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Em 28 de janeiro de 1994, a ter-

ceira diretoria do Sindicato dos 

Agentes Fiscais de Tributos Estadu-

ais do Estado do Paraná (SAFITE) 

tomou posse para o triênio 1994 – 

1996. 

A cerimônia ocorreu na sede da 

Associação dos Funcionários Fis-

cais do Estado do Paraná (AFFEP) e 

contou com a presença de diversas 

autoridades, Agentes Fiscais e fami-

liares.

Em seu discurso de posse, o 

novo presidente do SAFITE, Rober-

to Aparecido Piekarczky, alertou 

sobre a necessidade da participação 

de toda a categoria nas atividades do 

Sindicato e assumiu o compromisso 

de pautar sua atuação pelo enten-

dimento com o governo estadual, 

afi rmando que, se fosse necessário, 

buscaria a justiça para alcançar os 

objetivos da entidade.

Ainda em seu discurso, Piekar-

czky expressou o desejo de aumen-

tar o número de fi liados, e de me-

lhorar a estrutura física da entidade. 

O presidente também se compro-

meteu a lutar por melhores condi-

ções salariais - que não se resumiria 

no aumento das quotas de produti-

vidade - e pela implantação da pro-

dutividade.

“Tínhamos também três pre-

missas quando entrei no SAFITE. A 

primeira era no sentido de colaborar 

para eleger um novo governador. A 

segunda de infl uenciar nas eleições 

da AFFEP que ocorreriam em 1995, 

a fi m de estabelecer uma relação de 

atuação conjunta do Sindicato com 

a Associação. E a terceira de forta-

lecer o SAFITE aumentando o nú-

mero de fi liados já aproveitando a 

entrada dos novos Agentes Fiscais 

da turma de 1994.” 

CONQUISTA
Em maio de 1994, os Agentes 

Fiscais de Tributos Estaduais do 

Estado do Paraná acumulavam 

uma perda salarial que, para ser 

corrigida, precisava de uma repo-

sição de 129 por cento sobre a re-

muneração da época, decorrente 

somente do governo de Roberto 

Requião, que então iniciava seu 

quarto ano de mandato.

Diante disso, uma das primei-

ras providências da diretoria do 

SAFITE foi buscar a abertura de 

negociações com a Administra-

ção da Coordenação da Receita do 

Estado (CRE). Diversos ofícios fo-

SAFITE consolida 
representação sindical

ram protocolados com o objetivo 

de marcar uma audiência com o 

secretário de Estado da Fazenda e 

com o diretor da Receita Estadual.

Frente à recusa do secretário 

de Estado da Fazenda em agendar 

uma audiência, o SAFITE tam-

bém solicitou junto à Casa Civil 

do governo estadual um pedido de 

audiência com o governador para 

tratar das reivindicações da cate-

goria.

De acordo com Piekarczky, 

a negociação entre o SAFITE e o 

governo do estado era complicada. 

“O Sindicato não tinha nenhuma 

relação com o governo, era muito 

difícil na época estabelecer um di-

álogo com o Requião.”

Com o objetivo de discutir 

com a categoria os próximos pas-

sos da negociação, o SAFITE con-

Em 1993 os 
Agentes Fiscais 

elegem a nova 

diretoria do 

SAFITE para

o triênio 
1994-1996

Eleições realizadas em 1993
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Reunião de negocia
ção do governo 

com o SAFITE em 19
95

Reunião de negociação do governo 
com o SAFITE em 1995

Reunião de 

negociação do governo
 

vocou, ainda em maio de 1994, uma 

assembleia que tinha como pauta a 

questão salarial. 

Com a crescente insatisfação 

da categoria, um representante da 

Administração da CRE apresentou 

verbalmente na Assembleia Geral 

uma proposta de negociação que 

consistiria em uma reposição sa-

larial de 62 por cento, sem passar 

pela Assembleia Legislativa. 

Essa foi uma estratégia apre-

sentada pelo governo para que as 

demais categorias não viessem a 

barrar o sucesso de negociação. No 

entanto, a CRE não pôde esclare-

cer os detalhes da proposta.

Com o recesso de junho mar-

cado na Assembleia Legislativa e 

com o anúncio da entrada do “pla-

no real” a partir de julho, os Agen-

tes Fiscais deliberaram por aceitar 

a proposta de negociação, sendo 

1.200 quotas, das quais 975 fixas e 

225 variáveis, devendo ser ajusta-

das pela Comissão de Negocia-

ção formada pela Assembleia da 

categoria, caso houvesse neces-

sidade.

Durante três meses, a 

Comissão negociou uma 

proposta de consenso 

que consistiu em 1.200 

quotas compostas nos 

mesmo percentuais, ou 

seja, 750 quotas fixas e 

450 quotas variáveis.

De acordo com 

Piekarczky, para a efe-

tiva implantação do 

aumento salarial a par-

tir de setembro de 1994, 

a participação dos Agentes 

Fiscais de todo o estado nas 

conversas com os deputa-

dos foi fundamental para 

aprovação do Projeto de Lei 

na Assembleia Legislativa.

CONSULTANDO AS 
BASES

Segundo Piekarczky, uma das 

metas da diretoria do SAFITE, en-

tre 1994 e 1996, foi atuar sempre 

em conjunto com todos os Agentes 

Fiscais. “As posições tomadas deve-

riam refletir a média do pensamen-

to da classe, caso contrário, nós nos 

distanciaríamos das conquistas.”

 Para estreitar o relaciona-

mento com a categoria, a diretoria 

do SAFITE e, posteriormente, a 

AFFEP, organizaram diversas reu-

niões nas regionais.

“A primeira reunião que re-

alizamos foi em Umuarama. Eu 

viajei para lá num ônibus simples 

porque o Sindicato não tinha di-

nheiro nem para pagar passagem 
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Até 1996, desde a criação da 

nova lei em 1993 os Agentes 

Fiscais ainda não haviam 

recebido nenhuma promoção, 

mesmo tendo completado os 

requisitos necessários.

de ônibus leito. Cheguei lá às 5 

horas da manhã para dar uma des-

cansada e peguei pulga no hotel. 

Esse não foi um período fácil pela 

falta de recursos que o Sindicato 

enfrentava”, conta Piekarczky.

Esse espaço de diálogo trouxe 

importantes debates sobre os pro-

blemas enfrentados pela categoria 

e como buscar soluções para cada 

um deles. 

VITÓRIA SINDICAL
Em 27 de dezembro de 1994, 

com a Lei 10.981 o governo do es-

tado regulamentou a dispensa do 

servidor público para ocupar car-

gos diretivos em Sindicatos repre-

sentativos de categoria.

