvolvidas pela 

AFFAREP. 

“A associação, que não ti-

nha um centavo em caixa, pro-

movia festivais de futebol de campo 

e de salão todos os fi ns de semana, 

acompanhados de grandes churras-

cadas com carne de primeira, lin-

guiçadas e muita bebida”, explicou 

Lopes em depoimento publicado no 

jornal Notifi sco nº 66, de 1990.

Segundo Eduvirge, os encontros 

de fi nal de semana congregavam cer-

ca de 80 funcionários e familiares. 

“Reuníamos as mulheres para bater 

Em 18 de novembro 
de 1968 a AFFAREP 

passa a se chamar 

Associação dos 

Funcionários Fisco-

Arrecadador do Estado 

do Paraná com o 

objetivo de defender os 

interesses da classe.

MUDANçA

Iguaçu de Santa Felicidade em 

nha um centavo em caixa, pro-

movia festivais de futebol de campo 

e de salão todos os fi ns de semana, 

acompanhados de grandes churras-

cadas com carne de primeira, lin-

guiçadas e muita bebida”, explicou 

Lopes em depoimento publicado no 

jornal Notifi sco nº 66, de 1990.

Segundo Eduvirge, os encontros 

de fi nal de semana congregavam cer-

ca de 80 funcionários e familiares. 

“Reuníamos as mulheres para bater 

NOVA MUDANçA
Em 1967, os funcionários dos 

Departamentos da Fiscalização e 

da Arrecadação de Rendas foram 

unificados no Departamento de 

Rendas Internas (DRI).

Com essa mudança, em 18 de 

novembro de 1968 a AFFAREP 

passa a se chamar Associação dos 

Funcionários Fisco-Arrecadador 

do Estado do Paraná com o obje-

tivo de defender os interesses da 

categoria.

Em 1969, a Junta Administrativa 

Provisória resolveu promover a pri-

meira eleição da diretoria da entida-

de. Duas chapas se inscreveram.

papo, os homens iam jogar futebol 

e todos nos confraternizávamos co-

mendo um delicioso churrasco ofe-

recido gratuitamente pela Associa-

ção. O local do evento era precário, 

nada como hoje na Colônia, mas nos 

divertíamos”, relembra a Auditora 

aposentada.

Para Egmar, o trabalho da Junta 

Administrativa foi um importante 

passo para as conquistas se conso-

lidaram futuramente. “Essa foi uma 

época gostosa. Trabalhamos bastante, 

mas fomos recompensados pelo que 

construímos. Ficamos gratifi cados 

pelo que conseguimos”, recorda o 

Auditor Fiscal aposentado.



BRASIL e PARANÁ
um olhar pela década de 70

A seleção brasileira conquista o tri-

campeonato mundial de futebol no 

México. Na volta a delegação é rece-

bida pelo presidente Médici.

21 de junho de 1970

A Anistia Internacional publica em 

Londres um relatório que relaciona 

1078 vítimas de tortura no Brasil.

1972

Toma posse o general Ernesto Geisel 

como presidente da República.

15 de janeiro de 1974

O Decreto-lei 1.077 instituiu a censura 

prévia a espetáculos e publicações.

26 de janeiro de 1970

É criado, em São Paulo, o Movi-

mento Feminino pela Anistia, pre-

sidido por Teresa Zerbini.

março de 1975

Início do funcionamento da Refinaria 

do Paraná (Repar) da Petrobras em 

Araucária.

1977

Ney Braga é eleito novamen-

te governador do estado do 

Paraná. 

15 de março de 1979

Toma posse o general Baptista Fi-

gueiredo como presidente da Repú-

blica.

15 de outubro de 1978

Entra em vigor a nova Lei de 

Segurança Nacional.

27 de dezembro de 1979
O Estatuto dos Funcionários da CRE 

(Lei n. 7.051) transforma o Departa-

mento de Rendas Internas (DRI) na 

Coordenação da Receita do Estado 

(C.R.E.). A Lei aumenta substancial-

mente a remuneração da categoria.

04 de dezembro de 1979



BRASIL e PARANÁ
um olhar pela década de 70

BRASIL e PARANÁ
um olhar pela década de 80

Aprovado no Congresso Nacional a 

Emenda Constitucional que estabe-

lece eleições diretas para governa-

dores de estado e que acaba com a 

nomeação de senadores biônicos.

13 de novembro de 1980

Ocorre eleições diretas para gover-

nadores, senadores, prefeitos e de-

putados federais e estaduais, exceto 

prefeitos de capitais e áreas de se-

gurança nacional.

