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EIXOS E PLATAFORMA DE GESTÃO DA CHAPA

UNIÃO SINDAFEP PARA A GESTÃO 2023 / 2025

PROPOSTAS DE ATUAÇÃO 

POLÍTICA SALARIAL:

EQUIPARAÇÃO COM CARREIRAS
TÍPICAS DE ESTADO

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 �scos 
estaduais do País, de�nindo estratégias para a busca 
dos resultados almejados.

POLÍTICA DE
DESENVOLVIMENTO
DA CLASSE:

DEFESA ARTICULADA COM
OUTRA ENTIDADES
Continuidade da interação com a Fena�sco e com 
outras entidades de classe a�ns, de âmbito estadual e 
nacional, aprimorando os contatos de modo a alcançar 
melhores condições de atingir objetivos comuns.

MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO
DA RECEITA
Manutenção de estudos permanentes objetivando o 
aperfeiçoamento da Lei Orgânica dos Auditores 
Fiscais e a modernização e reestruturação da Receita 
Estadual do Paraná.

COMBATE AO ASSÉDIO MORAL
Participação ativa na defesa dos direitos e garantias 
das categorias �scais do País, inclusive no 
fortalecimento do comportamento ético e no 
combate de todas as formas de assédio.

PROTAGONISMO NA REFORMA TRIBUTÁRIA
Acompanhamento e participação, sob coordenação da 
Fena�sco, nos trabalhos que envolvem estudos, 
elaboração e trâmite das propostas de reforma 
tributária no âmbito do Congresso Nacional.

DEFESA DO SERVIDOR PÚBLICO CONTRA A
REFORMA ADMINISTRATIVA
Intensi�cação da participação nas discussões e 
processo legislativo da Reforma Administrativa, matéria 
que deve voltar à baila depois das eleições 
presidenciais deste ano.

ACOMPANHAMENTO DA LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL
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.

REPRESENTATIVIDADE NA
PARANAPREVIDÊNCIA
Manutenção da representatividade da categoria 
dos Auditores Fiscais na Paranaprevidência, 
especialmente nos Conselhos de Administração e 
Fiscal.

ATUAÇÃO NOS ESTADOS E MUNICÍPIOS
Convênio com Estado e Municípios para a criação da 
escola de formação de servidores municipais nas 
áreas tributárias e de criação de projetos.

GRUPO ESTADUAL PARA DEBATER A
REFORMA TRIBUTÁRIA
Intensi�cação 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 �scais.

REDUZIR EFEITOS CAUSADOS
PELO TETO CONSTITUCIONAL
REMUNERATÓRIO

Elaboração de propostas legislativas e 
desenvolvimento de trabalho intensivo junto ao 
Executivo e Legislativo do Estado com a �nalidade 
de eliminar, ou ao menos reduzir, os efeitos 
nefastos causados pelo teto constitucional 
remuneratório (redutor salarial) na remuneração 
dos Auditores Fiscais.

PARIDADE ENTRE ATIVOS
E APOSENTADOS

Defesa incondicional da paridade salarial entre 
Auditores Fiscais ativos e aposentados, inclusive 
pensionistas.



CONTATO PRÓXIMO COM FILIADOS
Manutenção de permanentes contatos com as 
bases, compreendendo Auditores Fiscais ativos, 
aposentados e pensionistas, com o objetivo de 
identi�car os anseios dos �liados, promovendo 
ampla discussão e debates entre os interessados 
sobre eventos e propostas.

REDUÇÃO DAS DESFILIAÇÕES
Resgate de des�liações do Sindafep veri�cadas 
nos últimos anos, apuração dos motivos que as 
determinaram e adoção de providências 
administrativas que venham a minimizar a sua 
ocorrência.

APRIMORAMENTO DO PLANO
DIRETOR PATRIMONIAL

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 �liados.

ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES
DA ENTIDADE

Realização de estudos sobre os valores das 
contribuições mensais dos �liados ao Sindafep, com 
o objetivo de proporcionar sua adequação às 
efetivas necessidades da instituição, levando em 
conta os níveis de despesas projetadas, as 
alternativas de captação de recursos e o fundo de 
reserva necessário.