Segundo a lei, as categorias 

passaram a ter direito a liberação 

de três dirigentes sindicais eleitos, 

mais um dirigente a cada dois mil 

filiados, por entidade sindical, 

até o limite de oito.

Além disso, o projeto tam-

bém garantiu aos dirigentes sin-

dicais eleitos estabilidade no 

cargo ocupado até um ano 

após o fim do mandado. 

A nova lei veio dis-

ciplinar a questão e 

tranquilizar os ocupan-

tes de cargos eleitos em 

entidades sindicais.

Pela regra, o SAFI-

TE passou a ter direito 

a dispensa de mais um 

Agente Fiscal, uma vez 

que já estavam na época 

afastados o presidente e a 

secretária da entidade. 

Segundo Piekarczky, 

essa lei, obtida depois de 

muita negociação e luta jun-

to ao governo do estado, foi 

um grande avanço para o 

serviço público no Paraná.

PROMOÇÕES
As alterações introduzidas 

na Lei 7051/78 asseguraram um 

processo de promoção anual aos 

Agentes Fiscais que possuíssem 

interstício de tempo e participa-

ção no curso exigido.

Em 1994, o CENPRE realizou o 

treinamento de todos os Agentes 

Fiscais que tinham direito à promo-

ção e acesso, além do curso de for-

mação para quase 400 novos AF-3.

De acordo com Piekarczky, 

em depoimento ao jornal Noti-

fisco nº 95, de 1996, no ano de 

1994, apesar de todos os Agentes 

Fiscais da ativa terem participa-

do do curso exigido, a promoção 

não ocorreu. “Portanto, o fato de 

termos preenchido os requisitos e 

não ter havido a promoção criou 

uma desmotivação que inviabili-

zava e desacreditava o plano de 

carreira.”

Em julho de 1995, o SAFITE 

encaminhou ao diretor da CRE 

a proposta de mudança na Lei 

7051/78, visando à recuperação das 

promoções no período de agosto 

de 1989 a dezembro de 1993, época 

em que os Agentes Fiscais ficaram 

sem progressão na carreira.

Segundo Piekarczky, com o 

novo governo de Jaime Lerner, que 

assumiu em 1995, a categoria tinha 

esperança de resolver esse proble-

ma. Todavia isso não aconteceu.

Em 1996, o processo de promo-

ções achava-se parado na Secretaria 

da Fazenda, o que trouxe grandes 

prejuízos para os Agentes Fiscais.

De acordo com Piekarczky 

essa postura estava inviabilizando 

o novo plano de carreira que, na 

opinião do SAFITE, havia gerado 

inovações benéficas ao sistema. 

“Na época, a não implementação 

das promoções atingia, principal-

mente, os AF-4, que haviam con-

cluído o curso superior, pois eles 

passariam de uma condição de 

instabilidade para uma nova fase, 

ingressando efetivamente na car-

reira de Agente Fiscal.” 

Para dar andamento às nego-

ciações, durante todo o ano, o SA-

FITE, em conjunto com a AFFEP, 

realizou diversas reuniões cobran-

do uma postura do governo esta-

dual.



Em 1994, o Sindicato dos Agen-

tes Fiscais de Tributos Estaduais do 

Estado do Paraná (SAFITE) voltou 

a integrar a Federação Nacional do 

Fisco (FENAFISCO), da qual havia se 

desvinculado em gestões anteriores.

Segundo Roberto Aparecido 

Piekarczky, presidente do SAFITE 

no período de 1994 a 1996, a partici-

pação do Sindicato em uma entidade 

nacional é de extrema importância. 

“Ciente da importância da par-

ticipação na FENAFISCO, que re-

presenta os fi scais estaduais do Bra-

sil, logo acertamos nossa refi liação 

à Federação, tendo voltado o Paraná 

a ter assento naquela instituição, 

recebendo informações e partici-

pando das decisões nos assuntos que 

envolvem nossa categoria.”

Para participar efetivamente de 

todos os eventos da FENAFISCO, 

com direito a voz e voto, o Sindica-

to precisou quitar todos os débitos 

existentes. 

9º CONAFISCO
Estando rigorosamente em dia 

com suas obrigações fi nanceiras, em 

dezembro de 1994 o SAFITE partici-

pou, com uma delegação de quatorze 

pessoas, do IX Congresso Nacional 

do Fisco (CONAFISCO) realizado 

em Manaus (AM). O evento marcou 

o retorno do Paraná nas discussões 

nacionais do Fisco.

O congresso, realizado a cada três 

anos, tinha por objetivo a discussão 

de temas de vital importância para os 

Fiscos estaduais, além de servir como 

encontro entre as pessoas envolvidas 

na representação classista, trocando 

ideias e analisando as peculiaridades 

regionais de cada estado.

A delegação teve uma partici-

pação efetiva no congresso, infl uen-

ciando decisivamente na decisão de 

assuntos importantes. ”Nessa época, 

a FENAFISCO estava em processo de 

modernização tanto para ampliar sua 

atuação, como também para elevar 

seus níveis de aceitação e estabilidade 

como representante nacional dos fi s-

cais estaduais”, conta Piekarczky.

NACIONAL
Após a regularização da situação 

com a Federação, o SAFITE esteve pre-

sente em todas as reuniões realizadas 

pela FENAFISCO, participando das de-

cisões que envolviam o Fisco e o Brasil. 

Segundo Piekarczky, “a Refor-

ma Constitucional, a Reforma da 

Previdência, a situação do fi sco nos 

estados, o estatuto da FENAFISCO e 

a campanha de valorização do Fisco 

foram alguns dos grandes temas na-

cionais na época.”

Para os Agentes Fiscais, o forta-

lecimento da categoria deveria pas-

sar pela organização e efetividade 

das ações da Federação.

SAFITE 
retorna à FENAFISCO

PARANÁ
Em dezembro de 1996, por oca-

sião  do X CONAFISCO,  em São 

Luiz, no Maranhão, foi realizada a 

eleição para a diretoria da FENA-

FISCO, para a gestão 1997-1998.

A efetiva participação do SA-

FITE nos assuntos relativos ao 

Fisco estadual do Brasil creden-

ciou o então presidente do Sindi-

cato, Roberto Aparecido Piekar-

czky, a assumir a suplência do 

cargo de secretário geral da FE-

NAFISCO.