15 de novembro de 1982

Fundação Getúlio Vargas divulga 

inflação do ano: 211,02%

Dezembro de 1983

O Comício para o lançamento da 

campanha Diretas Já, em Curitiba, 

reúne 60 mil pessoas.

12 de janeiro de 1984

Fim do governo militar no Brasil: É 

eleito pelo Colégio Eleitoral Tancre-

do Neves presidente do Brasil.

15 de janeiro de 1985Depois de 9 anos de construção, a 

primeira unidade geradora de Itaipu 

inicia sua operação. 

05 de maio de 1984

Morre o presidente Tancredo Neves 

assumindo a presidência José Sar-

ney.

15 de janeiro de 1985

É promulgada a Constitução Brasi-

leira. 

05 de outubro de 1988

Álvaro Dias toma posse como go-

vernador do Paraná e indica para 

Secretário da Fazenda, Luiz Carlos 

Hauly.

15 de março de 1987



O primeiro presidente eleito 

da Associação dos Funcionários 

Fisco-Arrecadador do Estado do 

Paraná (AFFAREP) foi o Auditor 

Fiscal já falecido, Aderbal Cidade.

De acordo com o Jornal da 

AFFAREP publicado em 1968,  

uma das principais idealizações de 

campanha de Cidade foi a propos-

ta da construção de uma Colônia 

de Férias dos Fiscais no litoral pa-

ranaense.

Com o objetivo de constituir 

um espaço de lazer e confrater-

nização para a categoria, Cidade 

buscou angariar um terreno em 

Guaratuba.

De acordo com o Auditor Fis-

cal aposentado Ivo Caetano, a pedi-

do do presidente da AFFAREP, foi 

solicitado ao prefeito de Guaratuba 

a doação de um terreno. “Eu e meu 

irmão, Diógenes Caetano dos San-

tos, que era vice-prefeito de Gua-

ratuba, conseguimos falar com o 

então prefeito Miguel Jamur. Ele 

falou para darmos uma olhada nes-

se terreno que era longe do centro, 

mas era o único espaço maior 

disponível e como para 

nós tudo era lucro, foi um 

bom negócio.”

Em 16 de maio de 1969, 

a AFFAREP conquistou a 

aprovação na Câmera Muni-

cipal de Guaratuba da Lei nº 30 

que doou o terreno de 21.600 

metros quadrados. 

Em 28 de outubro de 1969, 

Aderbal Cidade realizou uma so-

lenidade de início das obras 

em Guaratuba. O projeto 

inicial previa oito blocos, totali-

zando 312 apartamentos, com um 

prazo de 36 meses para a conclusão 

das obras.

O projeto ainda previa play-

ground, bar e restaurante, piscina, 

quadras de basquete e vôlei, can-

cha de futebol e estacionamento.

Para viabilizar a obra a Asso-

ciação contratou a empresa S.S 

Planejamentos. O contrato então 

firmado previa a exclusividade 

das vendas e o valor de 50% do to-

tal do empreendimento.

INTERVENçãO
Em depoimento pu-

blicado no jornal Notifis-

co nº 68, de 1990, o Auditor 

Fiscal já falecido Renato Pi-

nheiro Lopes explicou que 

em uma época de rigorosa 

repressão, algumas denúncias 

contra a Colônia de Férias dos Fis-

cais foram publicadas em alguns 

jornais de grande circulação no 

interior do estado.

“Certas publicações em de-

terminados jornais do interior, 

em manchetes sensacionalistas 

destacavam e envolviam o bom 

nome da AFFAREP, de sua 

diretoria e bem assim a 

laboriosa classe dos fis-

cais de renda do Paraná, 

dizendo-os vendedores de 

títulos, para tanto utilizando 

e abusando de suas funções, e de 

uma Colônia de Férias então ine-

xistente, fantasma”, relatou Lopes. 

Essas denúncias sensaciona-

listas levaram os órgãos públicos 

da época a interditarem a Associa-

ção. Com essa intervenção os fi-

liados realizaram uma Assembleia 

Geral da categoria para dis-

cutir o que havia aconteci-

do com a entidade. Nesta 

reunião o vice-presidente 

Manoel Diogo do Nasci-

mento assumiu a presidên-

cia provisoriamente.

Segundo o Auditor Fiscal 

aposentado Lourival Lasser-

Começando um sonho...

metros quadrados. 