AMPLIAÇÃO DOS EVENTOS SOCIAIS
Fortalecimento dos eventos sociais, objetivando 
intensi�car e buscar novas formas de integração da 
classe, inclusive com incentivo e prestígio para a 
organização de eventos em cada Regional Sindical.

NOVA SEDE DO SINDAFEP
De�nição 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 �liados.

AVALIAÇÃO DA DIRETORIA
Atuação com integral transparência dos atos 
praticados pelos gestores do Sindafep, de modo a 
possibilitar o seu controle e constante avaliação por 
parte dos �liados.

MANTER VÍNCULO ASSOCIATIVO
COM DEPENDENTES

Abertura das  estruturas sociais e do plano de saúde 
do Sindafep para dependentes (�lhos, netos e 
bisnetos), mesmo depois do falecimento dos 
titulares, com vínculo meramente associativo sem 
direito a voto ou representação sindical.

COMUNICAÇÃO COM OS FILIADOS
Aprimoramento dos meios de comunicação entre o 
Sindafep e os �liados.

APRIMORAMENTO DE
RELACIONAMENTO COM AS
REGIONAIS SINDICAIS

Intensi�cação das visitas às Regionais Sindicais, 
transmitindo informações atualizadas que digam 
respeito à carreira e aos direitos que assistem os 
�liados em geral, assim como ouvir sugestões, 
reclamações e dar atendimento a questões 
peculiares de cada �liado.

POLÍTICA DE MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA SINDICAL:
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PERÍODO
DE VOTAÇÃO
27 A 30/09

 
 

FORMATO DA VOTAÇÃO
As eleições serão realizadas de forma virtual,
com voto por meio eletrônico. Os �liados
receberão login e senha individuais para
acessar o espaço virtual de votação.

Poderão votar os Auditores Fiscais ativos,
aposentados e pensionistas que estiverem
�liados ao Sindafep até 31 de dezembro
de 2021 e que se encontrarem em pleno
gozo de seus direitos estatutários, sendo
vedado o voto por procuração.

QUEM PODE VOTAR:

MAIS INFORMAÇÕES:  
Mais esclarecimentos pelo e-mail:  
priscila@sindafep.com.br ou pelo telefone (41) 3221-5302.

Considerando votação
ininterrupta, das 9 horas
do dia 27 de setembro
de 2022 até às 17 horas
do dia 30 de setembro
de 2022.

 
 PARTICIPE E  

FORTALEÇA SUA 

ELEIÇÕES
SINDAFEP

 
REPRESENTAÇÃO!

HISTÓRIA DE VIDA

QUEM É FERNADES DOS SANTOS,
CANDIDATO A PRESIDENTE PELA
CHAPA UNIÃO SINDAFEP
Auditor Fiscal da ativa, Fernades do Santos nasceu em 29 de janeiro de 
1962, em Diamante do Norte, no Paraná. Quando criança e adolescen-
te, trabalhou na lavoura de café com os seus pais. 

Aos 18 anos, mudou-se da sua cidade natal para Londrina, com o 
objetivo de cursar a graduação de Ciências Contábeis. Iniciou a faculda-
de na Universidade Estadual de Londrina (UEL) e formou-se na antiga 
Faculdade Estadual de Educação Ciências e Letras de Paranavaí 
(FAFIPA), em 1987.

Fernades é bacharel em Direito pelo Centro Universitário Curitiba 
(Unicuritiba), onde cursou entre os anos de 1999 e 2003, na qual 
concluiu a pós-graduação em Direito Tributário em 2008, tendo concluí-
do o curso de aperfeiçoamento na Escola do Ministério Público do 
Paraná em 2004.

No campo pro�ssional, em 5 de julho de 1985, ingressou na Receita 
Estadual do Paraná, assumiu o cargo de Agente Fiscal na Delegacia de 
Paranavaí e trabalhou os primeiros anos no Posto Fiscal Pontal do Tigre, 
em Querência do Norte.

Foi Chefe da Agência de Rendas de São João e Santo Antônio do 
Caiuá. Com o fechamento da 10ª DRR, trabalhou na IRF da 9ª Delegacia 
Regional da Receita de Maringá, de 1990 a 1994, quando mudou-se 
para Curitiba.