A delegação paranaense con-

tou com a presença de 42 Agentes 

Fiscais que contribuíram com im-

portantes debates nacionais. “Fo-

mos uma das maiores delegações 

presentes naquele evento. A re-

presentação nacional possibilitou 

um incremento na representativi-

dade do SAFITE na FENAFISCO, 

fazendo valer nossa voz, quando 

defendemos interesses específicos 

dos Agentes Fiscais do Paraná”, 

conta Piekarczky.

sente em todas as reuniões realizadas 

pela FENAFISCO, participando das de-

cisões que envolviam o Fisco e o Brasil. 

ma Constitucional, a Reforma da 

Previdência, a situação do fi sco nos 

estados, o estatuto da FENAFISCO e 

a campanha de valorização do Fisco 

foram alguns dos grandes temas na-

cionais na época.”

lecimento da categoria deveria pas-

sar pela organização e efetividade 

das ações da Federação.

Delegação do SAFIT
E no

9º Congresso da FE
NAFISCO

Delegação do SAFITE no
10º Congresso da FENAFISCO

6
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SAFITE 
retorna à FENAFISCO

Em seu discurso de posse como 

presidente do Sindicato dos Agentes 

Fiscais de Tributos Estaduais do Esta-

do do Paraná (SAFITE), Roberto Apa-

recido Piekarczky expressou o desejo 

de aumentar o número de fi liados da 

entidade.

Para Piekarczky, a ampliação do 

cadastro de fi liados  era fundamental 

para fortalecer a representatividade 

do Sindicato. “Começamos a realizar 

visitas pelas Regionais. Nossa primei-

ra reunião foi em Umuarama, com a 

participação  de mais de 90 por cento 

dos Auditores da Regional. Do total 

de 65 funcionários, eu  saí de lá com 45 

novas fi chas de fi liação”.

Em janeiro de 1994, a entidade 

contava com apenas 285 fi liados em 

dia com suas obrigações. Um ano de-

pois, após uma forte campanha reali-

zada pelo SAFITE, o Sindicato já pos-

suía 800 fi liados. Somente  os novos 

AF-3 da última turma, com  cerca de 

330 Agentes Fiscais, ainda não haviam 

se fi liado ao Sindicato.

“O SAFITE, fundado em 1988, 

teve algumas difi culdades para se efe-

tivar nos anos seguintes, mas a vonta-

de e intenção da categoria era, sim, de 

termos um sindicato forte e represen-

tativo para fazer frente às difi culdades 

da época, onde os governos raramente 

reconheciam os direitos de seus fun-

cionários”, conta Piekarczky.

REESTRUTURAÇÃO
Para aprimorar  o controle do ca-

dastro dos sindicalizados da entidade, 

a diretoria do SAFITE também de-

senvolveu um sistema informatizado 

para tal fi nalidade. 

O novo sistema elencou  todos 

os sindicalizados por Delegacia, pos-

sibilitando um perfi l mais detalhado 

da carteira de  fi liados, inclusive com 

endereços.

Segundo Piekarczky, o sistema fi -

nanceiro da entidade também foi es-

truturado. “Viabilizamos o sistema do 

pagamento da contribuição do sindi-

cato em débito em conta, uma vez que 

na época não era permitido realizar 

desconto em folha.”

Essa iniciativa possibilitou um 

novo salto no quadro de fi liados do 

SAFITE que, em setembro de 1995, já 

contabilizava 1.002 sindicalizados. O 

aumento expressivo de fi liados de-

monstrou a confi ança da categoria no 

trabalho que estava sendo desenvolvi-

do pela diretoria do Sindicato.

CEM POR CENTO
Demonstrando o fortalecimento 

da entidade, através da comissão sin-

dical, a Regional de Jacarezinho foi a 

primeira a alcançar 100 cem por cento 

de sindicalizados.

De acordo com Piekarczky, em 

depoimento ao jornal Notifi sco nº 

95, de 1996, essa notícia incentivou a 

entidade e serviu como exemplo para 

todo o Estado. 

“Somente teremos uma grande 

categoria, capaz de infl uir decisiva-

mente nos destinos da instituição Fis-

co, quando nos conscientizarmos da 

necessidade da união e comunhão de 

objetivos, através de nossas entidades. 

Às demais comissões sindicais restam 

o bom exemplo a ser seguido.”

FORTALECIMENTO
Em dezembro de 1996, a campa-

nha de sindicalização havia alcançado 

1.602 fi liados, atingindo mais de 90 

por cento de todos os Agentes Fiscais 

ativos do Paraná.

O grau de conscientização da ca-

tegoria transformou o SAFITE em 

um dos sindicatos do Fisco Estadual 

mais representativos do Brasil.

SAFITE 
a entidade representativa 

285
filiados

1602
filiados

1994 1996
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Com o aumento da receita fi nan-

ceira, em virtude das sindicalizações, 

a gestão 1994-1996 buscou estruturar o 

Sindicato dos Agentes Fiscais de Tri-

butos Estaduais do Estado do Paraná 

(SAFITE).  

“Alugamos uma sala na Rua Mon-

senhor Celso, trouxemos, no meu pró-

prio carro, os móveis da antiga sede do 

sindicato e compramos mais mobília 

para estruturar o sindicato”, conta Ro-

berto Aparecido Piekarczky, presiden-

te do SAFITE no período de 1994-1996.

Após a compra de móveis básicos, 

o Sindicato também adquiriu equipa-

mentos necessários ao bom funciona-

mento da entidade como computado-

res, impressora e linha telefônica. 

“Com a crescente arrecadação,  

ainda compramos um carro, contrata-

mos funcionários para melhor aten-

der os fi liados e começamos um longo 

processo de fortalecimento do Sindi-

cato” explica Piekarczky.

Em assembleia realizada em de-

zembro de 1995, os Agentes Fiscais de-

cidiram por unanimidade instituir um 

desconto equivalente a três mensali-

dades a fi m de arrecadar recursos para 

aquisição de uma sede própria para o 

Sindicato.

O montante arrecadado, somado à 

reserva existente, reuniu recursos su-

fi cientes para a tão almejada aquisição 

da sede própria. 

Segundo Piekarczky, essa era uma 

antiga reivindicação daqueles que fo-

ram pioneiros na luta sindical da cate-

goria.

NOVO ESPAÇO
Para instalação da sua nova sede, 

o Sindicato realizou uma ampla pes-

quisa de mercado em busca de uma 

propriedade que bem atendesse as 

necessidades de estrutura física da 

instituição.

Segundo Piekarczky, em depoi-

mento ao jornal Notifi sco nº 98, de 

1996, a aquisição da nova sede era a 

realização de um sonho. “Todos nós 

queremos ter nosso cantinho. Com 

o SAFITE não é diferente. A casa 

própria traduz uma segurança e indi-

vidualiza a pessoa. Ter um endereço 

é a maior prova de que existimos e 

podemos ser localizados.”