Em 28 de outubro de 1969, 

Aderbal Cidade realizou uma so-

lenidade de início das obras 

a AFFAREP conquistou a 

aprovação na Câmera Muni-

cipal de Guaratuba da Lei nº 30 

que doou o terreno de 21.600 

terminados jornais do interior, 

em manchetes sensacionalistas 

destacavam e envolviam o bom 

nome da AFFAREP, de sua 

blicado no jornal Notifis-

co nº 68, de 1990, o Auditor 

Fiscal já falecido Renato Pi-

nheiro Lopes explicou que 

mento assumiu a presidên-

Segundo o Auditor Fiscal 

aposentado Lourival Lasser-



re, a reunião que afastou 

Aderbal Cidade do cargo de pre-

sidente da AFFAREP foi 

repleta de conflitos.

“Aderbal Cidade 

imprimia um ritmo de 

trabalho digno de aplau-

sos, mas foi injustiçado na 

acusação de vender títulos da 

Colônia de Férias e que isso de-

negria a imagem da Associação. A 

assembleia contou com diversos 

funcionários que não eram filia-

dos, inclusive após esse episódio 

se continuou vendendo títulos”, 

conta Lasserre.

A AFFAREP ficou fechada 

por cerca dois meses, período 

em que foram realizadas 

audiências, acareações 

e recolhidos diversos 

depoimentos.

De acordo com o 

Auditor Fiscal apo-

sentado Fábio Pimen-

ta, em seu livro A 

Dança dos Tanga-

rás, a AFFAREP 

foi julgada ino-

cente, assim como 

sua diretoria. 

“Uma vez julga-

da a mais completa 

isenção da AFFA-

REP, de sua dire-

toria e da própria 

classe, houve por 

bem decidir-se a pró-

pria comissão de interven-

ção e inquérito (. . .) determinando 

e autorizando a reabertura da 

AFFAREP .”

Em 07 de março de 1969, 

a AFFAREP passa a se 

chamar Associação 

dos Funcionários 

do Departamento de 

Rendas Internas do 

Estado do Paraná 

(ADRI)

NOVA MUDANçA

dos, inclusive após esse episódio 

se continuou vendendo títulos”, 

conta Lasserre.

A AFFAREP ficou fechada 

por cerca dois meses, período 

em que foram realizadas 

audiências, acareações 

e recolhidos diversos 

depoimentos.

Auditor Fiscal apo-

sentado Fábio Pimen-

bem decidir-se a pró-

pria comissão de interven-

ção e inquérito (. . .) determinando 

e autorizando a reabertura da 

AFFAREP .”

NOVA MUDANçA
Em 07 de março de 1969, a 

AFFAREP alterou novamente o 

nome para Associação dos Funcio-

nários do Departamento de Ren-

das Internas do Estado do Paraná 

(ADRI).

A entidade, além de reivindi-

car assuntos de interesse da cate-

goria e confraternizar, também 

assumiu outras responsabilidades, 

como: defender participações nas 

arrecadações e multas; assistência 

social; representações jurídicas; 

acompanhamentos de inquéritos e 

realização de cursos e orientações 

Fazendárias.

re, a reunião que afastou 

Aderbal Cidade do cargo de pre-

sidente da AFFAREP foi 



Reaberta a Associa-

ção dos Funcionários do 

Departamento de Rendas 

Internas do Estado do 

Paraná (ADRI), os fi lia-

dos elegeram a primeira 

Junta Interventora da 

entidade, uma vez que 

ocorreu o afastamento 

do presidente.

Em 1969, a Assem-

bleia Geral realizada 

nos salões do Clube 

Juventus elegeu o Au-

ditor Fiscal aposentado 

Nelson Hey como pre-

sidente da Associação.

No entanto, Hey, 

alegando motivos par-

ticulares, renunciou 

ao cargo, assumindo 

como presidente da 

entidade o Auditor Fis-

cal já falecido Miguel 

Zaidan, vice-presiden-

te na época.

Segundo o Audi-

tor Fiscal aposentado 

José Laudelino Azzo-

lin, diretor da Associa-

ção no período de 1969 a 

1977, a Junta Intervento-

ra foi eleita com o obje-

tivo de reorganizar a 

entidade. “Tínhamos 

o papel de resolver 

os problemas da 

construção, dos tí-

tulos e de reorde-

nar juridicamente 

e administrativa-

mente a Asso-

ciação.”

COLÔNIA DE FÉRIAS
De acordo com o Auditor Fiscal 

aposentado e presidente do SINDA-

FEP no período de 2005 a 2007, José 

Carlos Carvalho, a nova gestão aban-

donou o antigo projeto proposto para 

a construção da Colônia de Férias 

dos Fiscais. “Foi contratada a arqui-

teta Mirna Cortopassi, que adaptou 

o projeto. As escadas em espiral fa-

zem menção ao grandioso projeto do 

Aderbal, que no projeto inicial forma-

va uma Rosa dos Ventos”, relembra.

