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CHAPA UNIÃO SINDAFEP 

PLATAFORMA DA CHAPA UNIÃO SINDAFEP CONCORRENTE, NAS ELEIÇÕES A 

SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2022, AOS CARGOS DA DIRETORIA EXECUTIVA 

ESTADUAL E CONSELHO FISCAL DO SINDAFEP PARA O TRIÊNIO 2023 A 2025, 

EM ATENDIMENTO AO EDITAL 01/2022 

 Manutenção de permanentes contatos com as bases, compreendendo auditores fiscais 

ativos, aposentados e pensionistas, com o objetivo de identificar os anseios dos 

filiados, promovendo ampla discussão e debates entre os interessados sobre eventos 

e propostas. 

 Intensificação das visitas às Regionais Sindicais, transmitindo informações 

atualizadas que digam respeito à carreira e aos direitos que assistem os filiados em 

geral, assim como ouvir sugestões, reclamações e dar atendimento a questões 

peculiares de cada filiado. 

 Busca incessante de melhorias salariais e das condições de trabalho da categoria, 

inclusive com equiparação com as demais carreiras exclusivas de Estado e com as 

demais categorias dos fiscos estaduais do País, definindo estratégias para a busca dos 

resultados almejados. 

 Elaboração de propostas legislativas e desenvolvimento de trabalho intensivo junto 

ao Executivo e Legislativo do Estado com a finalidade de eliminar, ou ao menos 

reduzir, os efeitos nefastos causados pelo teto constitucional remuneratório (redutor 

salarial) na remuneração dos auditores fiscais.  

 Resgate de desfiliações do SINDAFEP verificadas nos últimos anos, apuração dos 

motivos que as determinaram e adoção de providências administrativas que venham 

a minimizar a sua ocorrência. 

 Continuidade de interação com a FENAFISCO e com outras entidades de classe 

afins, de âmbito estadual e nacional, aprimorando os contatos de modo a alcançar 

melhores condições de atingir objetivos comuns. 

 Estabelecer ampla discussão e debates sobre a melhor forma de utilização e 

destinação dos bens patrimoniais pertencentes ao SINDAFEP, considerando 

sobretudo a elevação da faixa etária dos filiados. 



 Realização de estudos sobre os valores das contribuições mensais dos filiados ao 

SINDAFEP, com o objetivo de proporcionar sua adequação às efetivas necessidades 

da instituição, levando em conta os níveis de despesas projetados, as alternativas de 

captação de recursos e o fundo de reserva necessário. 

 Fortalecimento dos eventos sociais, objetivando intensificar e buscar novas formas 

de integração da classe, inclusive com incentivo e prestigio para a organização de 

eventos em cada Regional Sindical. 

 Defesa incondicional da paridade salarial entre auditores fiscais ativos e aposentados 

e pensionistas. 

 Aprimoramento dos meios de comunicação entre o SINDAFEP e os filiados. 

 Definição de local mais adequado para a sede administrativa do SINDAFEP, de 

modo a oferecer espaço e estrutura para suas atividades administrativas e possibilitar 

a realização de eventos de médio porte pelos filiados. 

 Manutenção de estudos permanentes objetivando o aperfeiçoamento da Lei Orgânica 

dos Auditores Fiscais e a modernização e reestruturação da Receita Estadual do 

Paraná. 

 Participação ativa na defesa dos direitos e garantias das categorias fiscais do País, 

inclusive no fortalecimento do comportamento ético e no combate de todas as formas 

de assédio. 

 Acompanhamento e participação, sob coordenação da FENAFISCO, nos trabalhos 

que envolvem estudos, elaboração e trâmite das propostas de reforma tributária no 

âmbito do Congresso Nacional.  

 Atuação com integral transparência dos atos praticados pelos gestores do 

SINDAFEP, de modo a possibilitar o seu controle e constante avaliação por parte 

dos filiados. 

 Abertura das  estruturas sociais e do plano de saúde do SINDAFEP para dependentes 

(filhos, netos e bisnetos) mesmo depois do falecimento dos titulares, com vínculo 

meramente associativo sem direito a voto ou representação sindical. 

 Intensificação da participação em todos os âmbitos das discussões e processos 

legislativos da Reforma Tributária, com a criação do grupo estadual de estudos e 

acompanhamento da matéria, inclusive da questão dos benefícios fiscais. 



 Intensificação da participação nas discussões e processo legislativo da Reforma 

Administrativa, matéria que deve voltar à baila depois das eleições presidenciais 

deste ano. 

 Estudo e acompanhamento do impacto do gasto com pessoal (Lei de 

Responsabilidade Fiscal) no Estado do Paraná, em especial quanto aos servidores do 

Poder Executivo. 

 Manutenção da representatividade da categoria dos Auditores Fiscais na 

ParanaPrevidência, especialmente nos Conselhos de Administração e Fiscal. 

 Convênio com Estado e Municípios para a criação da escola de formação de 

servidores municipais nas áreas tributárias e de criação de projetos. 

 

 

Curitiba, 03 de agosto de 2022. 

 

 

FERNADES DOS SANTOS 

Candidato a Presidente 

 