Em 1998 e 1999, trabalhou na Auditoria da Receita e no período de 
2000 a 2010 trabalhou na IRF da 1ª Delegacia Regional da Receita de 
Curitiba, na qual foi Inspetor Regional de Fiscalização.

Em 2011, foi transferido para a 2ª Delegacia Regional da Receita da 
Região Metropolitana, na qual exerceu o cargo de Assessor na gestão 
do Delegado Hélio Obara. Em 2012, foi Representante da Fazenda no 
Conselho de Contribuintes e também foi Delegado de Julgamento.

Em 2013, Fernades foi um dos Assessores do Gabinete do Diretor da 
Receita Hélio Obara e, no mesmo ano, Assessor da Secretária da 
Fazenda, Jozélia Nogueira, até 2014. Trabalhou no Setor Especializado 
em Combustíveis da IGF, no período de 2014 a 2016, sendo também 
Vogal do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais. 

De janeiro a outubro de 2019, exerceu o cargo de Diretor Geral da 
Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná. De 2020 até os dias de 
hoje, está lotado no Gabinete da Inspetoria Geral de Fiscalização da 
Receita Estadual.

Desde os primeiros meses na carreira �scal, Fernades já participava das 
assembleias e defendia as lutas da categoria. Entre 1986 e 1989, foi 
diretor �nanceiro da Associação de Fiscais de Paranavaí.

Com a transferência para Maringá, foi membro do Conselho Deliberati-
vo da Associação dos Fiscais do Estado do Paraná (AFFEP), entre 1990 
e 1994, quando também foi Vice-Presidente da Associação dos Fiscais 
de Maringá.

Entre 1996 e 1997, foi presidente da AFFEP e Vice-Presidente do Sindicato dos 
Agentes Fiscais do Estado do Paraná (SAFITE). De 1997 a 1998, foi presidente do 
SAFITE e Vice-Presidente da AFFEP, ambas em dobradinha com o Auditor Fiscal 
Roberto Aparecido Piekarczyk. Ao lado dele, de Agenor Carvalho Dias e diversos 
outros colegas, foi idealizada e realizada a uni�cação do SAFITE à AFFEP, nascendo o 
atual Sindafep.

Em 1999, foi Vice-Presidente da Federação Nacional do Fisco (Fena�sco) e assumiu a 
presidência por aproximadamente um mês, tendo renunciado ao cargo para se dedicar 
ao curso de direito. Entre 1999 e 2001, foi membro do Conselho de Representantes 
Sindicais do Sindafep.

Fernades foi Diretor Financeiro da Associação dos Auditores Fiscais de Curitiba 
(ASAFE), no período de 2005 a 2010. Foi o primeiro Vice-Presidente jurídico do 
Sindafep, na gestão do presidente Wanderci Polaquini (de 2017 e 2018), quando se 
afastou para exercer o cargo de Diretor Geral da Secretaria da Fazenda.

Em 2010, ao lado de Agenor Carvalho Dias, João Marcos, Luiz Fernandes de Paula, 
Valdecir Bertáglia e Cleto Tamanini (in memoriam) e com o apoio incondicional de toda 
a classe �scal foi um dos responsáveis pela aprovação da Lei Complementar n° 
131/2010.

Sempre foi um Auditor Fiscal dedicado às lutas da classe, entre as quais se destacam a 
queda do redutor salarial nos anos 1990; a elaboração da Resolução de quotas em 
1993, junto com Antônio Ramiro Dias Tavares e coordenados por José Laudelino 
Azzolim; luta pelo �m da Lei Horácio Rodrigues, que des�gurava o Fisco no início do 
século XXI, por meio de ADI no STF; trabalho em conjunto com José Ayres dos Santos 
Júnior (in memoriam), Agnaldo Carvalho Dias, Arnaldo Sobral, Delson Abreu de Lima e 
tantos outros, na gestão do Calixto na CRE e do José Carlos Carvalho e Wanderci no 
Sindafep, contra a ADI que questiona a Lei n° 92/2002 e 131/2010, que se encontra no 
STF.