Para acompanhar a obra, a direto-

ria da ADRI, contratou o engenheiro 

Julio Yankos que, para execução do 

projeto, realizou alterações na co-

bertura, devido ao risco de possí-

veis infi ltrações e rachaduras.

Um novo começo ...

bleia Geral realizada 

nos salões do Clube 

ciação.”

projeto, realizou alterações na co-

bertura, devido ao risco de possí-

COLÔNIA DE FÉRIAS
De acordo com o Auditor Fiscal 

aposentado e presidente do SINDA-



Segundo o Auditor Fiscal apo-

sentado Rodolfo Xavier, diretor da 

ADRI no período de 1969 a 1977, a 

construção dos três blocos ocorre-

ram durante um período de oito anos. 

“Essa foi uma época muito difícil, que 

exigiu muito sacrifício, tivemos mui-

tas difi culdades fi nanceiras. Eu descia 

todos os fi ns de semana para Guara-

tuba para fazer o pagamento, que era 

semanal”, conta.

Nas três gestões do Zaidan, uma 

por intervenção e duas por eleições, 

no período de 1969 a 1979, foram con-

cluídas as obras dos 120 apartamen-

tos, piscina e refeitório.

A arrecadação para paga-

mento da obra era realizada 

através de cobradores que 

percorriam todo o estado 

para receber os valores re-

ferentes aos títulos. “As 

cobranças eram feitas 

através de cobradores, 

mas muitas vezes tive 

que ir a várias cidades fazer a 

cobrança a fi m de garantir a con-

tinuidade da obra. Nesses oito anos 

nunca atrasamos nenhuma parcela 

com a construtora”, relembra Xavier.

 TÍTULOS
Na diretoria de 1969 a 

1979, os títulos da Colô-

nia de Férias dos Fiscais 

continuaram sendo ven-

didos. 

De acordo com Xavier, o 

contrato fi rmado na direto-

ria anterior traria prejuízos 

grandiosos para a Associa-

ção caso fosse quebrado. 

“O contrato foi muito bem 

Em 05 de fevereiro de 
1971, a ADRI passa a se 

chamar Associação 

dos Funcionários 

Fiscais do Estado do 

Paraná 

(AFFEP)

NOVA MUDANçA

amarrado e não tínhamos como des-

fazer com a construtora. No entanto 

conseguimos mudar o título que era 

vendido como proprietário para usu-

ário, o que garantiu que o patrimônio 

fosse nosso hoje.”

TRABALHO
Diante de difi culdades fi nancei-

ras, o esforço pessoal dos membros 

da diretoria foi o que garantiu a 

conclusão das obras. Sem liberação 

remunerada para atuar na entidade, 

muitos membros da diretoria exe-

cutavam seus trabalhos associativos 

após o horário de expediente.

Segundo Xavier esse trabalho 

inclusive foi reconhecido pelo Se-

A arrecadação para paga-

mento da obra era realizada 

através de cobradores que 

que ir a várias cidades fazer a 

cobrança a fi m de garantir a con-

contrato fi rmado na direto-

ria anterior traria prejuízos 

grandiosos para a Associa-

ção caso fosse quebrado. 

“O contrato foi muito bem 

Segundo o Auditor Fiscal apo-

sentado Rodolfo Xavier, diretor da 

ADRI no período de 1969 a 1977, a 

cretário da Fazenda na época que 

esteve presente na inauguração do 

terceiro bloco da Colônia de Férias 

dos Fiscais em Guaratuba. “O Secre-

tário nos elogiou por tirar o nome 

dos Fiscais da lama devido aos di-

versos escândalos. Conseguimos 

realizar, através de muita luta, uma 

obra grandiosa.”

ALTERAçãO
Em 05 de fevereiro de 1971, a As-

sociação dos Funcionários do De-

partamento de Rendas Internas do 

Estado do Paraná (ADRI) alterou no-

vamente seu nome para Associação 

dos Funcionários Fiscais do Estado 

do Paraná (AFFEP).



Após dez anos de mandato do Au-

ditor Fiscal já falecido Miguel Zaidan, 

já falecido, uma nova eleição dos re-

presentantes do Conselho Delibera-

tivo da Associação dos Funcionários 

Fiscais do Estado do Paraná (AFFEP) 

elegeu o Auditor Fiscal Antonio Silva 

de Paulo, hoje aposentado, como pre-

sidente da entidade, para um mandato 

de quatro anos.