A nova sede, localizada no nú-

mero 610 da Rua Comendador Mace-

do, tratava-se de uma casa de dois pa-

vimentos com  180 metros quadrados 

de área construída, a qual era usada 

como moradia pelos proprietários 

anteriores.

Por se tratar de um imóvel anti-

go, a nova sede precisou passar por 

uma ampla reforma a fi m de adaptá-

-la às necessidades do Sindicato.

SAFITE realiza sonho 
com conquista de sede própria

Nova sede do SAFITE

vidualiza a pessoa. Ter um endereço 

é a maior prova de que existimos e 

podemos ser localizados.”

mero 610 da Rua Comendador Mace-

do, tratava-se de uma casa de dois pa-

vimentos com  180 metros quadrados 

de área construída, a qual era usada 

como moradia pelos proprietários 

anteriores.

go, a nova sede precisou passar por 

uma ampla reforma a fi m de adaptá-

-la às necessidades do Sindicato.

AFFEP e SAFITE juntos
 na 

inauguração da sede p
rópria

INAUGURAÇÃO
No dia 18 de outubro de 1996, 

foi inaugurada a sede própria do 

SAFITE.  A solenidade contou 

com a presença de 150 Agentes Fis-

cais e familiares de todo o estado, 

numa demonstração de prestígio 

ao evento.

Também se fizeram presentes 

diversas autoridades da adminis-

tração da CRE e o presidente da 

AFFEP, Fernades dos Santos, que 

comemorou em conjunto a con-

quista da categoria. 

“A aquisição da sede própria foi  

um marco na história do SAFITE, 

pois esse era um anseio da catego-

ria à época. Entendíamos que um 

Sindicato forte, devidamente es-

truturado, possibilitaria melhores 

condições no enfrentamento com 

o governo”, explica.  

Após a solenidade todos os 

presentes puderam se confraterni-

zar com um delicioso coquetel pre-

parado especialmente para festejar 

a vitória.
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SAFITE realiza sonho 
com conquista de sede própria Um olhar em 1995 e 1996

Jaime Lerner inicia seu man-

dato como governador do Pa-

raná.

1 de janeiro de 1995

É assinado, em Paris, o Protocolo de 

Acordo entre o governo do Paraná e 

a Renault para a instalação da em-

presa no Estado. 

12 de março de 1996

Fernando Henrique Cardoso (FHC) 

toma posse como presidente.

1 de janeiro de 1995

FHC envia para o Congresso os cin-

do projetos da Reforma Constitucio-

nal sobre a ordem econômica.

16 de fevereiro de 1995
O Supremo Tribunal Federal (STF) 

dá liberdade condicional a PC Farias, 

empresário e ex-tesoureiro da cam-

panha de Fernando Collor.

28 de dezembro de 1995

O Senado aprova a Reforma Previ-

denciária proposta por FHC. Com a 

proposta deixar de existir a aposen-

tadoria por tempo de serviço. 

17 de julho de 1996

É criada a Lei Complementar 87/96 que 

dispõe sobre o imposto estadual sobre 

operações relativas à circulação de mer-

cadorias, prestações de serviços de trans-

porte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação. 

13 de setembro de 1996

Cássio Taniguchi é eleito pre-

feito de Curitiba em primeiro 

turno. 

03 de outubro de 1996
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No dia 15 de janeiro de 1995, to-

mou posse a nova diretoria da Asso-

ciação dos Funcionários Fiscais do 

Estado do Paraná (AFFEP), com Fer-

nades dos Santos como presidente.

Em seu discurso de posse, a 

nova diretoria da AFFEP afi rmou o 

compromisso de reaproximar a As-

sociação do Sindicato para que, ao 

longo da gestão, as duas entidades 

pudessem desenvolver um trabalho 

conjunto.

“Esta estratégia foi adotada em 

virtude dos anos anteriores, quando 

existiam diretorias distintas para a 

AFFEP e SAFITE disputando a re-

presentação dos interesses da classe. 

Era o Sindicato que detinha, por pre-

visão legal, a representação da cate-

goria nas reivindicações de natureza 

salarial e profi ssional, enquanto, em 

tese, a AFFEP deveria exercer a re-

presentação em relação às questões 

sociais e de lazer. Porém, na prática, 

não era isto que ocorria”, conta San-

tos.

Para resolver os confl itos de re-

presentação entre as duas entidades, 

tanto a AFFEP como o SAFITE pas-

saram a ter representantes nas res-

pectivas diretorias reciprocamente. 

“Com as mesmas pessoas ocu-

pando a diretoria da AFFEP e do 

SAFITE não haveria disputa entre 

as entidades, como efetivamente não 

existiu.  A partir de 1994, até a fusão 

em 1998, essa atuação resultou em 

união de esforços para defender a ca-

tegoria”,  complementa Santos.

Eleita para uma gestão de dois 

anos, a diretoria da AFFEP buscou, 

ao longo do mandato, trazer diversas 

melhorias nos serviços oferecidos 

pela entidade.

INFRAESTRUTURA
A diretoria da AFFEP, conscien-

te da necessidade de aperfeiçoar o se-

tor de recursos humanos e materiais 

para o bom desenvolvimento dos 

trabalhos da entidade, buscou, du-

rante seu mandato, investir em seus 

funcionários, através de treinamen-

tos e contratação de profi ssionais 

especializados.

Além dos recursos huma-

nos qualifi cados, na sede ad-

ministrativa da Associação, a 

nova diretoria também pro-

moveu intenso processo de 

reestruturação com reformas 

no imóvel e a substituição de 

todos os móveis, a fi m de apri-

morar o padrão de confor-

Posse da nova dire
toria da AFFEP

Reuniões nas regionais em 1995

presentação entre as duas entidades, 

tanto a AFFEP como o SAFITE pas-

saram a ter representantes nas res-

pectivas diretorias reciprocamente. 

pando a diretoria da AFFEP e do 

SAFITE não haveria disputa entre 

as entidades, como efetivamente não 

existiu.  A partir de 1994, até a fusão 

em 1998, essa atuação resultou em 

união de esforços para defender a ca-

tegoria”,  complementa Santos.
Fernades dos Santos, 

presidente da 

AFFEP em 1995

Nova diretoria da AFFEP 
reestrutura processos administrativos

funcionários, através de treinamen-

tos e contratação de profi ssionais 

especializados.

Além dos recursos huma-

nos qualifi cados, na sede ad-

ministrativa da Associação, a 

nova diretoria também pro-

moveu intenso processo de 

reestruturação com reformas 

no imóvel e a substituição de 

todos os móveis, a fi m de apri-

morar o padrão de confor-



11

to, com ambientes amplos e arejados, 

bem como melhorar as condições de 

trabalho dos funcionários da entida-

de.

De acordo com Santos, a AFFEP 

também buscou regularizar as contas 

da entidade. 

“Na época, existam inúmeras 

ações trabalhistas, algumas das quais 

foram pagas naquela gestão e outras 

nas gestões seguintes e que consumi-

ram uma quantidade muito grande 

de recursos da entidade.”

INFORMATIZAÇÃO
Visando melhorar os ser-

viços oferecidos na AFFEP, a 

diretoria da Associação bus-

cou informatizar a entidade 

para aumentar o controle de 

dados.

A primeira mudança foi a 

instalação de ponto eletrônico 

que possibilitou melhor 

gerenciamento de recursos humanos 

mediante a informatização da folha 

de pagamentos, listagem de funcio-

nários, horário de chegada e outros.

Também foi desenvolvido um 

sistema de controle das informações 

da utilização dos dois veículos da As-

sociação, possibilitando a emissão de 

relatório de consumo mensal, quilo-

metragem, motivos de uso, usuários 

e multas.

O moderno sistema de infor-

mática da entidade também trouxe 

mudanças na central telefônica da 

entidade que possibilitou monitorar 

todas as ligações efetuadas e recebi-

das. Essa iniciativa permitiu reduzir 

em 30 por cento as despesas com te-

lefone.

A modernização também con-

templou a tesouraria e a contabi-

lidade da AFFEP, pois a tesouraria 

passou a ter um controle sistemati-

zado de todas as contas bancárias da 

entidade e a contabilidade adquiriu 

Nova diretoria da AFFEP 
reestrutura processos administrativos

Visando melhorar os serviços 

oferecidos pela AFFEP, a diretoria 

informatizou  a entidade para 

contar com um ágil e eficiente 

controle de dados.

sistemas de informatização para toda 

documentação relativa à legislação 

trabalhista e à folha de pagamentos 

dos funcionários. 

 “A informatização da AFFEP 

alçou a entidade a um novo patamar 

administrativo. Antes da informati-

zação, os recebimentos de anuidades 

dos sócios cotistas era feito somente 

com recibos, sem qualquer numera-

ção ou controle, possibilitando, in-

clusive, desvio dos recursos. Aliás, 

quando eu assumi a diretoria, a con-

tabilidade estava atrasada, gerando 

multas e total insegurança na análise 

das contas da entidade”, conta Santos. 

Além disso, foi desenvolvido 

um sistema de cadastro de todos os 

associados fi scais e cotistas com en-

dereço, telefone, data de nascimento 

e outras informações pertinentes à 

Associação.

Essa iniciativa trouxe um novo 

dinamismo para a AFFEP, que pas-

sou a enviar os informativos e jor-

de recursos da entidade.”

INFORMATIZAÇÃO
Visando melhorar os ser-

viços oferecidos na AFFEP, a 

diretoria da Associação bus-

cou informatizar a entidade 

para aumentar o controle de 

dados.

A primeira mudança foi a 

instalação de ponto eletrônico 

que possibilitou melhor 



12

nais da entidade diretamente para a 

residência dos associados.

“Com a informatização iniciada 

na gestão de 1995 e que teve conti-

nuidade perene, obtivemos maior 

transparência nos gastos e receitas. 

A informatização do cadastro de as-

sociados imprimiu maior confi ança 

às informações - atualizadas pratica-

mente em tempo real - e mais agili-

dade para a tomada de decisões, pos-

sibilitando o controle efi ciente do 

orçamento pela DEE e Conselhos.”

SEDE CAMPESTRE
A sede campestre da AFFEP,  

localizada no bairro Barreirinha, 

em Curitiba, possuía um terreno de 

5.000 metros quadrados. 

Para aperfeiçoar os espaços de 

lazer oferecido pela sede campestre, 

a diretoria realizou diversas melho-

rias. 

De acordo com Santos, o campo 

existente na época estava completa-

mente destruído. Por isso, em 1995, a 

AFFEP construiu um novo campo de 

futebol suíço. O local foi ampliado e 

dotado de um sistema de drenagem 

moderno;   também foram trocados 

os alambrados e feita a revisão de 

todo o sistema de iluminação.

Visando o aproveitamento da 

estrutura existente na sede campes-

tre, a AFFEP transformou uma casa 

existente em um salão de jogos, equi-

pando o local com duas mesas de si-

nuca ofi cial, um mesa de pebolim e 

uma sala destinada a jogos de cartas, 

além de um bar com cozinha e uma 

televisão de 29 polegadas.

“O salão de jogos passou a reu-

nir um quantidade signifi cativa de 

associados da AFFEP, que lá com-

pareciam nos fi nais de tarde e fi nais 

de semana para a prática de jogos de 

salão e para a realização de inúme-

ros churrascos de confraternização, 

fazendo com que fossem estreitados 

os laços de amizade entre colegas 

de trabalhos e familiares”, relembra 

Santos.

FILIADOS
O trabalho desenvolvido pela 

AFFEP ao longo do biênio 1995-1996 

mostrou, principalmente aos novos 

Fiscais, a importância de estar fi liado 

a uma entidade preocupada em de-

fender os interesses dos associados 

e proporcionar-lhes atendimento de 

qualidade.

O resultado dessa conscienti-

zação foi traduzido  no aumento  do 

cadastro de sócios ativos em 28 por 

cento somente no primeiro ano de 

mandato. Com 224 novos sócios, a 

AFFEP passou a ter como fi liados 

cerca de 90 por cento dos Fiscais ati-

vos do Paraná.

“O aumento no número de fi lia-

dos da AFFEP no período se deve, 

principalmente, à excelente parce-

ria desenvolvida com as associações 

regionais que passaram a receber re-

passe de parte da mensalidade paga à 

AFFEP. Como as entidades regionais 

também se benefi ciavam com o au-

mento na quantidade de fi liados, o 

resultado deste trabalho foi extre-

mamente profícuo”, comenta Santos.

APOSENTADOS
Com o objetivo de integrar os 

associados aposentados da AFFEP, 

a entidade organizou na gestão 1995-

1996 diversas atividades voltadas es-

pecialmente para esse segmento.