De acordo com o Auditor Fiscal 

aposentado José Laudelino Azzolin, 

foi nesta gestão que iniciaram algu-

mas ações de reivindicações classis-

tas. “Foi aí que começaram ações no 

sentido de buscar melhorias salariais 

e de trabalho, ainda dentro daquele 

caráter de associação.”

AUMENTO SALARIAL
Em 1982 a AFFEP começou uma 

campanha salarial com o objetivo de 

conseguir um aumento maior do que 

o oferecido anualmente para todo o 

serviço público estadual.

De acordo com Antonio Silva de 

Paulo, presidente da AFFEP de 1980 

a 1982, nesse período os servidores 

públicos do Fisco não recebiam um 

salário condizente com as atividades 

desenvolvidas. “Naquele tempo to-

dos os trabalhadores do Fisco ganha-

vam muito mal e tivemos que traçar 

uma estratégia dentro da classe para 

conseguirmos ganhar mais.”

Para isso a categoria reivindicou 

junto ao governo do estado a incor-

poração de 2/3 ao vencimento para 

efeito do cálculo de quotas, buscan-

do sanar a constante desvalorização 

salarial que ocorria devido as altas 

taxas de infl ação da época.

Em um período marcado pela di-

tadura, os funcionários fi scais tiveram 

difi culdades na luta por seus direitos, 

uma vez que as publicações e as reivin-

dicações de um modo geral eram cen-

suradas e julgadas subversivas.

Ainda segundo Paulo, naquele 

ano os dirigentes da AFFEP, em reu-

nião com o Secretário da Fazenda do 

estado do Paraná, tiveram suas reivin-

dicações recusadas.

“Diante dessa negativa, entramos 

em contato com os nossos colegas 

fi scais que ocupavam cargos 

públicos, vereadores e agentes 

fi scais e pedimos que entrassem 

em contato com os prefeitos 

das cidades solicitando que eles 

enviassem um telegrama ao go-

vernador solicitando que o Fis-

co fosse atendido em suas rei-

vindicações”, relembra Paulo.

Ney Braga, governador do 

Paraná na época, recebeu cerca 

de 180 telegramas de prefeitos 

de todo o estado solicitando a 

abertura das negociações com 

a categoria, o que resultou no 

atendimento às reivindicações 

da classe.

“Foi uma luta muito gran-

de pela incorporação de 

2/3 ao vencimento. Para 

se ter uma ideia o go-

verno deu para todo 

o funcionalismo 

público 80� de au-

mento devido a alta 

infl ação da época e 

para os fi scais isso 

representou 140�”, 

conta Paulo.

OUTRAS 

CONQUISTAS
Além da incorporação dos 2/3 ao 

vencimento para efeito de percepção 

de quotas de produtividade em 1982, 

os fi scais também conquistaram 

nove pontos dos 16 que formaram a 

campanha salarial daquele ano.

De acordo com Paulo um traba-

lho político intenso garantiu essas 

Uma nova 
administração para a AFFEP

“Diante dessa negativa, entramos 

em contato com os nossos colegas 

fi scais que ocupavam cargos 

públicos, vereadores e agentes 

fi scais e pedimos que entrassem 

em contato com os prefeitos 

das cidades solicitando que eles 

enviassem um telegrama ao go-

vernador solicitando que o Fis-

co fosse atendido em suas rei-

vindicações”, relembra Paulo.

Ney Braga, governador do 

Paraná na época, recebeu cerca 

de 180 telegramas de prefeitos 

de todo o estado solicitando a 

abertura das negociações com 

a categoria, o que resultou no 

atendimento às reivindicações 

“Foi uma luta muito gran-

de pela incorporação de 

2/3 ao vencimento. Para 
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vitórias. Entre as conquistas se des-

tacam a realização de teste seletivo 

para preenchimento de vagas na car-

reira de AF 4 e o concurso público 

para preenchimento de 132 vagas de 

AF 1-A e 192 vagas para AF 2-A. “Tí-

nhamos na época os conferentes de 

carregadores que trabalhavam nos 

pontos de fronteiras do estado junto 

com os fi scais, alguns deles fazendo 

o mesmo trabalho, mas ganhavam 

com os dois apartamentos cedidos 

para a prefeitura de Guaratuba refe-

rente a doação do terreno em 1979.

“A Prefeitura tinha direito a 

dois apartamentos dentro da Co-

lônia e poderia utilizá-los como 

quisesse. Como alguns convidados 

do prefeito faziam mal uso dessas 

acomodações, e a diretoria da Co-

lônia não tinha nenhuma ingerên-

cia, houveram por bem acordar. A 

AFFEP construiu, com a autoriza-

ção do Conselho, dois apartamentos 

no bairro de Piçaras - hoje a região 

do Aeroporto de Guaratuba, - em 

idênticos tamanhos aos utilizados 

pela Prefeitura na Colônia (. . .) e a 

Associação fi cou liberada”, descreve 

Pimenta.