A primeira excursão 

realizada foi um passeio 

ecológico com churras-

co na Gruta de Campi-

nhos, com a partici-

A primeira excursão 

realizada foi um passeio 

ecológico com churras-

co na Gruta de Campi-

nhos, com a partici-

1995-1996

AUMENTO DE FILIADOS

28%

Com o objetivo de integrar os 

associados aposentados, a AFFEP 

organizou diversas excursões e 

atividades voltadas especialmente 

para esse segmento.
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pação de 27 associados e familiares.

Com o sucesso da experiência, 

somente em 1995 foram realizadas 

excursões para o Pantanal, Foz do 

Iguaçu, Pousada do Rio Quente, Bra-

sília e Assunção, no Paraguai. 

“As excursões foram criadas para 

tirar os aposentados de casa e pro-

porcionar a eles momentos de lazer 

e união. A Associação concedia uma 

ajuda de custo nas viagens, o que es-

timulava ainda mais as pessoas a par-

ticipar e, por isso, até alguns Fiscais 

ativos se interessavam em participar 

das excursões”, relembra a Auditora 

aposentada Geny Landolfi . 

Em 1996, as atividades tiveram 

continuidade. Foram organizadas 

excursões para Buenos Aires, Bari-

loche, Caribe, Salvador, Fernando de 

Noronha e passeio de trem 

para Morretes. 

“Nas excursões o pes-

soal fazia bastante ami-

zade. Inclusive alguns 

grupos de amigos 

se encontram e viajam juntos até 

hoje”, conta Geny.

AÇÃO SOCIAL
Em seus dois anos de mandato, a 

AFFEP participou das Campanha do 

Agasalho coordenadas pelo governo 

do estado. 

Em sua primeira etapa, a Campa-

nha do Agasalho reuniu em mutirão 

associadas e esposas de associados 

para confeccionar diversos tipos de 

vestimentas em tricô e crochê. Cin-

co entidades benefi centes foram be-

nefi ciadas.

O Departamento Social da 

AFFEP também promovia, semanal-

mente, um encontro com mulheres 

interessadas em executar trabalhos 

em tricô e crochê. O resultado dessa 

iniciativa foi destinado a entidades 

assistenciais.

SERVIÇO SOCIAL
Em 1996, a AFFEP implantou o 

setor de Serviço Social com o objeti-

vo de desenvolver um trabalho cien-

tífi co voltado ao âmbito social. 

Através desse setor, a Associação 

buscou fazer um estudo social da rea-

lidade objetiva para nortear decisões 

quanto à concretização de projetos 

de atendimento aos usuários.

De acordo com Rosilene Ma-

chado de Jesus, assistente social da 

AFFEP em 1996, em depoimento ao 

jornal Notifi sco nº 96, de 1996, com a 

proposta de uma atividade centrada 

na globalidade, a Associação preten-

dia efetivar a implantação do Serviço 

Social na entidade. 

“Faremos um levantamento so-

cioeconômico através do qual obte-

remos dados sufi cientes para a im-

plantação de projetos que venham ao 

encontro com os anseios do associa-

do e sua família”, explicou Rosilene 

em depoimento ao jornal Notifi sco 

nº 96, de 1996.

Sede Campestre ref
ormada

Reunião de aposentados 
na AFFEP em 1996

Excursão de aposentad
os para 

Rio Quente-GO em 1995

Noronha e passeio de trem 

para Morretes. 

“Nas excursões o pes-

soal fazia bastante ami-

zade. Inclusive alguns 

grupos de amigos 

1995-1996

AUMENTO DE FILIADOS

28%
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Em 1995, quando Fernades dos 

Santos assumiu a presidência da 

Associação dos Funcionários Fis-

cais do Estado do Paraná (AFFEP), a 

Colônia de Férias dos Fiscais estava 

completamente construída.

Situada em Guaratuba, a área já 

contava com três blocos de 40 apar-

tamentos, totalizando 120 aparta-

mentos, cada um com capacidade 

para até cinco pessoas. Ainda ofe-

recia 24 chalés para até quatro pes-

soas e uma suíte com capacidade 

para, no máximo, dez pessoas.

À época, a Colônia de Férias já 

dispunha de 44 churrasqueiras co-

bertas, uma cancha de bocha, pisci-

na para adultos e crianças, cancha 

polivalente, campo de futebol suíço 

gramado, campo de futebol de areia 

e dois parques infantis.

MELHORIAS
Para oferecer cada vez mais um 

serviço de qualidade aos associa-

dos, a gestão 1995-1996 da AFFEP 

investiu constantemente na estru-

tura e nos recursos humanos da 

Colônia de Férias dos Fiscais.

De acordo com Santos, diver-

sas melhorias foram realizadas na 

Colônia, como a reforma do parque 

infantil e das suítes, construção da 

atual recepção e implantação da 

rede de esgotos.

administração, informatizou o se-

tor de reservas da Colônia de Férias 

dos Fiscais, mediante a aquisição 

de três computadores e de três im-

pressoras que, na época, represen-

taram alto  investimento. Também 

foram trocados todos os móveis 

da recepção, de forma a oferecer 

maior conforto aos associados. 

“A informatização da Colônia de 

Férias trouxe ganhos expressivos para 

todos os seus usuários pois, quando 

ocorria o cancelamento de uma re-

serva, imediatamente a vaga já 

estava disponível no sistema 

para conhecimento 

de todos, possibi-

litando a ocupação 

imediata da unida-

de,” conta Santos.

Posse da diretoria 
da AFFEP gestão 1992-1994

AFFEP realiza melhorias na 
Colônia de Férias dos Fiscais

No campo de futebol suíço já 

existente foi realizado um sistema 

de drenagem e troca dos alambra-

dos, permitindo a ampliação do 

campo, atendendo uma antiga rei-

vindicação dos associados. 

“Com a drenagem houve uma 

sensível melhora nas disputas das 

Fiscalíadas, pois o gramado ficou 

mais resistente e a categoria ficou 

muita satisfeita, pois ainda hoje o 

futebol é a grande estrela das Fis-

calíadas. Com a drenagem, foi pos-

sível utilizar o campo mais inten-

samente na alta temporada, o que 

trouxe maior satisfação a todos os 

usuários da Colônia”, ressalta San-

tos.

Ainda foram trocados os pos-

tes de concreto de iluminação por 

estruturas de ferro galvanizado 

redondos, o que permitiu um au-

mento de 1,60 metros de largura no 

campo.

Em 1996, para proporcionar o 

maior conforto e oportunidade de 

lazer aos associados, a diretoria da 

AFFEP transformou o campo de 

futebol de areia num campo de fu-

tebol suíço.

INFORMATIZAÇÃO
Acompanhando a tendência 

das empresas modernas, a AFFEP, 

através de aperfeiçoamento de sua 

serviço de qualidade aos associa-

dos, a gestão 1995-1996 da AFFEP 

investiu constantemente na estru-

tura e nos recursos humanos da 

Colônia de Férias dos Fiscais.

De acordo com Santos, diver-

sas melhorias foram realizadas na 

Colônia, como a reforma do parque 

infantil e das suítes, construção da 

atual recepção e implantação da 

rede de esgotos.

“A informatização da Colônia de 

Férias trouxe ganhos expressivos para 

todos os seus usuários pois, quando 

ocorria o cancelamento de uma re-

serva, imediatamente a vaga já 

estava disponível no sistema 

para conhecimento 

de todos, possibi-

litando a ocupação 

imediata da unida-

de,” conta Santos.

Em 1996, para proporcionar o 

maior conforto e oportunidade de 

lazer aos associados, a diretoria da 

AFFEP transformou o campo de 

futebol de areia num campo de fu-

tebol suíço.

INFORMATIZAÇÃO
Acompanhando a tendência 

das empresas modernas, a AFFEP, 

através de aperfeiçoamento de sua 
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A atuação conjunta do Sindi-

cato dos Agentes Fiscais de Tribu-

tos Estaduais do Estado do Paraná 

(SAFITE) com a Associação dos 

Funcionários Fiscais do Estado do 

Paraná (AFFEP), a partir de 1995, 

garantiu para a categoria conquis-

tas importantes. 

“A união da AFFEP e SAFITE 

foi fundamental para a obtenção 

das conquistas da categoria naque-

le período. Em todas as reuniões 

com os órgãos governamentais 

compareciam sempre os presi-

dentes das duas entidades. Não 

há qualquer dúvida de que se não 

fosse essa atuação conjunta não se 

teria conseguido os resultados al-

cançados”, afirma o presidente da 

AFFEP no período de 1995 e 1996, 

Fernades dos Santos.

O COMEÇO
Em 1995, Jaime Lerner assumiu 

como governador do estado. Em 

sua campanha eleitoral, havia en-

caminhado para todos os Agentes 

Fiscais uma carta de intenções em 

relação ao Fisco do Paraná.

De acordo com o jornal Noti-

fisco nº 90, de 1995, logo após a sua 

posse, o presidente do SAFITE e o 

presidente da AFFEP encaminha-

ram ao governador Jaime Lerner 

um ofício que, além de parabenizá-

-lo pelas eleições,  apresentava as 

expectativas da categoria frente ao 

novo governo:

“Face à Carta a nós encami-

nhada, muitas são as esperanças 

depositadas. Esperança de resol-

vermos os grandes problemas que 

o Fisco enfrenta, quais sejam: 1) 

defasagem salarial; 2) definição de 

uma política salarial séria e justa 

premiando a competência e o de-

senvolvimento profissional; 3) 

investimento no Fisco, para me-

lhorar as condições de trabalho; 4) 

incremento da arrecadação atra-

vés de um planejamento curto, 

médio e longo prazo para a fisca-

Reunião com o gove
rno

Reunião de
negociação com o governo

Novo governo, 
novas negociações salariais

Segunda maior 
Assembleia da história do Fisco

A atuação conjunta do SAFITE 

com a AFFEP a partir de 1995, 

garantiu para a categoria 

conquistas importantes. 
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lização, com ênfase na prevenção; 

5) abdicação de receita financeira, 

através da revisão dos benefícios 

fiscais.”

PARTICIPAÇÃO
Para  estreitar seu relaciona-

mento com a categoria, a partir de 

1995, o SAFITE, em conjunto com a 

AFFEP, realizou reuniões regionais.

O objetivo dos encontros foi 

debater melhores condições de 

trabalho, questões salariais, par-

ticipação das bases nas entidades 

classistas, fortalecimento do Sin-

dicato e Associação, além de ques-

tões administrativas que envol-

viam os Agentes Fiscais.

Para Piekarczky, os encontros 

foram fundamentais para levantar 

dados que revelaram os problemas 

e dificuldades de cada Regional e, 

com isso, aumentar o entendimen-

to da categoria.

PROCESSO
Em março de 1995, o governa-

dor enviou à Assembleia Legislati-

va do Estado, um projeto propon-

do reajuste de 10 por cento a todo 

funcionalismo público.

Entretanto, os Agentes Fiscais 

do Paraná foram surpreendidos 

com o envio de modificações na 

Lei  10.331/93, aprovada através da 

Lei 11.071, de 22 de março de 1995, 

que trata do redutor salarial.

Essa nova lei desvinculou o sa-

lário do secretário de Estado como 

redutor salarial e excluiu o adicio-

nal por tempo de serviço, até o 

limite de 35 por cento, bem como 

as  vantagens decorrentes do cargo 

em comissão.

Tal desvinculação teve como 

objetivo possibilitar o aumento 

do salário de secretário de Estado, 

para torná-lo mais atraente, já que 

na época Jaime Lerner estava com 

dificuldades de contratar bons téc-

nicos para a chefia de algumas se-

cretarias.

Segundo Piekarczky, a partir 

daquele momento teve início uma 

forte campanha para readequação 

salarial, revisão do novo plano de 

carreira e recuperação das perdas 

salariais dos últimos seis anos sem 

promoção.

 “Nossa atuação no SAFITE foi 

pautada no diálogo e, apesar das 

críticas, resultou em sugestões e 

soluções para os problemas.”

NEGOCIAÇÃO
Em suas primeiras reuniões 

de negociação com o secretário 

da Fazenda, o SAFITE firmou o 

compromisso dos Agentes Fiscais 

em aumentar,  através de esforço 

conjunto, a arrecadação do Estado.

Contudo, o Sindicato deixou 

claro que o empenho teria que ser 

recompensado com uma retribui-

ção salarial mais justa.

Segundo Piekarczky, os Agen-

tes Fiscais do estado sabiam que 

não seria possível resolver todos 

os problemas numa única vez, mas 

que, ao menos inicialmente, uma 

parte das questões salariais deve-

riam ser resolvidas.

Em maio de 1995, o diretor da 

Coordenação da Receita do Estado 

(CRE) afirmou que o secretário da 

Fazenda tinha a intenção de aten-

der as reivindicações do Fisco e 

que, para isso, abriria uma mesa de 

negociação. 