FUTURO
A AFFEP, após 25 de existência, 

ainda não possuía uma sede própria. 

Com espírito empreendedor  e pen-

sando em um melhor espaço para os 

associados, Paulo em conjunto com 

o Conselho Deliberativo da entida-

de, vendeu um terreno para a com-

pra da nova sede.

“Em 1983, nós vendemos um ter-

reno que tínhamos em Curitiba e, 

com o dinheiro da venda, quem me 

sucedeu já comprou o que é a sede 

do SINDAFEP hoje.”

Além disso, a gestão 1980 a 1982 

também institui uma taxa de men-

salidade para os associados baseado 

em um percentual em cima da re-

muneração de cada Fiscal. O obje-

tivo foi aumentar a arrecadação a 

fi m de trazer benefícios a todos os 

associados.

uma mixaria em relação aos outros. 

E conseguimos através de um traba-

lho muito bonito mudar isso.”

Naquele ano, a categoria tam-

bém conquistou o adicional noturno 

para os agentes que trabalhavam nos 

postos fi scais; regulamentação do 

prêmio de produtividade previsto 

pelo Art. 91 da Lei nº 7051 de 04 de 

dezembro de 1978; realização de cur-

so de formação para todos os aprova-

dos no concurso público; reformula-

ção da Resolução 246/79-SER, a fi m 

de adequá-la às novas realidades 

fi scais.

“O que nos motivou a tudo isso 

foi um Congresso da Federação que 

participamos no Rio de Janeiro e o 

Paraná era o 5º estado brasileiro em 

arrecadação e 17º em remuneração 

para os Fiscais. Isso nos deixou muito 

envergonhados, mas por outro lado 

nos incentivou a lutar para conse-

guirmos alguma coisa”, conta Paulo.

COLÔNIA DE FÉRIAS
Para melhorar as questões ad-

ministrativas da Colônia de Férias 

dos Fiscais foi criada uma taxa de 

manutenção para os portadores dos 

títulos cotistas.

“Na nossa gestão nós suspende-

mos a venda de títulos para ter-

ceiros, pois já não suportava 

a quantidade de pessoas que 

adquiriram o título.”

Ainda segundo o Audi-

tor Fiscal aposentado Fábio 

Pimenta de Pádua, em seu 

livro A Dança dos Tangarás, a 

gestão de 1980 a 1982 também 

resolveu os problemas ocasionados 

ção da Resolução 246/79-SER, a fi m 

de adequá-la às novas realidades 

fi scais.

“O que nos motivou a tudo isso 

foi um Congresso da Federação que 

participamos no Rio de Janeiro e o 

Paraná era o 5º estado brasileiro em 

arrecadação e 17º em remuneração 

para os Fiscais. Isso nos deixou muito 

envergonhados, mas por outro lado 

nos incentivou a lutar para conse-

guirmos alguma coisa”, conta Paulo.

COLÔNIA DE FÉRIAS

ministrativas da Colônia de Férias 

dos Fiscais foi criada uma taxa de 

manutenção para os portadores dos 

títulos cotistas.

gestão de 1980 a 1982 também 

resolveu os problemas ocasionados 
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Em 1983 assumiu o Auditor Fis-

cal Pedro Carlos Antun, hoje apo-

sentado, para o cargo de presidente 

da Associação dos Funcionários Fis-

cais do Estado do Paraná (AFFEP). A 

escolha foi realizada através de elei-

ções no Conselho de Representantes 

da entidade.

De acordo com a publicação do 

jornal Notifi sco nº 02 de 1983, ao to-

mar posse a nova diretoria assumiu 

um compromisso com a categoria: 

“lutar pela renovação da vida asso-

ciativa, unidos e valorizados pelo leal 

cumprimento dos deveres que nos 

são determinados pela Secretaria de 

Finanças do Estado.” 

O início da segunda gestão de 

Antun, que compreendeu o período 

de 1986 a 1988, foi marcada na histó-

ria da AFFEP pela primeira eleição 

direta da entidade.

Durante as duas gestões, a dire-

toria buscou consolidar o patrimô-

nio da entidade e lutar por melhorias 

salariais para a categoria fi scal.

NOTIFISCO
Com o começo do processo da 

abertura política no Brasil, a nova 

diretoria da AFFEP, como uma de 

suas primeiras ações, lançou em 01 

de março de 1983 um informativo 

periódico da entidade denominado 

Notifi sco.

Sua primeira edição trouxe notí-

cias que envolviam principalmente 

informações e processos da Admi-

nistração Geral do Fisco, bem como 

passatempos e colunas humorísticas.

Mas em pouco tempo, o princi-

pal instrumento de comunicação da 

Associação se consolidou como um 

canal de diálogo direto entre a enti-

dade e seus fi liados.

SEDE PRÓPRIA
No dia 28 de dezembro de 

1983, a AFFEP realizou a compra 

de uma sede na rua Alferes Ân-

gelo Sampaio, 1793. As funções 

administrativas, sociais e re-

creativas da entidade fi caram 

distribuídas em uma área 

construída de cerca de 500 

metros quadrados.

Passados 20 anos do 

sonho de uma sede própria para a 

Associação, o que parecia impossível 

tornou-se realidade.

O novo empreendimento pas-

sou por uma ampla reforma antes da 

mudança. Foram adquiridos móveis 

para as salas de reuniões e a reali-

zadas construções de locais de lazer 

como sauna e churrasqueiras, além 

da modernização do gabinete den-

tário, com aquisição de novos apare-

lhos.

COLÔNIA DE FÉRIAS
As gestões de Aderbal Cidade, 

Miguel Zaidan, Nelson Hey, Anto-

nio da Silva de Paulo e Pedro Carlos 

Antun desenvolveram as atividades 

necessárias à construção da Colônia. 

Houve no curso dessas gestões 

mudanças, inclusive em relação ao 

projeto inicial. Em 1989 o empreen-

dimento se encontrava totalmente 

construído. Restavam as obras com-

plementares de paisagismo, constru-

ção de canchas esportivas, área de 

lazer, calçamento e outros.

Nas gestões de Pedro Carlos An-

tun, entre 1983 e 1988, foram realiza-

das na Colônia de Férias dos Fiscais 

melhorias como a construção de uma 

nova fachada no portão de entrada e 

ampliação da área de lazer com chur-

rasqueiras, playground e criação da sala 

de jogos. 

Segundo Antun, foram construí-

dos mais 24 chalés na Colônia de Fé-

rias dos Fiscais, ampliando o número 

de vagas do empreendimento. Nos 

apartamentos também  foram realiza-

das melhorias com a compra de mó-

veis, utensílios, colchões e geladeiras.

AFFEP 
consolida seu patrimônio

construída de cerca de 500 

NOVA SEDE



SEDE CAMPESTRE
Em dezembro de 1985, a AFFEP 

idealizou mais um grande empreen-

dimento para o lazer e bem estar dos 

associados com a compra da Sede 

Campestre da entidade.

Situada no bairro Abranches, a 

sede Campestre contava com apro-

ximadamente 11.500 metros quadra-

dos. A “Casa do Fiscal”, como fi cou 

conhecida, possuía uma grande área 

arborizada, com churrasqueiras co-

bertas e ao ar livre, uma ampla casa 

de repouso e de reuniões.

Para promover a recreação dos 

Fiscais e familiares a Sede Campes-

tre continha ainda casa de bonecas 

para as crianças, salão de jogos, cam-

po de futebol, quadra de vôlei e um 

lago para pesca.

HOTEL ROTA DO SOL
Em outubro de 1986, a ampliação 

do patrimônio da entidade conti-

nuou com a aquisição do Hotel Rota 

do Sol, localizado em Guaratuba a 

apenas 50 metros do mar.

Em uma área de 5.000 metros 

quadrados, sendo 1.660 construídos, 

o Rota do Sol foi composto de 48 

apartamentos. O hotel ainda oferecia 

salão de jogos, piscinas para adultos 

e crianças, televisão em cores e um 

restaurante panorâmico.

De acordo com Antun, a compra 

do empreendimento se efetivou de-

vido a boa oferta na época. “Foi uma 

grande oportunidade que apareceu, 

fi zemos um empréstimo bancário a 

custo baixo, tornando o Hotel Rota 

do Sol uma extensão da Colônia de 

Férias dos Fiscais”, conta.

REIVINDICAçÕES
Durante os seis anos de manda-

to, as gestões 83/85 e 86/88 buscaram 

também atuar na defesa do direito 

dos Fiscais.

Em 1987 a categoria conquistou, 

através de ação judicial impetrada 

pela AFFEP, a implantação dos quin-

quênios ao vencimento sobre todas 

as vantagens existentes na época. 

Essa ação também resultou no paga-

mento dos valores atrasados em 60 

parcelas mensais.