Na ocasião, o Fisco apre-

sentou duas pautas de rei-

vindicação, sendo que a 

primeira solicitava a não 

incidência do redutor 

salarial sobre as quotas 

de produtividade, aten-

dendo matéria julgada 

pela Justiça do Paraná. A 

segunda reivindicação re-

queria uma compensação 

salarial, através de incre-

mento na produtividade.

Após inúmeras reuniões 

com diferentes secretários de 

Estado, deputados federais e es-

taduais, além de conversas com 

ocupantes de cargos de segun-

do e terceiro escalões das di-

versas secretarias, o governo, 

SAFITE e AFFEP chegaram a 

um acordo.

Em 1995, a economia do país 

teve um crescimento de 4%. 

No Paraná a evolução foi de 

17,05%. Somente o ICMS, teve um 

crescimento real de 13,69%.
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Ficou acordado, à época, que 

no próximo reajuste salarial do 

funcionalismo público, junto 

com a mensagem, iria um artigo 

excluindo do redutor salarial as 

quotas de produtividade. Na se-

quência, o secretário da Fazenda 

assinaria uma nova resolução com 

um novo número de quotas para o 

Fisco.

Confiantes de uma boa nego-

ciação, os Agentes Fiscais foram 

surpreendidos em agosto de 1995, 

quando, junto com o projeto de lei 

de reajuste para o funcionalismo 

público, encaminhado à Assem-

bleia Legislativa, o assunto do Fis-

co foi suprimido.

MOBILIZAÇÃO
Em agosto de 1995, os Agentes 

Fiscais realizaram a segunda maior 

Assembleia Geral Extraordinária 

da história do Fisco até então, face 

ao não atendimento, pelo governo 

estadual, das reivindicações da ca-

tegoria.

Com a presença de mais de 

450 filiados, os Agentes Fiscais ex-

pressaram a insatisfação do acha-

tamento salarial ao qual haviam 

sido submetidos. 

Na época, o Paraná ocupava o 

quinto lugar em importância eco-

nômica e em arrecadação de tribu-

tos. No entanto, no que se referia 

à remuneração, os Agentes Fiscais 

ocupavam a décima sétima posi-

ção. 

Deste modo, em Assembleia, 

os Agentes Fiscais estipularam 

o prazo de 15 dias para que o go-

vernador se posicionasse frente à 

segunda proposta de negociação 

aprovada por unanimidade pela 

categoria. 

A proposta reivindicava a 

imediata implementação da nova 

quantificação de quotas, resul-

tante dos estudos efetuados 

nas alterações da Resolu-

ção 182/94. 

De acordo com 

Piekarczky, em depoi-

mento publicado no jornal 

Notifisco nº 63, de 1995, o 

comparecimento de diversos 

representantes da Administra-

ção na Assembleia Geral mos-

trou a preocupação do governo 

com os Agentes Fiscais. 

“É o sintoma exato de que 

o governo está atento e interes-

sado em nos ouvir, sentido que 

a defasagem salarial dos Fiscais 

estaduais é de 100� nos últimos 

quatros anos. O que desejamos 

é a reposição deste percen-

tual, através de mecanismos 

que contemplem toda a cate-

goria”, explicou Piekarczky.

 CONQUISTA
Em 10 de novembro de 1995,  

foi  publicada, no Diário Oficial 

do Estado do Paraná, a Resolu-

ção 248/95, com vigência a partir 

de 1 de novembro, que revogou a 

Resolução 182/94. A nova resolu-

ção estabeleceu o limite de 1.900 

quotas, sendo 950 fixas e 950 va-

riáveis.

Para Fernades dos Santos, a 

elevação de mais 700 quotas fez di-

ferença substancial no salário dos 

Agentes Fiscais. 

“A conquista do salário atual, 

sem dúvida, nasceu naquela luta 

do aumento das quotas de 1.200 

para 1.900, ocasião em que a re-

muneração do Fisco Paranaense 

estava entre as piores do Brasil. 

A partir de então, a categoria se 

manteve sempre vigilante para 

evitar retornar àquele patamar 

salarial de 1994.” 

Inicialmente, as cotas fixas e 

variáveis foram implantadas ape-

nas para os ativos. Em um trabalho 

conjunto, o SAFITE e a AFFEP 

também conseguiram, no curso de 

suas gestões, garantir o pagamento 

integral das quotas aos aposenta-

dos, assegurando a paridade sala-

rial.

De acordo com Piekarczky, em 

depoimento ao jornal Notifisco nº 

95, de 1996, o balanço da campanha 

salarial de 1995 foi positivo. 

“Essa foi uma grande con-

quista da classe Fiscal do Paraná. 

Demonstrou que a união, o bom 

senso das propostas, a seriedade e 

firmeza nas negociações, a comu-

nhão de objetivos – classe e ad-

ministração – o desprendimento 

pessoal, são requesitos que propi-

ciam o sucesso em qualquer em-

preendimento e na luta classista 

não é diferente.”
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Diretorias
período de 1994 a 1996

DIRETORIA AFFEP 

GESTÃO 1995-1996

Presidente - Fernades dos Santos
1º Vice-presidente - Ary José de Andrade
2º Vice-presidente - Roberto Pizzatto
1º Secretário - Roberto Aparecido Piekarczyk
2º Secretário - José Gonzalez Gusman
1º Tesoureiro - Eloyna da Costa Riekes
2º Tesoureiro - Eduvaldo Gusmão dos Anjos
Diretor de Esportes - Rildo José Ribaski Policeno
Diretor de Patrimônio e Diretor do Departamento Médico - Douglas J. S. de Macedo
Diretor do Departamento dos Aposentados - Ary Jose de Andrade
Diretora Social - Geny Landolfi 

DIRETORIA SAFITE

GESTÃO 1994-1996

Presidente - Roberto Aparecido Piekarczyk
1º Vice-presidente - Divaldo de Andrade
2º Vice -presidente - Fernades dos Santos
1º Secretário - Limi Oikawa
2º Secretário - Júlio Cezar Michelato
1º Tesoureiro - Mauro Sérgio Michielin
2º Tesoureiro - Agenor Carvalho Dias
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Reunião de negociação 
do SAFITE com o governo

Cerimônia de inauguração 

da sede própria do SAFITE

AFFEP realiza melhorias na 
Colônia de Férias dos Fiscais

SAFITE compra sua sede própria

Agentes Fiscais re
alizam 2ª maior 

Assembleia da hist
ória do Fisco

SAFITE volta à F
ENAFISCO

SAFITE participa do Encontro 
Estadual do Ministério Público

AFFEP realiza melhori
as no 

campo de futebol da s
ede campestre

Retrato
1994 a 1996

AFFEP organiza excursão 
a Brasília para os aposentados