CONFRATERNIZAçãO
Desde sua criação a AFFEP de-

senvolveu diversas atividades recre-

ativas, culturais, sociais e esportivas 

com o objetivo de promover a união 

da categoria.

Dentre essas ações a realização da 

I Fiscalíada em outubro de 1983 marcou 

o início de um dos principais eventos 

realizados pela entidade até hoje.

O evento, que reuniu Fiscais ati-

vos, aposentados e pensionistas por 

três dias contou em sua primeira edi-

ção com dez modalidades. A I Fiscalí-

ada trouxe os seresteiros Pelé e Gugu, 

que animaram as noites de todos re-

lembrando os “velhos tempos”.

Durante os seis anos de manda-

to, as gestões 83/85 e 86/88 buscaram 

também atuar na defesa do direito 

O evento, que reuniu Fiscais ati-

vos, aposentados e pensionistas por 

três dias contou em sua primeira edi-

ção com dez modalidades. A I Fiscalí-

O prefeito de Guaratuba emi-
te a carta, onde concede a 
AFFEP o pleno domínio sobre 
o lote do terreno da Colônia.

31 de dezembro de 1986

I FISCALÍADA

SEDE CAMPESTRE

ELEIçÕES 85

COLÔNIA



Diretoria gestão 1958-1963

Presidente: Leovegildo Avelleda

Secretário: Osmario Correia de Souza
Tesoureiro: Alvin Jareski

Diretoria Provisória 1963

Presidente: Ary Pereira da Silva
Vice Presidente Financeiro: Afonso Cifro
Vice Presidente de Comunicações: Cid Pereira Jorge
Vice Presidente Social: Luiz Carlos Acra
Vice Presidente Esportivo: Gustavo Santos Moura
Vice Presidente de Relações Públicas: Oziris Z. Paquete

Diretorias
período de 1958 a 1988

Diretoria Provisória 1968

Presidente: Ary Pereira da Silva
Vice Presidente Financeiro: Nelson Hey
Vice Presidente de Comunicações: Gustavo dos Santos Moura
Vice Presidente Social: Alcides Marconatto
Vice Presidente Esportivo: Egmar Ramon de A. Doepff e
Vice Presidente de Relações Públicas: Renato Pinheiro Lopes

Diretoria 1968-1969

Presidente: Aderbal Cidade
Vice Presidente: Manoel Diogo Nascimento
 

Diretoria 1969

Presidente: Nelson Hey
1. Vice Presidente: Miguel Zaidan
2. Vice Presidente: Luiz Fernando de Lima Luz
1. Secretário: José Laudelino Azzolin
1. Tesoureiro: Leopoldo Keller
2. Tesoureiro: Nivaldo Golveia

Cid Pereira Jorge

Gustavo Santos Moura
Oziris Z. Paquete



Diretoria 1970-1974

Presidente: Miguel Zaidan
1. Vice Presidente: Luiz Fernando de Lima Luz
1. Secretário: José Laudelino Azzolin
1. Tesoureiro: Leopoldo Keller
2. Tesoureiro: Nivaldo Golveia

Diretoria 1980-1982

Presidente - Antonio Silva de Paulo
Vice-Presidente - Ailton Batista Vieira
Tesoureiro - Francisco Bueno Mendes
Secretário - Th airson José Marques e Silva

Diretoria 1983-1985

Presidente: Pedro Carlos Antun
1. Vice Presidente: Adailton Barros Bittencourt
2. Vice Presidente: Arlindo José Clivatti
1. Secretário: Edvino Ferrari
2. Secretário: Elisabete Maria R. Jorge
1. Tesoureiro: Lourival Lasserre
2. Tesoureiro: Wilson Geraldo Veloso Filho

Diretoria 1986-1988

Presidente: Pedro Carlos Antun
1. Vice Presidente: Adailton Barros Bittencourt
2. Vice Presidente: Arlindo José Clivatti
1. Secretário: Pedro Luiz de Paula Neto
2. Secretário: Olindo Teixeira Pinto
1. Tesoureiro: Marco Antônio T. Schwartz
2. Tesoureiro: Olávio Pires Pereira

Diretoria 1974-1977

Presidente - Miguel Zaidan
Vice-Prsidente - Luiz Fernando de Lima Luz
Tesoureiro - Nivaldo Gouveia
Secretário - José Laudelino Azzolin

Diretoria 1977-1979

Presidente - Miguel Zaidan
Vice-Presidente - Pedro Soares Pequete Sobrinho
Secretário - Marco Antonio Telck Schwartz
Tesoureiro - Ozal Martins de Souza




